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Uczennica/uczeń po zajęciach: 

1. Zna najważniejsze wydarzenia z historii Żydów w powojennej Polsce. 

2. Umie scharakteryzować życie społeczności żydowskiej w PRL-u. 

3. Potrafi wymienić najważniejsze instytucje i organizacje żydowskie. 

 

 

1. Elementy dramy.  

2. Analiza tekstów źródłowych. 

3. Analiza materiałów ikonograficznych. 

4. Dyskusja.  

5. Mapa mentalna.  

6. Praca w grupach.  

 

 Relacja Marka Weba (załącznik nr 1) 

 Relacja Szymona Fisza (załącznik nr 2) 

 Relacja Feliksa Cieszyńskiego (załącznik nr 3) 

 Relacja Alika (załącznik nr 4) 

 Relacja K.B. (załącznik nr 5) 

 Karta pracy dla grup (załącznik nr 6) 

 Dwa duże arkusze szarego papieru  
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1. Wprowadź uczniów i uczennice w temat – patrz Uwagi dla 

nauczycielki/nauczyciela 
 

2. Podziel uczniów i uczennice na grupy – maksymalnie cztero-, 

pięcioosobowe. Rozdaj wszystkim grupom relacje świadków (załączniki  

nr 1–5), tak aby każda osoba miała tekst. 

Wersja A ćwiczenia: 

Poproś, aby wykorzystując relacje, uczennice i uczniowie wypełnili wspólnie 

w grupach kartę pracy (załącznik nr 6). 

Wersja B ćwiczenia: 

Poproś, aby jedna z osób z grupy wcieliła się w rolę bohatera relacji  

i w pierwszej osobie, własnymi słowami opowiedziała jego losy. 
 

Uwaga: można wykonać obie wersje ćwiczenia, należy wtedy rozpocząć od 

wersji B. 
 

3. Poproś, aby uczniowie i uczennice sporządzili na podstawie przeczytanych 

relacji mapę mentalną życia żydowskiego w powojennej Polsce. Poproś, 

aby szczególną uwagę zwrócili na instytucje i organizacje żydowskie. 
 

4. Na podsumowanie możesz odtworzyć piosenkę w języku jidysz  

(https://www.youtube.com/watch?v=U8VQz69Id7c). 

 
 

  

Przebieg zajęć 

https://www.youtube.com/watch?v=U8VQz69Id7c
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Wytłumacz uczennicom i uczniom, że ocalałą z Holokaustu nieliczną 

społeczność żydowską można po wojnie podzielić dwie grupy.  

Pierwszą z nich byli tak zwani „Żydzi widzialni”, „żydowscy Żydzi”. 

Utożsamiali się oni ze środowiskiem żydowskim, byli aktywni na tak 

zwanej ulicy żydowskiej, niekiedy jeszcze przed wojną. Przeważnie byli 

to robotnicy, rzemieślnicy i urzędnicy mieszkający na Dolnym Śląsku (na 

przykład we Wrocławiu, w Dzierżoniowie, Legnicy), w Łodzi, Szczecinie  

– największych skupiskach Żydów po wojnie. Bardzo duża część tej 

społeczności kultywowała wartości związane ze świecką kulturą jidysz. 

Żydzi ci wierzyli, że w nowej rzeczywistości politycznej uda im się 

stworzyć nowy model postępowej kultury jidysz. Większość ludności 

żydowskiej żyjącej w tradycyjnych, często zamkniętych społecznościach, 

jak chasydzi, nie miała szans na przetrwanie – została zamordowana 

podczas II wojny światowej.  

Drugą grupą byli „Żydzi niewidzialni”, „nieżydowscy Żydzi” – asymilujący 

się, którzy świadomie odchodzili od żydostwa. Mieszkali oni głównie  

w Warszawie i w innych dużych miastach.  

Podkreśl, że wspólne dla obu środowisk było doświadczenie Zagłady, 

chociaż duża część tej społeczności nie doświadczyła jej bezpośrednio, 

ponieważ wojnę przeżyła w Związku Radzieckim. 
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po II wojnie światowej 

 

Relacja Marka Weba (fragmenty), w: Teresa Torańska, Jesteśmy. Rozstania ’68, Warszawa 2008, 

s. 9–17  

Mama ze mną [od 1943 do 1945 roku] była w Uzbekistanie. […] Zamieszkaliśmy w Łodzi. Po wojnie 

Łódź była największym ośrodkiem żydowskim. Żydzi uważali, że jest to miasto stosunkowo 

bezpieczne. Polska po wojnie nie była bezpieczna, zwłaszcza po pogromie kieleckim. Kto nie uciekł 

wtedy od razu za granicę, spieszył do Łodzi, żeby trzymać się w kupie, tam też – przez dwa lata  

– mieściła się pierwsza siedziba Centralnego Komitetu Żydów w Polsce. Instytucja ta, reprezentująca 

ogół polskiego żydostwa, działała do 1949 roku, do rozwiązania. Potem największym skupiskiem był 

Dolny Śląsk – Legnica, Dzierżoniów, Bielawa, później Wrocław, a dalej Warszawa.  

Moja mama po przyjeździe ze Związku Radzieckiego pracowała w spółdzielni dziewiarskiej. W Polsce 

powstawała sieć spółdzielni żydowskich. Mama pracowała jako włókniarka przy maszynie. Ojciec 

brał różne prace. Aż został działaczem w żydowskich organizacjach. Do końca pracował  

w żydowskim środowisku. Osiągnął w nim pewną pozycję, był sekretarzem oddziału łódzkiego 

Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów, powołanego w 1950 roku, a pod sam koniec był 

nawet przez jakiś czas w prezydium TSKŻ-etu. 

Rodzice byli świeckimi Żydami. Ich wyznaniem wiary był tzw. jidyszyzm, który stanowił zaprzeczenie 

asymilacji. Polegał na uznaniu języka żydowskiego za język narodowy i na tworzeniu instytucji, które 

tym językiem będą się posługiwać i utrwalać go […]. 

Moja mama pochodziła z Piotrkowa, ojciec z Rawy Mazowieckiej. Dla nich jidysz był językiem 

codziennym, głęboko wrytym w tradycję żydowską. Ale mimo że pokończyli tylko podstawowe 

polskie szkoły, mówili swobodnie po polsku (szczególnie mama) i bez akcentu. Ich życie jednak 

toczyło się na bazie języka jidysz. I w domu, oczywiście, rozmawiało się w jidysz. 

Ja, wracając z mamą do Polski, znałem trzy języki. Pierwszym był rosyjski, bo jak się znalazłem  

w Taszkiencie, miałem trzy lata. Drugim polski, bo mama pracowała w miejscowym oddziale 

Związku Patriotów Polskich i umieściła mnie w domu dziecka prowadzonym przez ZPP. I dopiero 

trzecim był jidysz. Rozumiałem, ale nie mówiłem. Nauczyłem się go, kiedy poszedłem w 1946 roku 

do szkoły żydowskiej w Łodzi. Ukończyłem podstawową i średnią. […] 

Mój dom był zupełnie niereligijny, choć rodzice pochodzili z bardzo tradycyjnych środowisk. […] 

Została w nich jednak silna potrzeba zachowania tradycji. I święta żydowskie były przez nich 

rozumiane jako część tradycji. Nadawali im tylko świecki ton. W Chanukę, w Purim i w Pesach  

w naszym domu było świątecznie. Mama świetnie gotowała, była specjalistką od żydowskiej kuchni. 

Na każde święta przyrządzała odpowiednie potrawy. I rwała sobie włosy z głowy, że nie lubię na 

przykład faszerowanej ryby, którą kocha cały świat. […] 

ZAŁĄCZNIK NR 1 
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Zdałem maturę w 1956 roku. Dzięki Bogu, że wtedy to był dobry rok na rozpoczęcie studiów. 

Studiowałem historię na Uniwersytecie Łódzkim. 

Wtedy po raz pierwszy znalazłem się tak naprawdę w polskim środowisku. Ale nadal utrzymywałem 

kontakt z TSKŻ-etem, chodziłem do klubu TSKŻ-etu – był w Łodzi przy ulicy Więckowskiego 13  

– i organizowałem kolonie, obozy. Po skończeniu studiów w 1960 roku pojechałem do Wrocławia 

uczyć historii w szkole żydowskiej. Byłem tam trzy lata i przeniosłem się do Warszawy.  

W Warszawie znajdował się zarząd główny TSKŻ-etu i była gazeta wydawana w języku żydowskim, 

„Fołks Sztyme”, czyli „Głos Ludu”. […] Od 1958 roku przy gazecie prowadzony był też 

dwutygodniowy dodatek w języku polskim „Nasz Głos”. Pracowałem w nim od 1964 roku do końca. 

Przeznaczony był on dla młodzieży, która nie rozumiała już języka żydowskiego i odchodziła od 

żydostwa. Powstał po to, żeby ją do nas przyciągnąć i zatrzymać. Co na dłuższą metę by się 

oczywiście nie udało. Społeczność żydowska w Polsce topniała. Były masowe wyjazdy w latach 

czterdziestych i w 1956 roku. […] 

Wyjeżdżaliśmy w listopadzie 1969 roku. Na dworcu nie było ludzi, większość już się rozjechała, 

rodzina żony, koledzy żony z pracy, ona jest Polką. W naszym wagonie – nie wiem, czy były to 

instrukcje kolejowe, czy tak się złożyło – jechali sami emigranci, przez Zebrzydowice do Wiednia. 

Nasze plany były jasne. Wiedeń. Po Wiedniu miał być Rzym, gdzie dostawało się permit, zezwolenie 

na wyjazd do Stanów. A w Nowym Jorku miałem załatwioną pracę w YIVO (Jidyszer Wisnszaftlecher 

Institut – w jidysz, i Żydowski Instytut Naukowy – po polsku) jako historyk żydowski i znawca kultury 

jidysz, czyli zgodnie z moimi kwalifikacjami. No i pracuję tam po dziś dzień.  

ZAŁĄCZNIK NR 1 
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Relacja Szymona Fisza (fragmenty), w: Teresa Torańska, Jesteśmy. Rozstania ’68, Warszawa 2008, 

s. 137–143  

Moja mama przed wojną była komunistką, siedziała w więzieniu. Nigdy z tego nic nie miała i żadnej 

kariery po wojnie nie zrobiła, pracowała jako krawcowa, szyła bieliznę. Mój tata przed wojną jako 

jeden z pierwszych Żydów skończył ogólnopolskie kursy instruktorów gimnastycznych w Poznaniu  

i został w Stanisławowie kierownikiem robotniczego klubu sportowego Admira. W Legnicy  

[po wojnie] też był działaczem sportowym. Zbierał chuliganów z ulicy, brał ich do klubu sportowego  

i wychowywał. Młodzież bardzo go lubiła. Nie należał do partii. 

Mama była warszawianką, wojnę – mówiła nam – przeżyła dzięki Związkowi Radzieckiemu  

i Stalinowi. W rocznicę [wybuchu] rewolucji październikowej wywieszała flagę. W domu świętowało 

się 1 Maja i Rewolucję Październikową.  

W 1945 roku przyjechała ze mną do Polski. W Warszawie nie było mieszkań, więc zatrzymaliśmy się 

tymczasowo w Otwocku. Taty nie chcieli z Rosji wypuścić, był z Galicji, ze Stanisławowa, więc mu 

zabrali polskie obywatelstwo i nadali radzieckie. Walczył o jego przywrócenie. Wrócił do Polski pół 

roku później. Osiedliśmy w Legnicy. 

Moja mama bała się żydostwa. Nigdy nie ukrywała, broń Boże, że jest Żydówką, ale bała się 

antysemityzmu, bała się, żebyśmy przez pochodzenie nie mieli kłopotów. Mój ojciec zaś uważał 

wprost przeciwnie i przy każdej okazji podkreślał, że jest Żydem i Polakiem. On ze swego żydostwa 

był dumny. Kochał kulturę żydowską, w jidysz mówił bardzo dobrze. 

[…] w Legnicy chodziłem do żydowskiej szkoły. Ojciec tak chciał, nie mama. […] Legnica po wojnie 

była jednym z ważniejszych punktów repatriacyjnych. Mama opowiadała, że jak przyjechaliśmy  

w 1947 roku, to jeszcze kuchnia po Niemcach była ciepła. Stały garnki, talerze. Niemców wyrzucono 

z Legnicy chyba w drugiej połowie 1946 roku, ale nie wszystkich, bo pamiętam, że do lat 

sześćdziesiątych działała niemiecka szkoła podstawowa. 

„Żydowską” ulicą miasta była ulica Nowy Świat. Mieściło się tam Towarzystwo Społeczno-Kulturalne 

Żydów, teatr żydowski i mieszkało przy niej dużo Żydów. […] 

Wielu Żydów wyjechało w 1949 i 1950 roku. Zmienił się system na socjalistyczny i […] wszystko 

zostało upaństwowione i uspółdzielczone i właściciele sklepów czy warsztatów rzemieślniczych 

zostali pozbawieni możliwości samodzielnej pracy. 

Kolejną falę emigracji przeżywaliśmy w 1956 roku. Żydzi znowu bali się antysemityzmu. […]  

W Legnicy było dużo Rosjan, kilku z nich podobno ktoś zamordował. Żydzi przerazili się, że znowu 

wszystkiemu będą winni. Wielu też straciło pracę. Znowu pozwolono działać w Polsce 

amerykańskiej organizacji Joint, odrodziły się spółdzielnie żydowskie. I Żydom zaczęto w ich 

ZAŁĄCZNIK NR 2 
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dotychczasowych zakładach pracy mówić: „Macie swoje spółdzielnie, to tam idźcie pracować”.  

I zazdroszczono. Że mają pomoc z zagranicy, że pozwala się im wyjeżdżać. Szliśmy do szkoły  

i dzieciaki rzucały w nas kamieniami. Koledze chuligani rozwalili głowę. Wtedy wyjechali z Legnicy 

prawie wszyscy religijni Żydzi. Z mojej szkoły zniknęli trzej chłopcy, którzy chodzili z kipą na głowie. 

[…] 

Szkoła była świecka i my – podobnie jak większość naszych rodziców – też nie byliśmy religijni.  

W naszej szkole historii Żydów uczył stary mądry Żyd, pan Nachtalner, który przyjechał w 1956 roku 

jako repatriant z ZSRR. Niestety, uczył krótko. Niedługo potem wyjechał do Izraela. On nam 

troszeczkę przeszmuglował informacji o świętach żydowskich, czym są, jak się je obchodzi. 

Wiedzieliśmy więc o niektórych, jak Chanuka czy Pesach, i że macę się wtedy jadło. Poza tym nic. 

[…] 

Po 1956 roku Legnica opustoszała, na Nowym Świecie stały puste mieszkania. W naszym domu 

zostały tylko dwie żydowskie rodziny, przy ulicy może cztery, pięć […]. 

I raptem, skończyło się lato, zaczął się nowy rok szkolny, przychodzę i w szkole jest 1500 uczniów. 

Przyjechali Żydzi ze Związku Radzieckiego. Umieszczono ich w domach kultury. Poszedłem 

odwiedzić nowych kolegów. […] W mojej klasie, w której było 50 uczniów, tylko ja nie byłem 

repatriantem. Uczyłem ich polskiego. A oni do mnie mówili po rosyjsku. […] 

Wyjechaliśmy z Małką i dziećmi 27 grudnia 1973 roku. Została przyrodnia siostra, wyszła za mąż za 

mojego kolegę z technikum w Dzierżoniowie, Polaka zresztą. Zostali także moi rodzice. Mama 

pocieszała się, że jedziemy nie do Izraela, tylko do Danii, więc będzie jeszcze szansa, żeby nas 

zobaczyć. Odwiedziła nas parę razy. 

  

ZAŁĄCZNIK NR 2 
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Relacja Feliksa Cieszyńskiego (fragmenty), w: Teresa Torańska, Jesteśmy. Rozstania ’68, 

Warszawa 2008, s. 199–217 

[…] u nas w domu często mówiło się o wojnie, właściwie bez przerwy, słyszałem więc wiele 

niesamowitych historii o Żydach. Jak wrócili z Rosji do Polski w 1945–1946 albo wyszli z ukrycia  

i skończyli tragicznie. Te opowieści jednak przyjmowałem jako cudze doświadczenia. […] Mój ojciec 

pochodził z bardzo biednej [rodziny], chyba nawet chederu nie skończył, bo musiał szybko iść do 

pracy. Był dziesiątym dzieckiem. Miałbym więc ośmiu czy dziewięciu wujków i tyleż ciotek. Nie 

wiadomo, gdzie zostali zamordowani – w Treblince czy w Auschwitz. Wiedzieliśmy tylko o dziadku, 

że Niemcy zabili go pierwszego czy drugiego dnia po wejściu do Otwocka, był jednym z zakładników. 

Uratowali się moi rodzice z moim starszym bratem. Dlatego że na szczęście mieli tyle rozumu, by 

uciec do Rosji. 

Nie było w nim [domu] żadnych świąt i żydowskich tradycji. Tylko żydowska kuchnia. Mama 

gotowała rybę, czulent, rosół, była maca, ciasta. Mam pretensję do rodziców, że bardzo mało 

wiedziałem o świętach żydowskich. 

Ojciec po wojnie był wielkim działaczem żydowskim. W Centralnym Komitecie Żydów nastąpił 

rozłam, CKŻ został opanowany przez komunistów, jego szef Adolf Berman wyjechał do Izraela  

i w 1950 roku powstało Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów. Mój ojciec działał w zarządzie 

głównym TSKŻ-etu. Mama pracowała w żydowskiej Solidarności. To była sieć spółdzielni i małych 

fabryczek, w których Żydzi, i nie tylko Żydzi, uczyli się zawodu. […] Do [szkoły] podstawowej 

poszedłem w 1948 roku. […] Byłem produktem socjalistycznego szkolnictwa. [...] 

Chodziłem do XIV Liceum imienia Gottwalda. Szkoła Gottwalda była świetna. […] to była szkoła, do 

której chodziło dużo młodzieży przez rodziców powiązanej z aktywem partyjnym i bezpieką. Bardzo 

specyficzna grupa młodych ludzi. Wielu niezwykle zdolnych. Dużo potem osiągnęli w życiu. Sporo 

wyjechało. Nauczycieli też miałem wybitnych – z polskiego, historii, uczyli nas myśleć. 

Zakładałem w szkole Związek Młodzieży Socjalistycznej. Byłem w dziesiątej klasie. Znowu 

wierzyłem, że ZMS to będzie demokracja, a nie dyktatura. Dość długo wierzyłem. Bardzo aktywny 

byłem jeszcze na uniwersytecie. […] 

Rząd się zgodził [po 1956 roku], by zagraniczne organizacje żydowskie dawały fundusze na nasze 

kolonie. Większość pieniędzy szła z Jointu – Amerykańskiej Organizacji Pomocy Żydom. Pierwsze  

w 1958 roku, dla starszych dzieci, odbyły się w Poroninie. [...] 
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Chciałem z Polski wyjechać natychmiast po wypadkach marcowych. W prasie, radiu i telewizji 

odbywały się goebbelsowskie seanse nienawiści. To trwało mniej więcej do maja–czerwca 1968 

roku. Pamiętam Wieczorne rozmowy Kazimierza Kąkola w telewizji. Pamiętam książki 

Walichnowskiego. Straszne artykuły w „Sztandarze Młodych”, w „Trybunie Ludu”. Nie mogę ich 

zapomnieć. 

Wyjechał mój brat do Ameryki. Ja nie mogłem. Moja żona kończyła matematykę na Uniwersytecie 

Warszawskim, chciała wyjechać z dyplomem. 

Rozmawiałem z kolegami. Oni byli optymistami, a ja pesymistą. Oni wierzyli, że prędzej czy później 

nastąpi w Polsce rewolucja i wszystko się zmieni. A ja nie chciałem na te zmiany czekać. W żadne już 

nie wierzyłem. I nie chciałem wierzyć. Uważałem, że może być wyłącznie gorzej, nigdy lepiej. […] 

Wyjechaliśmy z żoną 13 sierpnia 1969 roku. Przez Wiedeń i Rzym do Stanów. Dostałem wizę 

amerykańską. 
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Relacja Alika (fragmenty), w: Joanna Wiszniewicz, Życie przecięte. Opowieści pokolenia Marca, 

Wołowiec 2008, s. 137–147, 610.  

[…] stanowię taki dziwny szczątek polskiego żydostwa, który urodził się przypadkiem (bo rodzice 

przeżyli przypadkiem), który w Polsce znalazł się przypadkiem (bo myśmy mieli tylko z Rosji przez 

Polskę przejechać do Izraela w pięćdziesiątym szóstym) i który należy do tego nietypowego, 

dziwnego pokolenia, co się nigdy nie powtórzy: pierwszego pokolenia po Zagładzie, wychowanego 

w komunistycznej Polsce. […] nie znam jidysz, nie znam literatury żydowskiej. Nawet nie widziałem 

żadnych zdjęć! […] 

W moim wczesnym dzieciństwie w Samborze (rodzinnym mieście ojca, które po wojnie należało już 

do Rosji sowieckiej i w którym myśmy zostali do pięćdziesiątego siódmego roku) rodzice 

przynajmniej robili w domu święta i wraz z innymi samborskimi Żydami odprawiali nabożeństwa, 

więc to mnie jakoś mogło zbliżać do dawnego świata moich ortodoksyjnych dziadków. […] Ale już 

po przyjeździe do Wrocławia w rodzicach wygasła ta potrzeba, żeby robić święta. Chodzili 

wprawdzie do synagogi na Włodkowica w Pesach i Rosz Haszana (i w środku wtedy pełno było 

Żydów, a dzieciarnia żydowska ganiała się przed wejściem), ale to miało charakter bardziej 

towarzyski niż religijny. I z żydowskiej tradycji mamie zostało tylko to, że nie łączyła potraw 

mięsnych z mlecznymi (przy czym ja myślałem, że to z powodów zdrowotnych), a ojcu tylko to, że 

pościł w Jom Kippur. A u niego przed wojną był bardzo religijny dom! […] (I ciekawe, w ojca 

religijnym domu wszystkie siostry wyrosły na syjonistki, a jedna nawet była chyba przed wojną 

delegatką na kongres Poalej Syjon-Lewicy  – w czasie wojny one oczywiście wszystkie zginęły). 

[…] mama nigdy nie ukrywała przede mną tych faktów i nigdy mnie przed nimi świadomie nie 

chroniła. Wielu moich żydowskich kolegów skarży się, że u nich w domu o przeżyciach z czasów 

Zagłady w ogóle nie opowiadano, że to było jakieś tabu – a u nas w domu stał kaflowy piec,  

w zimowe wieczory siadaliśmy przy tym piecu, mama mówiła swobodnie, barwnie, ja tego 

słuchałem, jak się słucha najwspanialszych przygodowych opowieści... […] 

Ta nasza repatriacja to było stresujące przeniesienie się z małego sympatycznego miasteczka do 

miasta rozległego i zrujnowanego (Wrocław był wtedy niesłychanie zniszczonym miastem, był 

przerażający! – gruzy, masa gruzów, ja niczego takiego przedtem nie widziałem). I to też była nauka 

doświadczenia ambitnej polskiej pogardy dla wschodniego emigranta. Ja przed lustrem godzinami 

walczyłem z grzywką radzieckiego dziecka (a była to taka fryzura, że głowa niemal całkiem wygolona 

i tylko na górze tyci czubeczek, który rozpaczliwie usiłowałem zamienić na modnego jeżyka),  

a mama, która w Samborze była świetną kapeluszniczką i miała tam dużą klientelę, we Wrocławiu  

– co było oczywiste – nie mogła robić kapeluszy, bo kto by chciał zamówić kapelusz u kobiety, która 

przyjechała z Rosji? Więc zapisała się na kurs fryzjerski i została świetną wrocławską fryzjerką. 
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Rodzice we Wrocławiu postanowili posłać mnie do szkoły żydowskiej. Chodziło im przede wszystkim 

o to, że tam nie było religii katolickiej, a oni bali się, że w normalnej polskiej szkole groziłyby mi 

konflikty na tym tle. Wybór był dobry, bo się w szkole w ogóle nie wyróżniałem. Koledzy byli 

głównie, tak jak ja, dziećmi rzemieślników (mój ojciec pracował w spółdzielni żydowskiej) albo 

dziećmi prywatnej inicjatywy, było też w szkole sporo innych repatriantów z Rosji nieznających 

polskiego. Zresztą polski opanowałem w ciągu kilku tygodni i został mi tylko minimalny akcent  

i nieprawidłowa wymowa niektórych wyrazów (jeszcze do dziś, kiedy mówię słowo „piłka”, to 

wszyscy się orientują, że coś jest nie tak). […] 

I kiedy wychodziliśmy po lekcjach, to się powtarzał ten rytuał: naprzeciwko nas na gruzach czekało 

kilkunastu podrostków z cegłami w rękach, krzycząc „Żydy, Żydy!” (i starając się tymi cegłami w nas 

rzucić), dyrektor dzwonił po milicję, milicja całą naszą grupę eskortowała na przystanek tramwajowy 

– a na drugi dzień powtarzało się to samo: wyrostki na ruinach, dyrektor wzywający milicję, 

eskortowanie uczniów ze szkoły na przystanek. […] Liczba uczniów w klasie bardzo się zmieniała. […] 

W tych szkolnych latach moje życie towarzyskie zamykało się wyłącznie w kręgu żydowskim. Rano 

szedłem do żydowskiej szkoły, po południu do klubu TSKŻ-etu (mama kupiła mi gitarę i grałem tam 

w zespole muzycznym), a w lecie jechałem na żydowskie obozy. […] 

[…] przyjeżdżali [na obozy] zarówno ludzie zidentyfikowani z żydostwem, jak i bardzo od niego 

dalecy. Wśród tych dalekich najwięcej było warszawiaków – na ogół z zasymilowanej i wysoko 

postawionej inteligencji, zwykle partyjnej i związanej ze sferami rządzącymi – i rodzice tych dzieci 

sami chyba czasem nie wiedzieli, co ze swoim żydostwem począć: mówić o nim dzieciom czy nie 

mówić. […] Nam, ludziom z prowincji, ze Szczecina, z Wrocławia, Świdnicy, sytuacja ta wydawała się 

kompletnie chora! Bo dla nas żydostwo było czymś zupełnie naturalnym, nawet wśród dzieci  

z rodzin komunistycznych – a Warszawa wyróżniała się. Wystawała jak ten kciuk, palec! I w dodatku 

była drażniąca, bo warszawiacy ubierali się lepiej, jeździli za granicę, byli bardziej obyci ze światem  

i zadzierali nosa (zwłaszcza ci z rodzin wysoko partyjnych: zachowywali się tak, jakby to nie ich 

rodzice, a oni sami rządzili!). […] 

Nasz wyjazd marcowy zaczął się od tego, że rodzice zawołali mnie do swojego pokoju i mówią: „No 

to będziemy wyjeżdżać. Wszyscy jadą – my też pojedziemy”. Był wieczór, oni już leżeli w łóżku. […] 

Kilka tygodni po tej wieczornej rozmowie z rodzicami odprowadzałem w Warszawie z Dworca 

Gdańskiego jedną z koleżanek. Przyszło tam kilkadziesiąt osób, wiele z nich wkrótce też miało 

wyjechać, czuło się atmosferę zwielokrotnionego pożegnania, bo żegnali się wszyscy ze wszystkimi  

– i wtedy nagle doznałem jakby olśnienia. Że teraz oto wyjeżdża cały mój żydowski świat! Że jakaś 

część mojego życia się zamyka, że kończy się moja Polska, że to już jest koniec wszystkiego, z czym 

byłem tu tak długo i tak silnie związany... […] 

Mnie i moich rodziców HIAS skierował do Nowego Jorku.  
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Relacja K.B. (fragmenty), na podstawie wywiadu przeprowadzonego przez Ewę Węgrzyn, cyt. za 

jej pracą doktorską udostępnioną mi przez Leopolda Sobla w „Plotkies” – internetowym piśmie 

emigrantów marcowych  

Ja się urodziłem w Rosji, 7 lutego 1941 roku, na dalekiej Syberii, za Bajkałem, no i ten pierwszy etap 

paradoksalnie był bardzo polski, bo ja byłem na Syberii wychowywany w polskim duchu, mama ze 

mną mówiła po polsku […]. Mama była młodą kobietą, która wyszła z miasteczka żydowskiego  

– Opatowa – i weszła w polską kulturę. […] To się wyrażało w tym, że mama mówiła ze mną nie po 

rosyjsku i nie po żydowsku, ale tylko po polsku. To jest mój pierwszy okres i mając pięć lat, jako 

mały Polak w 1946 roku przyjeżdżam do Polski. […]  

W 1946 roku, w czerwcu, zjawiamy się w Polsce i zaczynam moje polskie, i ku memu zdumieniu, 

także i żydowskie życie. […] Myśmy się znaleźli w Pieszycach (poprzednio: Pietrolesie) i ja tam się 

staję Żydem [śmiech]. W Rosji byłem małym Polakiem, a tam staję się małym Żydem […] i idę do 

żydowskiej szkoły – były takie żydowskie szkoły, organizowane przez Polskę komunistyczną, przez 

TSKŻ. I pierwsze trzy klasy – tam jestem dwa lata, potem kontynuuję jeszcze jeden rok w Otwocku  

– chodzę do szkoły żydowskojęzycznej, ale z przedmiotami w języku polskim, na przykład uczyłem 

się równolegle z polskiego elementarza o tym, że Ala ma Asa, a po żydowsku uczyłem się opowieści 

biblijnych z Księgi Rodzaju. […] Nauczyciel – pamiętam go, Horn – mówił nam: nie ma książki do 

rachunków w języku jidysz, jest książka do rachunków po polsku, więc czytajcie proszę po polsku, 

ale piszcie zadanie po żydowsku. Poszedłem do szkoły, mając sześć lat, dla uczenia się od razu kilku 

języków i to mi zostało na całe życie. […] na Ziemiach Odzyskanych nam było przez dwa lata bardzo 

dobrze, mieliśmy bardzo ładne mieszkanie, ogródek i truskawki […], ale to trwało tylko dwa lata. 

Mój tato […] pracował w fabryce […], a mama od samego początku […] pracowała w żydowskim 

sierocińcu. W Pieszycach był duży żydowski sierociniec, który był prowadzony systemem Korczaka, 

ale w 1948 roku większość dzieci wyjechała do Izraela. […] i ja się tam wychowuję, właśnie w tym 

żydowskim sierocińcu, tam nasiąknąłem bardzo mocnymi wrażeniami z Holocaustu […], na przykład 

Rysio […] gryzł, ale on się wychował ze świniami, wyglądał nie tylko jak Arab, on wyglądał jak książę 

arabski – semicki wygląd na 100 proc. – i matka go wyrzuciła w walizce z transportu czy coś takiego, 

przygarnęli to dziecko i wychowali gdzieś w przyklasztornym chlewie. Charakter miał bojowy  

– wszystko zależy od charakteru, więc on tylko szukał zaczepki.  

Później, w Warszawie, jak żeśmy chodzili do szkoły, on tylko czekał, żeby mu ktoś powiedział „Żyd”  

i od razu bił. […] inne dzieci moczyły się w nocy, a czasem i w dzień. Wiele dzieci tam miało 

mnóstwo różnych, poważnych problemów. […] Może tam było 100 dzieci, może 80, nie pamiętam 

dokładnie. […] na Dolnym Śląsku było jakieś 60 tysięcy, może 100 tysięcy Żydów, w Pietrolesiu było 

ich bardzo dużo. 
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Później przenosimy się do Otwocka. […] mama była zaangażowana jeszcze przed wojną  

[w komunizm] i towarzysze z komórki znajdują ich tam w Pietrolesiu i mówią: „Co wy tu robicie? 

Socjalizm trzeba budować! Partia potrzebuje każdego człowieka, który ma świadomość słusznych 

spraw, zajmujcie się takimi sprawami!”. Tata był mniej zaangażowany, był sympatykiem […] jego 

brat był bardziej zaangażowany. I wtedy załatwiono tacie pracę w organach… [śmiech]. Ja się nie 

wstydzę mego ojca. On nie miał wyboru, musiał wybierać między Stalinem i Hitlerem, taki był jego 

wybór. […] dla mamy towarzysze załatwili pracę jako wychowawczyni w żydowskim sierocińcu, 

który był w Otwocku. […] Mama tam pracowała przez rok, aż dostaliśmy mieszkanie jednopokojowe 

w Warszawie. Do dzisiaj pamiętam zapach tego wapna w nowym mieszkaniu. Natomiast w Otwocku 

oni mieli tam 8–10 metrów i jeżeli ja nie zostawałem spać w domu dziecka, to otwierało się dla 

mnie łóżko i trzy łóżka składane zapełniały cały pokój. […]  

[…] mam dziewięć lat i teraz wchodzę w autentyczny polski świat, idę do polskiej szkoły. […] i na 

początku mam problemy, bo tutaj już nie ma takiego trybu życia według systemu Korczaka […]. 

Myśmy byli pięknie ubrani i wyżywieni, Joint nam wysyłał prowizje [aprowizację] i odzież, myśmy 

jedli czekoladę, taką jak sztaby złota, czekoladę, którą dostawała armia amerykańska w takich 

puszkach i to się łamało rękami, myśmy jedli konfitury, brzoskwinie i morele też, takie duże puszki  

z resztek zaopatrzenia amerykańskiej armii. Zadbano o nas, tak, byliśmy zadbani, ale 

przynależeliśmy do oznaczonej mniejszości… A tutaj [w polskiej szkole] jestem taki jak inne dzieci. 

Mam rodzinę i idę do szkoły. Na początku było troszkę nudno. Chodziłem do szkoły TPD, gdzie był 

bardzo silny wpływ partyjny: pani dyrektor czy pani zastępca, tam była komórka partyjna, 

antysemityzm byłby niecierpiany. 

[Tata] złożył podanie i wtedy była taka odwilż i mówi […], że ma w Izraelu rodzinę, która przeżyła 

Oświęcim itd. i chce ich zobaczyć. Przez lata nie mógł się z nimi spotykać, wysyłał im listy, myśmy 

dostawali nawet do pewnego roku listy od nich, a później też musiał przerwać korespondencję. […]  

I pojechał. […]  

Ja nie chciałem wyjeżdżać [w 1957 roku do Izraela], przecież miałem sympatię, byłem zakochany, 

później jeszcze długo będę pisał listy. […] Ale jak już tu przyjechałem, kiedy śniłem, dopiero wtedy 

okazało się, jak ja strasznie tęsknię do Polski. Ja cały czas śniłem o Polsce, może jakieś dwa lata, że 

przychodzę do tej szkoły i że mnie wszyscy przyjmują, oczywiście jestem dumny, przyjechałem  

z zagranicy. 

ZAŁĄCZNIK NR 5 

Z 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odbudowa życia żydowskiego w Polsce  

po II wojnie światowej 

Karta pracy dla grup 

 

Kim jest bohater 
relacji? 
Z jakiej 
pochodzi 
rodziny? 
Gdzie przetrwał 
Zagładę? 

 

Podaj 
miejscowości 
związane z jego 
życiem.  

 

Podaj 
najważniejsze 
fakty z jego 
życia. Do jakiej 
szkoły 
uczęszczał?  

 

Jaki był jego 
stosunek do 
żydowskości 
(tradycji, języka 
jidysz  
i hebrajskiego), 
kultury, religii? 

 
Kiedy i do 
jakiego kraju 
wyjechał? 
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materiały opracowane w ramach programu Obcy w domu. Wokół Marca ’68 

http://marzec68.sztetl.org.pl  

http://marzec68.sztetl.org.pl/

