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Uczennica/uczeń po zajęciach: 

1. Opisuje skalę i przejawy antyżydowskiej przemocy w powojennej Polsce.  

2. Zabiera głos w dyskusji o jej przyczynach, używając logicznych argumentów. 

3. Potrafi opisać, na czym polegał indywidualny, ludzki wymiar cierpienia 

spowodowanego nienawiścią ze względu na pochodzenie. 

4. Podaje przykłady agresji w reakcji na inność występujące współcześnie. 

 

1. Analiza relacji świadków – materiały wideo. 

2. Analiza tekstu źródłowego. 

3. Dyskusja kierowana. 

4. Samodzielne poszukiwanie informacji w sieci. 

 

 Relacja Friedy Stieglitz (https://youtu.be/lTbSqbwq5Vc) 

 Relacja Romana Zieglera (https://youtu.be/1Tot97R-z_w) 

 Relacja Romany Farrington (https://youtu.be/TLhISwofNcE) 

 Relacja Toli Hauptman (https://youtu.be/PFJM2piV-qw) 

 Biogram Friedy Stieglitz (załącznik nr 1) 

 Biogram Romana Zieglera (załącznik nr 2) 

 Biogram Romany Farrington (załącznik nr 3) 

 Biogram Toli Hauptman (załącznik nr 4) 

 Pogrom w Kielcach: przebieg wydarzeń (załącznik nr 5) 

 Raport biskupa kieleckiego Czesława Kaczmarka przekazany ambasadorowi 

USA w Warszawie Arthurowi Blissowi Lane’owi (załącznik nr 6) 

 Komputer, rzutnik, głośniki 

  

Cele zajęć 

Metody  

i formy pracy 

 

Materiały 

dydaktyczne 
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1. Powiedz uczniom i uczennicom, że celem zajęć będzie przedyskutowanie 

przejawów i przyczyn antysemityzmu w Polsce po wojnie. Zaznacz, że  

w pierwszej kolejności przeanalizujecie to zjawisko na podstawie 

osobistych doświadczeń osób, które w pierwszych latach powojennych były 

dziećmi lub nastolatkami.  
 

2. Poinformuj uczniów i uczennice, że będą oglądali fragmenty wideorelacji 

świadków (linki 1–4) pochodzące z zasobu Archiwum Historii Wizualnej USC 

Shoah Foundation. Poproś, aby po obejrzeniu każdego z czterech 

fragmentów przeczytali biogram świadka, którego wypowiedź obejrzeli 

(załączniki nr 1–4), a następnie odpowiedzieli na pytania dotyczące każdego  

z wywiadów – patrz uwagi dla nauczycielki/nauczyciela.  

 

3. Przeprowadź dyskusję o doświadczeniach każdej z osób. Zwróć uwagę 

uczennic i uczniów na przejawy niechęci, z jakimi każda z nich się spotykała, 

oraz na to, jak na nie reagowała. Podkreśl wspólnotę doświadczeń całej 

czwórki. 
 

4. Powiedz uczennicom i uczniom, że będą analizowali dokument, który 

biskup kielecki Czesław Kaczmarek przekazał ambasadorowi 

amerykańskiemu Arthurowi Blissowi Lane’owi w 1946 roku po pogromie 

kieleckim i w którym przedstawił swoją ocenę wydarzeń. Opowiedz 

uczniom i uczennicom o pogromie na podstawie materiału dla 

nauczyciela/nauczycielki zamieszczonego w załączniku nr 5, przedstawiając 

w ten sposób tło listu. Zwróć uwagę, że pogrom w Kielcach nie był 

odosobnionym aktem przemocy wobec Żydów w powojennej Polsce. 

Powiedz, że celem analizy dokumentu jest nie tyle dyskusja o samym 

pogromie i postawie Kościoła wobec tego wydarzenia, ile raczej  

o spojrzeniu na Żydów i stosunki polsko-żydowskie, które raport biskupa 

Kaczmarka ujawnia. Biskupa można traktować jako przedstawiciela polskiej 

inteligencji, dobrze wykształconego, mającego relatywnie wiele możliwości 

zdobywania informacji, będącego świadkiem tego, co działo się z Żydami 

podczas okupacji i jak wówczas zachowywali się Polacy, oraz 

obserwującego, jak Polacy odnoszą się do ocalałych Żydów po wojnie. 
 

Przebieg zajęć 
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5. Poproś uczennice i uczniów o przeczytanie tekstu źródłowego (załącznik  

nr 6) i odpowiedź na zamieszczone przy nim pytania. Następnie 

przeprowadź dyskusję sterowaną na temat oceny adekwatności ocen 

zawartych w raporcie sporządzonym przez biskupa Kaczmarka. 
 

6. Porównaj teraz obraz stosunków polsko-żydowskich, który wyłania się  

z relacji młodych Żydów, z tym prezentowanym przez biskupa Kaczmarka. 

Przedyskutuj z uczennicami i uczniami, jakie mogły być inne – poza 

politycznymi – źródła powojennego antysemityzmu i dlaczego łatwo 

przybierał on formę fizycznej agresji. Poproś uczniów i uczennice, aby się 

zastanowili, czy rzeczywiście Żydzi ponosili „lwią część odpowiedzialności za 

nienawiść”, która ich otaczała, i czy rzeczywiście jedyną przyczyną 

powojennej niechęci do Żydów było ich zaangażowanie w komunizm. 

Możesz posłużyć się tabelą, w której w jednej rubryce zapiszesz 

wymienione przez uczennice i uczniów tezy zaprezentowane przez biskupa, 

a w drugiej – ocenę sytuacji Żydów powracających do swoich domów po  

II wojnie światowej zaprezentowaną przez świadków w wywiadach. 
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Podsumowując, zwróć uwagę uczennic i uczniów na to, że Kaczmarek 

idealizuje postawy Polaków wobec Żydów w czasie okupacji i tłumaczy 

niechęć do nich po wojnie wyłącznie ich związkiem z komunizmem. 

Podkreśl, że oceny w jego raporcie dotyczące zaangażowania Żydów  

w budowę systemu komunistycznego są przesadzone. Nowy ustrój  

w Polsce nie był wprowadzany głównie rękami Żydów. Nie jest też 

prawdą, że ogół Polaków ten ustrój jednoznacznie odrzucał, choć jego 

przeciwników z pewnością było kilkakrotnie więcej niż zwolenników. 

Zwróć uwagę uczniów i uczennic na stereotypowe postrzeganie przez 

Kaczmarka zarówno problemu poparcia Żydów dla komunizmu, jak i roli 

odgrywanej przez nich w życiu społeczno-gospodarczym Polski. 

 

 

W trakcie dyskusji nad źródłami uprzedzeń wobec Żydów po wojnie 

zwróć uwagę uczennic i uczniów na takie czynniki, jak: dziedzictwo 

przedwojennego antysemityzmu i hitlerowskiej propagandy 

antysemickiej z czasów okupacji, demoralizujący wpływ bycia świadkiem 

lub – w przypadku niektórych osób – wręcz współuczestniczenia  

w masowym mordzie na Żydach podczas wojny, problem upominania się 

Żydów o przejęte przez Polaków mienie , sytuacja powojennej anomii, 

wszechobecność agresji i rozplenienie przestępczości pospolitej, strach 

przed komunizmem, wiara w mit żydokomuny i mechanizm 

przeniesienia agresji z nielubianej, ale dysponującej narzędziami 

wymuszania posłuszeństwa władzy na Żydów, funkcjonowanie  

w świadomości części społeczeństwa dawnych uprzedzeń i mitów 

(takich jak mit mordu rytualnego). Zwróć uwagę uczennic i uczniów 

również na to, jak poczucie fizycznego zagrożenia wpływało na postawy 

polityczne Żydów (wielu z nich widziało w nowej władzy jedynego 

obrońcę, nawet jeśli odnosiło się niechętnie do ustroju 

komunistycznego). 

 

 

UWAGI DLA NAUCZYCIELKI/NAUCZYCIELA 
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Relacja Friedy Stieglitz: https://youtu.be/lTbSqbwq5Vc 

Biogram Friedy Stieglitz  

Frieda Stieglitz urodziła się jako Freyda Pearl Einsidler 30 maja 1933 roku w Grodzisku Dolnym  

w powiecie lwowskim, w ortodoksyjnej żydowskiej rodzinie. Podczas II wojny światowej przebywała 

w getcie w Grodzisku i Przemyślu, gdzie zginęła jej matka. Po ucieczce z getta ze swoją babką  

i siostrą ukrywała się w stodołach, szopach i innych budynkach w kilku gospodarstwach rolnych. Jej 

babcia i siostra prawdopodobnie zostały zdradzone przez polskiego gospodarza i zastrzelone przez 

Niemców na cmentarzu we wsi, w której się ukrywały. 

Dziewczynka doczekała zakończenia II wojny światowej i wyzwolenia przez armię sowiecką, po czym 

wróciła do Grodziska. Następnie wyjechała do Lublina, do żydowskiego sierocińca. Stamtąd uciekła 

do Przemyśla. Potem pojechała do Krakowa, do kolejnego żydowskiego sierocińca, w którym 

przygotowywała się do wyjazdu do Izraela. Jednak uciekła i z Krakowa, by pojechać do Zabrza. Tam 

dowiedziała się, że jej ojciec żyje i mieszka w Stanach Zjednoczonych. W Zabrzu zaczęła chodzić do 

szkoły. Do sierocińca przyjechał z Wielkiej Brytanii rabin Solomon Schonfeld, który postanowił 

zabrać Friedę i pięcioro innych dzieci do Londynu. Znalazła się w Anglii razem z innymi ocalałymi  

z Zagłady sierotami. Następnie wyemigrowała do USA i tam zamieszkała z ojcem i jego nową 

rodziną. Mieszkała w Nowym Jorku, wyszła za mąż za ocalałego w Japonii Israela Stieglitza i założyła 

rodzinę.  

Źródło: relacja Friedy Stieglitz, VHA, USC Shoah Foundation. 

 

Pytania do relacji i biogramu Friedy Stieglitz: 

A. Postaraj się wymienić uczucia, które mogły towarzyszyć Friedzie, kiedy dowiedziała się,  

że skończyła się wojna. 

B. Z jakim nastawieniem Frieda szła po wojnie do szkoły? 

C. Dlaczego Frieda Stieglitz nie czuła się dobrze w szkole w Zabrzu? 

  

ZAŁĄCZNIK NR 1 

Z 
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Relacja Romana Zieglera: https://youtu.be/1Tot97R-z_w 

Biogram Romana Zieglera 

Roman Ziegler urodził się 26 listopada 1927 roku w Dąbrowie Górniczej. Miał siedmioro 

rodzeństwa: cztery siostry i trzech braci. Kiedy wybuchła II wojna światowa, chłopak pracował 

przymusowo w tkalni, a następnie w hucie szkła. Większość jego rodziny została deportowana  

i zginęła w obozie śmierci Auschwitz, a on sam został wysłany najpierw do obozu pracy  

w Sosnowcu, a następnie do obozu koncentracyjnego w Brande w Niemczech. Przebywał w kilku 

obozach koncentracyjnych na terenie Niemiec. Został wyzwolony przez armię sowiecką. Postanowił 

wrócić do Dąbrowy Górniczej i poszukiwać członków swojej rodziny, którym udało się przeżyć 

wojnę. Odnalazł brata Jakuba, który ocalał, ale był bardzo chory. Ziegler postanowił nielegalnie 

przedostać się do Palestyny, ale został schwytany na granicy czechosłowackiej i odwieziony do 

Polski. Po opłaceniu dużej łapówki wyjechał do Berlina. Stamtąd trafił do Monachium, z którego 

został wysłany do obozu DP-sów (ang. displaced person) na granicy niemiecko-austriackiej.  

W czerwcu 1948 roku Roman wylądował w Kanadzie. Osiadł na jakiś czas w Toronto, następnie 

przeprowadził się do Welland i tam zajmował się handlem. W 1957 roku poznał swoją przyszłą żonę 

Miriam i założył rodzinę. 

Źródło: relacja Romana Zieglera, VHA, USC Shoah Foundation. 

 

Pytania do relacji i biogramu Romana Zieglera: 

A. Dlaczego Roman mówił, że spotkanie po wojnie na ulicy innego Żyda było „jak spotkanie  

z bratem”? 

B. Czy ktoś z was słyszał o współczesnych przypadkach agresji podobnych do opisanego 

przez Romana Zieglera? Jeśli tak, to postarajcie się napisać, jak można promować 

otwartość wobec innych w waszej szkole? 

 

  

ZAŁĄCZNIK NR 2 

Z 
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Relacja Romany Farrington: https://youtu.be/TLhISwofNcE 

Biogram Romany Farrington 

Romana Farrington urodziła się 9 czerwca 1941 roku jako Helena Radzicka w getcie  

w Krośniewicach. Matka Romany postanowiła pojechać na roboty do Niemiec i dlatego przewiozła 

ją do wsi o nazwie Kraszków koło Opoczna i tam podrzuciła do domu wójta Stańczaka. Ten wraz  

z żoną zaopiekował się dziewczynką jak własnym dzieckiem i wychowywał ją w tradycji katolickiej. 

Przybrani rodzice pokochali Romanę i kiedy jej biologiczni rodzice przyjechali ją odebrać, 

Stańczakowie się na to nie zgodzili. Romana wróciła do swoich biologicznych rodziców w wyniku 

wyroku sądowego oraz dzięki przekazaniu dużej rekompensaty pieniężnej i darowizny gruntu. 

Rodzice Romany w 1956 roku zdecydowali się wyjechać z Polski do Izraela. W Izraelu mieszkała 

przez dwa i pół roku. W końcu wyjechała do Nowego Jorku i tam osiadła. W 1988 roku Romana 

wyszła za mąż za George’a Farringtona. 

Źródło: relacja Romany Farrington, VHA, USC Shoah Foundation. 

 

Pytania do relacji i biogramu Romany Farrington: 

A. Dlaczego Romana oczekiwała, że będzie traktowana tak samo jak jej rówieśnicy? 

B. Dlaczego sąsiad Romany i jej rodziców postanowił porąbać ich drzwi do mieszkania? 

C. Czego mogła obawiać się Romana, gdy jej rodzice podjęli decyzję o wyjeździe z Polski  

do Izraela?  

  

ZAŁĄCZNIK NR 3 

Z 
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Relacja Toli Hauptman: https://youtu.be/PFJM2piV-qw 

Biogram Toli Hauptman  

Tola Hauptman urodziła się 23 marca 1924 roku jako Tola Strosberg w zamożnej warszawskiej 

rodzinie żydowskiego przedsiębiorcy budowlanego. Do wybuchu II wojny światowej mieszkała z całą 

rodziną w Wawrze, a potem w Warszawie z matką, ojcem i młodszym bratem, Henrykiem. Jesienią 

1940 roku Tola z rodzicami i bratem zostali przesiedleni do warszawskiego getta do domu na ulicy 

Gęsiej. Latem 1942 roku cała czwórka uciekła z getta i dzięki pomocy udzielanej jej i jej bliskim przez 

Polaków przetrwała „po aryjskiej stronie”. Po wyzwoleniu warszawskiej Pragi Tola natychmiast 

odnalazła się ze swoim bratem, który tam mieszkał pod opieką Polaków. Następnie odnaleźli się jej 

rodzice. Wkrótce po wojnie wszyscy postanowili wyjechać z Polski. Pierwsza wyjechała mama Toli  

i sprowadziła resztę rodziny do Paryża. We Francji Tola wyszła za mąż, zaszła w ciążę i w 1951 roku 

dostała pozwolenie na emigrację od Australii. Tam już urodził się jej syn. Tola z mężem zamieszkali 

w Melbourne. 

Źródło: relacja Toli Hauptman, VHA, USC Shoah Foundation. 

 

Pytania do relacji i biogramu Toli Hauptman:  

A. Dlaczego znajomy ojca Toli oczekiwał od niego posagu dla swojej córki? 

B. Dlaczego Tola nie chciała pozostać w Polsce po zakończeniu II wojny światowej? 

  

ZAŁĄCZNIK NR 4 

Z 
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Pogrom w Kielcach: przebieg wydarzeń 

4 lipca 1946 roku w Kielcach tłum zaatakował dom przy ulicy Planty 7. Mieściły się w nim Komitet 

Żydowski i kuchnia koszerna, a także mieszkali tam Żydzi, którzy przede wszystkim powrócili ze 

Związku Radzieckiego. Zatrzymywali się w tym domu ci ocalali z Zagłady, którzy wracali do Kielc,  

a których mieszkania były zajęte, bądź ci, którzy przed wojną nie mieszkali w tym mieście.  

Wybuch agresji wobec Żydów został bezpośrednio spowodowany sprawą ośmioletniego chłopca, 

który bez wiedzy rodziców wybrał się do mieszkających poza Kielcami znajomych. Do domu wrócił 

dopiero po dwóch dniach. Szukający go rodzice zdążyli już do tego czasu rozlepić ogłoszenia  

z prośbą o wiadomości o synu i poinformować o zaginięciu dziecka z ambony jednego z kościołów. 

Kiedy chłopiec w końcu się odnalazł, ojciec poszedł z nim na komisariat i opowiedział, że syna 

porwali Żydzi i przetrzymywali go w piwnicy domu przy Plantach, ale udało mu się uciec. 

4 lipca rano milicjanci aresztowali wskazanego przez chłopca przypadkowo napotkanego na ulicy 

Żyda jako sprawcę rzekomego porwania. Następnie kilkunastu funkcjonariuszy razem z chłopcem  

i jego ojcem udało się na ulicę Planty 7, żeby przeprowadzić tam rewizję. Idąc przez miasto, 

rozpowiadali, że w zajmowanym przez Żydów domu będą szukać zwłok pomordowanych polskich 

dzieci.  

Opowieść chłopca okazała się całkowicie niewiarygodna. Budynek nie miał piwnicy, a ośmiolatek nie 

potrafił pokazać miejsca, w którym rzekomo miał być więziony. Opowieść o Żydach mordujących 

polskie dzieci błyskawicznie rozchodziła się jednak z ust do ust. Przewodniczący Komitetu 

Żydowskiego zadzwonił w tym czasie do Urzędu Bezpieczeństwa z prośbą o interwencję w sprawie 

przeprowadzanej rewizji i aresztowanego rzekomego sprawcy porwania. Przed budynek przyjechali 

funkcjonariusze UB. Doszło do utarczek między nimi a milicjantami. Zgromadzeni ludzie zaczęli 

bronić milicjantów. Funkcjonariusze UB odjechali. Przed budynkiem zaczął się gromadzić tłum 

nienawistnie usposobiony do Żydów.  

Budynek został obrzucony kamieniami. Wznoszono antyżydowskie hasła. Na miejsce przyjechała 

grupa żołnierzy Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, formacji podległej Ministerstwu 

Bezpieczeństwa Publicznego zajmującej się walką ze zbrojnym podziemiem. W niejasnych 

okolicznościach padły pierwsze strzały. Mogli je oddać broniący się przed agresją mieszkańcy domu, 

którzy mieli kilka sztuk broni krótkiej. Jest jednak także możliwe, że pierwsi zaczęli strzelać 

znajdujący się w środku milicjanci lub żołnierze. Gdy wewnątrz rozległy się strzały, w tłumie przed 

budynkiem rozeszła się informacja, że Żydzi zabili lub postrzelili oficera. Znajdujący się na zewnątrz 

żołnierze, którzy dotychczas powstrzymywali tłum, zaczęli strzelać w okna budynku. W środku 

rewizja przekształciła się w rabunek. Żołnierze i milicjanci bili Żydów i strzelali do nich. Kilka osób 

ZAŁĄCZNIK NR 5 
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zakłuli bagnetami, kilka innych wyrzucili przez okna, jeszcze innych wyprowadzili przed budynek, 

gdzie tłum ich linczował, rzucając kamieniami, kopiąc i bijąc nie tylko gołymi rękami, lecz także 

deskami i metalowym prętami zabranymi z pobliskiej budowy. Gdy wydawało się, że sytuacja już się 

uspokaja, pod dom przyszedł tłum robotników z huty i tartaku, do których w czasie przerwy w pracy 

dotarła pogłoska o Żydach mordujących polskie dzieci. Robotnicy mieli przy sobie pręty, rurki, 

klucze. Tłum wtargnął ponownie do budynku. Żydów bito i wyrzucano przez okna. Ranni byli przed 

budynkiem dobijani metalowymi narzędziami i kamieniami.  

W ciągu pierwszych kilkunastu miesięcy po zakończeniu działań wojennych do ataków na Żydów 

doszło nie tylko w Kielcach, lecz także w wielu innych miejscowościach. Liczbę ofiar śmiertelnych  

w związku z tymi wydarzeniami ocenia się zwykle na 650 do 750, ale niektórzy historycy sądzą, że 

mogło być ich więcej. Dochodziło też do pobić i rabunków. Ofiarami przemocy padali nie tylko 

mężczyźni, lecz także kobiety i dzieci. 

Oprac. na podstawie: Postanowienie o umorzeniu śledztwa w sprawie pogromu kieleckiego, 

prowadzonego przez Okręgową Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu  

w Krakowie, z 21 października 2004 r., w: Wokół pogromu kieleckiego, red. Łukasz Kamiński, Jan 

Żaryn, Warszawa 2006, s. 441–483.  
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Przemoc antyżydowska w Polsce w latach 1944–1949 

Raport biskupa kieleckiego Czesława Kaczmarka przekazany ambasadorowi USA w Warszawie 

Arthurowi Blissowi Lane’owi  

Oto po olbrzymich mordach Żydów w roku 1943 dokonywanych przez władze niemieckie w Polsce 

ówczesnej, a więc i w Kielcach, nie było wrogiego nastawienia do Żydów i nie było antysemityzmu. 

Wszyscy współczuli Żydom, nawet ich najwięksi wrogowie. Wielu Żydów ocalili Polacy, boć przecież 

bez pomocy polskiej nie ocalałby żaden. Ratowano ich, choć były za to surowe kary, aż do kary 

śmierci włącznie. Tak było w roku 1944 i na początku roku 1945. Po wejściu wojsk sowieckich, po 

rozciągnięciu władzy rządu lubelskiego na całą Polskę, ten stan rzeczy zmienił się gruntownie. 

Zaczyna się niechęć do Żydów, szerzy się szybko, ogarniając szerokie masy społeczeństwa polskiego 

– wszędzie, a więc i w Kielcach, Żydzi są nielubiani, a nawet znienawidzeni na całym obszarze Polski. 

Jest to zjawisko nieulegające najmniejszej wątpliwości. Nie lubią Żydów nie tylko ci Polacy, którzy 

nie należą do żadnej partii lub też są w opozycji, ale nawet wielu spośród tych, którzy oficjalnie 

należą do partii rządowych. Powody tej niechęci ogólnej są powszechnie znane, w każdym razie nie 

wynikają one ze względów rasowych. Żydzi w Polsce są głównymi propagatorami ustroju 

komunistycznego, którego naród polski nie chce, który mu jest narzucany przemocą, wbrew jego 

woli. Każdy Żyd ma poza tym dobrą posadę lub nieograniczone możliwości i ułatwienia w handlu  

i przemyśle, Żydów jest pełno w ministerstwach, na placówkach zagranicznych, w fabrykach, 

urzędach, w wojsku, i to wszędzie na stanowiskach głównych, zasadniczych i kierowniczych. Oni 

kierują prasą rządową, mają w ręku tak surową dziś w Polsce cenzurę, kierują urzędami 

bezpieczeństwa, dokonują aresztowań. 

Niezależnie od szerzenia komunizmu nie odznaczają się oni taktem, zwłaszcza w stosunku do ludzi  

o przekonaniach niekomunistycznych. Są często aroganccy i brutalni. Wielu z nich nawet nie 

pochodzi z Polski. Przybywszy z Rosji, słabo mówią po polsku, jeszcze słabiej orientują się  

w stosunkach polskich. Na podstawie powyższych powodów powiedzieć zatem można, że sami 

Żydzi ponoszą lwią część odpowiedzialności za nienawiść, jaka ich otacza.  

Źródło: Wokół pogromu kieleckiego, red. Łukasz Kamiński, Jan Żaryn, Warszawa 2006, s. 186–187. 

 

Pytania do raportu biskupa kieleckiego: 

A. Jakie były według biskupa przyczyny niechęci Polaków wobec Żydów? 

B. Czy biskup realistycznie oceniał skalę zaangażowania Żydów w budowę w Polsce systemu 

komunistycznego? 

C. Czy w słowach biskupa dostrzegasz jakieś elementy stereotypów dotyczących Żydów? Jeśli 

tak, to jakie? 
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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/

