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Uczennica/uczeń po zajęciach: 

1. Wymienia przykłady różnych zachowań otoczenia wobec Żydów, będące 

następstwem kampanii marcowej. 

2. Wyciąga wnioski dotyczące wpływu wydarzeń marcowych na poczucie 

tożsamości i poczucie bezpieczeństwa u polskich Żydów. 

 

1. Analiza tekstów źródłowych. 

2. Dyskusja. 

3. Praca w grupach. 

4. Dyskusja plenarna. 

 

 Aleksander Perski, Pustka pełna wolności (załącznik nr 1) 

 Józef Dajczgewand, Nie chcę być kimś innym (załącznik nr 2) 

 List Beaty Dąbrowskiej do Władysława Gomułki (załącznik nr 3) 

 Karta pracy nr 1 – pytania dla grupy 1 do ćwiczenia I (załącznik nr 4) 

 Fragmenty rozmowy Anny Mieszczanek z Gustawem Holoubkiem  

(załącznik nr 5) 

 Fragment rozmowy z profesorem Stefanem Morawskim (załącznik nr 6) 

 Fragment rezolucji uchwalonej na wiecu studentów w auli Politechniki 

Wrocławskiej (załącznik nr 7) 

 Karta pracy nr 2 – pytania dla grupy 2 do ćwiczenia II (załącznik nr 8) 

 Słowo Episkopatu Polski o wydarzeniach marcowych z 3 maja 1968 roku 

(załącznik nr 9) 

 Fragment listu Naczelnego Rabinatu Związku Kongregacji Wyznania 

Mojżeszowego do władz PRL z dnia 9 maja 1968 roku (załącznik nr 10) 

 Karta pracy nr 3 – pytania dla grupy 3 do ćwiczenia III (załącznik nr 11)  
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Powojnie: historia społeczności żydowskiej w Polsce 

po 1945 roku – materiały edukacyjne 

 MATERIAŁ DLA NAUCZYCIELKI/NAUCZYCIELA 

 

 

1. Podziel uczennice i uczniów na trzy zespoły. Rozdaj każdemu zespołowi 

ćwiczenia z różnymi tekstami do analizy, odpowiednio ćwiczenie I dla 

grupy 1 (załączniki 1, 2, 3, 4), ćwiczenie II dla grupy 2 (załączniki 5, 6, 7, 8)  

i ćwiczenie III dla grupy 3 (załączniki 9, 10, 11). Poleć, aby wszyscy zapoznali 

się indywidualnie z tekstami, a następnie przedyskutowali w zespołach 

odpowiedzi na pytania postawione do każdego z ćwiczeń w kartach pracy 

nr 1, 2 i 3. Poleć zespołom, aby zapisały wypracowane odpowiedzi. 
 

2. Kiedy zespoły przygotują odpowiedzi na pytania w danym ćwiczeniu, 

poproś przedstawicieli każdego z nich, aby zaprezentowali wyniki pracy 

grupy, najpierw krótko wyjaśniając kontekst ćwiczenia, które grupa 

wykonywała. W razie potrzeby w trakcie prezentacji zadaj pytania 

pomocnicze lub naprowadź na dokładniejsze odpowiedzi. 

 

Przebieg zajęć 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Żydowskie i nieżydowskie reakcje na Marzec ’68 

  

Aleksander Perski, Pustka pełna wolności, w: Krajobraz po szoku, red. Ewa Żylińska,  

Warszawa 1989, s. 115–117 

 

Traktowałem wyjazd wyłącznie jako represję polityczną – i może nieco schizofreniczne było to, że 

wyjeżdżając, wykorzystywałem mechanizm dla narodowości, z którą nie czułem związku. Zacząłem 

go zauważać później, kiedy przez jakiś czas mieszkałem w Stanach. Ale do dziś sprawa moich 

żydowskich korzeni nie jest dla mnie szczególnie istotna. Święta żydowskie, na przykład, lubię tak 

samo jak Boże Narodzenie i traktuję je jako dziedzictwo cywilizacyjne, które jest moim udziałem 

jako obywatela świata. Być może czas, w którym zacznę się nad tym zastanawiać, jest dopiero 

przede mną.  

Ale faktem jest, że po Marcu zrozumiałem historię polskich Żydów, umiałem sobie wyobrazić  

i odczuć część drogi, którą ci ludzie przeszli tu w czasie okupacji czy w latach powojennych. Cały ten 

biznes, który powstał przy okazji wyjazdów, na przykład ci faceci, którzy budowali skrzynie na rzeczy 

– pozwolili mi też zrozumieć, na czym mogło polegać w czasie wojny szmalcownictwo. 

To nie było przyjemne. Tak jak i cały okres wyjeżdżania. Procedura zrzeczenia się polskiego 

obywatelstwa – składało się na milicji papiery i przy tej okazji prowadzili jakieś rozmowy, 

pogardliwie dogadywali. Tłumaczenie na inny język zaświadczeń z całego niemal życia, 

potwierdzanie dokumentów ze studiów, zbieranie całych serii pieczątek, po które biegało się 

pomiędzy różnymi ministerstwami. No i decydowanie o tym, jakie rzeczy można ze sobą wziąć – na 

dworcu czekali jacyś panowie, przeglądali, zapisywali. I książki, które trzeba było dokładnie 

pospisywać, ponumerować. Część tej procedury to była zwykła idiotyczna biurokracja. A część to 

coś specjalnie stworzonego – żeby poniżyć, zastraszyć. […] 

To jednak, co było dla mnie najważniejsze, to była sprawa przerwania kontaktu z przyjaciółmi,  

z ludźmi bardzo bliskimi. To się wydawało nieodwołalne, w tym sensie, że być może niektórych  

z nich widzę ostatni raz. I moja historia pokazała, że rzeczywiście z niektórymi nie byłem się już  

w stanie zobaczyć. Może dla tych, którzy potem mogli do Polski przyjechać, straciło to swój 

dramatyczny wymiar. Ale ponieważ ja nie mogłem przyjechać, dla mnie takie jest to nadal. 

Próbowałem jeździć. Kiedy po siedmiu latach zostałem obywatelem szwedzkim, niby nie 

obowiązywała mnie wiza, mogłem więc wsiadać w cokolwiek i jechać. Ale naraz okazało się, że 

istnieją tacy obywatele szwedzcy, którzy mogą do Polski wjeżdżać, i tacy, którym nie wolno. Wokół 

tego zaczęły się w Szwecji jakieś awantury, bardzo niedobra dla Polski prasa – a władze polskie 

uparcie stosowały te norymberskie kategorie. To mnie zresztą bardzo zaciekawia: skąd oni wiedzą, 

że ktoś jest Żydem, a ktoś inny nie. Muszą to mieć gdzieś zapisane. Muszą istnieć kartoteki. […] 

ZAŁĄCZNIK NR 1 
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Tak czy inaczej, zwijali mnie z lotniska, a w moim instytucie, który ma sporo kontaktów naukowych  

z Polską i który próbował pomagać mi przy wyjazdach, wciąż się bardzo temu dziwili. Po Grudniuʼ81, 

kiedy szło stąd do Polski wiele transportów medycznych, chciałem jeździć jako szofer. Też się nie 

udało.  

I dla mnie wciąż jest to bardzo bolesne. Po pierwsze dlatego, że jeśli lubisz mieć poczucie wolności, 

to nie znosisz, jak ci ktoś mówi, że tego czy owego masz nie robić. Po drugie dlatego, że wciąż jest  

w Polsce grupa bliskich mi ludzi, takich, których szanuję czy nawet kocham, a nie jestem w stanie  

do nich dotrzeć, pomóc im, kiedy chorują, pobyć z nimi – ich z kolei z Polski nie wypuszczają. I także  

z tego powodu, że chciałbym odblokować swoją pamięć, wciąż wielu rzeczy mi „brakuje” i wiem,  

że nie będę w stanie wrócić do tego bez wejścia w tamten świat.  

Oczywiście, jestem ustabilizowany, mam ciekawą pracę, więc być może łatwiej mi znieść te 

odmowy wpuszczenia do Polski niż innym. Tak mi mówił konsul polski, który zresztą długo nie mógł 

zrozumieć, czego ja chcę, i według którego wcale nie jest ograniczaniem mojej wolności to, że ja nie 

mogę jechać do Polski, skoro mogę podróżować po całej reszcie świata. 

Zapytałem go wtedy, jak by się czuł, gdyby nigdy nie mógł pojechać na grób swojego ojca.  

  

ZAŁĄCZNIK NR 1 
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Józef Dajczgewand, Nie chcę być kimś innym, w: Krajobraz po szoku, red. Ewa Żylińska,  

Warszawa 1989, s. 134 

 

Aresztowali mnie 11 czy 12 marca. Szedłem korytarzem mokotowskiego więzienia, zza kolejnych 

drzwi wychylali się z niedowierzaniem esbecy i patrzyli na mnie jak na dzikiego zwierza, którego 

udało się złapać do klatki. Była wokół mnie atmosfera grozy. Moje nazwisko przewijało się  

w ulotkach rozrzucanych przez bezpiekę jeszcze przed Marcem, pojawiało się od początku  

w marcowej prasie. […] 

Pierwsze przesłuchanie było dość ostre. Traktowali mnie jak agenta wywiadu izraelskiego. Część 

esbeków była chyba przekonana, że wszyscy Żydzi na świecie postawili sobie wrogie Polsce cele,  

że ktoś tym kieruje i że ja doprowadzę ich po nitce do kłębka. Postanowiłem w ogóle nic nie mówić  

i tylko usiłowałem „kontrolować” tę sytuację. Wybrałem sobie jednego z nich – szczególnie 

antypatycznego faceta, który obrzucał mnie obelgami – i patrzyłem mu w oczy. To była taka walka  

o władzę. W końcu on się wycofał. […] Siedziałem więc na przesłuchaniach w kompletnym 

milczeniu, nawet nie chciałem podpisywać protokołów. […] Kiedy ja siedziałem, mojego ojca 

wyrzucili z partii, ale jeszcze wcześniej żądano, żeby oficjalnie, na zebraniu, odciął się ode mnie.  

Nie zrobił tego. 

W domu – w Łodzi – było kilka rewizji. Siostra zaangażowała się w ruch pomarcowy, ojciec nauczył 

ją drukować ulotki na wyżymaczce – wyrzucili ją ze studiów. Większość żydowskich znajomych 

odsunęła się od mojej rodziny – ludzie zaczęli znowu bardzo się bać – chociaż było też wiele miłych 

zachowań. Studenci z Uniwersytetu Łódzkiego zebrali jakieś pieniądze i przekazali mojemu ojcu. 

Sąsiad, milicjant z porządnej katolickiej rodziny, któremu kazali donosić, co dzieje się u nas w domu, 

ustalił z ojcem, co ma zeznawać: że u nas wszyscy mówią po żydowsku, więc on nie rozumie. A kiedy 

pojawiła się w „Prawie i Życiu” relacja Gontarza z mojego procesu, ksiądz w jednym z łódzkich 

kościołów wezwał z ambony do modlitwy na moją intencję, mimo że nie miałem nic wspólnego  

z katolicyzmem. 

Generalnie jednak moim rodzicom i siostrze było bardzo trudno. Wtedy ojciec doszedł do wniosku, 

że powinni wyjechać. Powiedział mi o tym na widzeniu i ja przyznałem mu rację. Siostra pojechała 

do Szwecji, a rodzice do Izraela. Na procesie podkreślałem, że jestem Żydem polskim, co wzbudzało 

konsternację. Przyznawałem się do zaangażowania w ruch studencki i twierdziłem, że moje opinie 

dzieli większość uczestników tego ruchu – nie tylko Żydów. To był mój punkt wyjścia – solidarność 

polsko-żydowska. […] 

ZAŁĄCZNIK NR 2 
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Żydowskie i nieżydowskie reakcje na Marzec ’68 

„Radzili”, żebym wyjechał z Polski, bo jak nie, to mnie wykończą. Wierzyłem, że jest to możliwe. 

Wiedziałem, że naprawdę mogę stać się ofiarą. Po tym, co wypisywała o mnie prasa, byłem  

 

przekonany, że takich jak ja, którzy przyznają się do swojego żydostwa, będzie jeszcze długo 

wybierało się na „odstrzał”.  

Wyszedłem z więzienia i właściwie nie miałem dokąd pójść. Mieszkanie rodziców zostało po ich 

wyjeździe zajęte i choć ojciec zostawił do mojej dyspozycji jeden pokój, władze nie chciały mi go 

przyznać. Łódzkie środowisko żydowskie właściwie nie istniało, udało się je rozgromić. […] 

Wydawało mi się wtedy, że jestem zupełnie sam. Mieszkałem jakiś czas u znajomych w Warszawie. 

Ludzie, którzy padli ofiarą marcowych wydarzeń, mieli kłopoty ze studiami, wciąż czuli się zagrożeni. 

Zdawało mi się, że niektórzy z nich dali się w końcu zwariować. Tyle się mówiło o tych Żydach,  

aż uznali, że coś w tym musi być. Widziałem, jak bali się, kiedy mnie spotykali.  

Nie byłem już sobą, byłem mitem stworzonym przez propagandę – demonem, pomocnikiem diabła. 

I chociaż spotykałem się również z wieloma przyjaznymi reakcjami na moją osobę, trudno mi było  

z tym wszystkim żyć. Miałem wiele szacunku dla wyboru moich przyjaciół, którzy postanowili tu 

zostać, ale zdawałem sobie sprawę, że we mnie jest coś, do czego oni się nie poczuwają i co czyni 

ich sytuację odmienną. To był na przykład Holocaust. Identyfikowałem się z tym doświadczeniem  

i przez to – tak mi się wydawało – byłem sam. W końcu podjąłem decyzję o wyjeździe. 

  

ZAŁĄCZNIK NR 2 
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List Beaty Dąbrowskiej do Władysława Gomułki, w: Marzec ’68. Między tragedią a podłością,  

opr. Grzegorz Sołtysiak, Józef Stępień, Warszawa 1998, s. 362–363 

 

Jestem studentką III roku wydziału filozofii. Dnia 16 lutego br. o godz. 20 wieczorem zostałam 

zatrzymana przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa MSW na ulicy i przewieziona do Pałacu 

Mostowskich. Zasłyszane wówczas zdania do tego stopnia mną wstrząsnęły, że pragnęłabym 

pokrótce streścić je, a niektóre dokładnie zacytować. I tak usłyszałam: 

1. Jak się pracuje pani między Żydami? 

2. Ilu było Żydów wśród zbierających podpisy w związku z Dziadami? 

3. Pani taka inteligentna i nie zauważyła zalewu żydostwa na katedrach na pani wydziale? 

4. Pani rozumie, że my Polacy musimy wreszcie dojść do głosu, bo tak długo jak Żydzi 

zajmują wszystkie stanowiska, Polacy wybić się nie mogą. I tak na przykład dla pani może 

nie wystarczyć miejsca w katedrze. 

A oto jakie podawano mi przykłady na to, jak „Żydki popierają Żydków”: 

a. Żydek Baczko (profesor UW) wylansował Piotra Hoffmana. 

b. Przełęcki, Żydka Zabłudowskiego (pierwszy docent, drugi – doktor). 

c. Chyba pani zauważyła, jaką reklamę zrobiły Żydki Andrzejowi Rapaczyńskiemu  

i Włodkowi Rabinowiczowi (obaj są bezspornie najzdolniejszymi studentami na 

wydziale). 

5. Pani jest przecież czystej krwi aryjką. 

6. My rozumiemy, że niektóre panie podniecają się do innych ras. I tak niektóre na przykład 

lubią Murzynów, a inne Żydów. 

7. Czy pani w dalszym ciągu upiera się przy polskości tego starego Żydziska Słonimskiego? 

Przy czym okazało się, że przesłuchujący mnie funkcjonariusze traktują słowo „Żyd” jako obelgę. 

Gdy bowiem zmuszona do rozróżnienia Żydów, przyjęłam jako znak rozpoznawczy ciemne włosy  

i przesłuchującego mnie funkcjonariusza zaliczyłam do Żydów właśnie, usłyszałam: „Nie pozwalaj 

sobie za dużo”. Przy innej okazji usłyszałam: „Zamknij się”. 

I tak zapytuję Was, co to znaczy, że w Polsce Ludowej, w 24 lata po okupacji hitlerowskiej, znowu 

mówi się językiem hitlerowców i ONR-owców? Darzę Was, obywatelu I sekretarzu, tak dużym 

szacunkiem, iż wierzę, że zajmiecie się tą sprawą i pozwolicie mi odzyskać wiarę w dobre imię 

Polaka – obywatela Polski Ludowej, czy też w człowieka po prostu.  

ZAŁĄCZNIK NR 3 
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Karta pracy – grupa 1  

 

Na podstawie materiałów z załączników 1–3: 

1. Nazwij motywacje i emocje ludzi, które rozbudziły w nich niechęć do Żydów. 

2. Wskaż przykłady pomocy lub solidaryzowania się otoczenia z prześladowanymi Żydami. 

3. Odpowiedzcie na pytania: 

A. Czy wydarzenia marcowe zmieniły u Perskiego i Dajczgewanda odczuwanie 

własnej żydowskości?  

B. Czy marcowi emigranci za czymś tęsknią? Czy czują, że coś utracili? 

C. Jak uwidacznia się rasistowski antysemityzm pracowników MSW, opisany w liście 

Beaty Dąbrowskiej? 

  

ZAŁĄCZNIK NR 4 
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Żydowskie i nieżydowskie reakcje na Marzec ’68 

Fragmenty rozmowy Anny Mieszczanek z Gustawem Holoubkiem Dziesięć przedstawień,  

w: Krajobraz po szoku, red. Ewa Żylińska, Warszawa 1989, s. 9–16 

A.M.: Dalej twierdzi Pan, że nie czuł się współautorem tego, co stało się potem? W pewnym sensie 

uruchomił Pan lawinę – i nic? 

G.H.: Upieram się, niczego nie uruchamiałem. Na wpół świadomy owych wydarzeń wykonałem te 

dziesięć przedstawień Dziadów i dopiero potem ukazały mi się prawdziwe konsekwencje… Okazało 

się, że jakiekolwiek byłyby intencje, w tym systemie popada się w sytuacje par excellence 

polityczne, jeśli robi się cokolwiek, co – jak się zdaje – powinno mieć znaczenie. 

A.M.: I co? 

G.H.: Stałem się homo politicus. 

A.M.: Czy dobrze rozumiem: w pewnym momencie Konrad wyszedł więc poza ramy spektaklu, 

musiał spotkać się ze środowiskiem uniwersyteckim, z „komandosami”? 

G.H.: Z nikim się nie spotykałem, jeśli nie liczyć usług ofiarowanych przez kilku studentów PWST, 

którzy zgłosili się, aby się opiekować mną po wyjściu ze spektakli. „Obstawę” tę przyjąłem  

z wdzięcznością, choć i pewną lekkomyślną dozą humoru. 

A.M.: Dziady zdjęto, odbyło się słynne zebranie Warszawskiego Oddziału ZLP, wkrótce potem doszło 

do pierwszego wiecu na Uniwersytecie, a Pan mówi „z nikim się nie spotykałem”. Więc czy to 

wszystko miało dla Pana jakieś znaczenie? 

G.H.: Naturalnie, że miało. Dla mnie, dla każdego, kto obserwował marcowy incydent. Śledziłem to  

z ogromnym napięciem i dość rychło nabrałem świadomości, na czym polega ta gra o władzę i ku 

czemu zmierza pewna część aktywu, która – jak zawsze w podobnych okolicznościach – powołała do 

życia grupę winną katastrofy, w tym wypadku Żydów i studentów… 

A.M.: Dotknęło Pana przemówienie Gomułki, to z 19 marca, kiedy sugerował – choć bez 

wymieniania nazwisk – że i Pan jest winien temu, co się stało, bo zdecydowanie niewłaściwie 

wydobywał Pan znaczenia z Mickiewiczowskiego tekstu? Nie bał się Pan wtedy? 

G.H.: Odpowiedź będzie dość prostacka – śmiałem się i nic więcej. To był żałosny pokaz 

nieświadomości. Poza tym wyglądało to raczej na mowę pożegnalną niż na mowę polityka 

szykującego się do ofensywy. 

A.M.: W jaki więc sposób to wszystko dotyczyło Pana osobiście? 

G.H.: Znowu będę musiał rozczarować Panią… 

ZAŁĄCZNIK NR 5 
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A.M.: Nie poszedł Pan do więzienia, wiem przecież. I nie o to mi chodzi.  

G.H.: Mnie to dotknęło o tyle tylko, o ile dotknęło wielu moich kolegów, którzy budowali z pewnym 

trudem, ale i z niemałymi wysiłkami, pozycję Teatru Narodowego. […] Wkrótce nastąpił jednak ów 

exodus Żydów z Polski. Jest to bardzo ważny, jak sądzę, i poważny rozdział historii Polski Ludowej, 

dramat, którego istota nie została dotąd wyeksponowana. Do dzisiejszego dnia płacimy koszty tego. 

Już pomijając aspekt czysto polityczny, dokonano wtedy czegoś, czego nie wolno było dokonywać  

z punktu widzenia… poziomu, jaki osiągnęła ludzkość. Jeżeli bowiem mieliśmy ambicje zaliczania się 

do krajów cywilizowanych, do światowej elity intelektualnej, jakże można było wyrzucać z kraju całą 

grupę społeczną? I to jeszcze grupę obciążoną taką tragedią, jaka spotkała ją w czasie ostatniej 

wojny. Jakże można było dokonać czegoś takiego bez narażania na skreślenie z ewidencji krajów,  

z którymi w ogóle jest w dobrym tonie rozmawiać? 

A.M.: Świat dość prędko przeszedł chyba nad tym do porządku… 

G.H.: Ale my owoce zbieramy do dziś, choć w tak bezpośrednim związku już tego nie widzimy. Ten 

fakt zaistniał jednak w świadomości narodów Europy i świata, tkwi po dzień dzisiejszy. A my 

jesteśmy niepopularni, nie lubią nas. 

A.M.: Wtedy dostrzegał Pan wagę tego, co się stało, przez sytuację ludzi bliskich, znajomych  

z teatru? 

G.H.: Teatr tego niemal nie odczuł, prócz oczywiście Teatru Żydowskiego: Idy Kamińskiej i zespołu, 

który wyjechał niemal w całości. Dotknęło to natomiast moich znajomych i przyjaciół, głównie ze 

środowiska filmowego. Oni właśnie, niedługo potem, w RFN czy Szwecji, gościli mnie u siebie  

w domach. I dla mnie był to wstrząs, który jeszcze bardziej uświadomił mi oblicze Marca.  

Nie tylko polityczne, ale czysto ludzkie. Ci, których odwiedzałem, czuli się wygnańcami i umierali  

– psychicznie, a potem także fizycznie – w głębokim poczuciu krzywdy, wygnania z własnego kraju.  

A.M.: Takie losy nie budziły w Panu ochoty do zrobienia po powrocie do Polski czegokolwiek? 

Mówić o tym, krzyczeć. 

G.H.: Cóż tu można było krzyczeć? Cóż można było robić? Chodzić z transparentami? Według mnie 

można było tylko postępować w sposób uczciwy i zgodny z własnym sumieniem. 

A.M.: Praca w teatrze, prezesowanie w SPATiF-ie, posłowanie w Sejmie, to były – na Pana prywatną 

miarę – uczciwe odpowiedzi na to, co się stało? 

G.H.: Myślę, że tak, że to było zgodne z moim sumieniem i poczuciem jakiegoś sensu. Choć mój 

osobisty los potoczył się istotnie gładziej niż kiedykolwiek właśnie po marcowych wypadkach. I jeśli 

decyduję się mówić właśnie o tym szlaku własnego powodzenia, robię to dlatego, żeby jeszcze raz 

uświadomić sobie, jak bardzo potrzebny jest głęboki namysł nad tym, co się w Marcu stało.  

ZAŁĄCZNIK NR 5 
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Żydowskie i nieżydowskie reakcje na Marzec ’68 

 

Fragment rozmowy z profesorem Stefanem Morawskim Szok, w: Krajobraz po szoku,  

red. Ewa Żylińska, Warszawa 1989, s. 25–26 

 

Proszę pamiętać, że antysemityzm, który wtedy puszczono w ruch, nie był antysemityzmem 

doktrynalnym, zbrodniczo „nawiedzonym” – jak w hitlerowskich Niemczech. To był wprawdzie 

antysemityzm także sterowany odgórnie, ale instrumentalny, który jednak natrafił na coś, co 

Werblan nazwał, niestety prawdziwie, antysemityzmem ludowym. Ci, którzy antysemityzm 

„uruchamiali” na górze, i ci, którzy go przyjmowali na dole, spotykali się na platformie wspólnego 

interesu: frakcja moczarowska dążyła do usunięcia Gomułki i jego świty, czyli starej gwardii 

komunistycznej, co zarazem tym niżej ulokowanym pozwalało wypychać ludzi ze stanowisk, 

wyrzucać zdolnych, inteligentnych, niemających nic lub niewiele wspólnego z prominentami 

zasiedziałymi w najwyższych urzędach. Zastosowano reguły plemienno-wyznaniowej 

odpowiedzialności, klasyczny przejaw rytualno-magicznego wyznaczania kozła ofiarnego, wszelako  

z podtekstem ordynarnie materialnym. Otworzyły się bowiem wolne miejsca dla marcowych 

urzędników, docentów, literatów, dla czeredy nieudaczników? 

  

ZAŁĄCZNIK NR 6 
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Żydowskie i nieżydowskie reakcje na Marzec ’68 

 

Z rezolucji uchwalonej na wiecu studentów w auli Politechniki Wrocławskiej, w: Krajobraz  

po szoku, red. Ewa Żylińska, Warszawa 1989, s. 38 

 

Solidaryzujemy się z postawą i podstawowymi hasłami ogłoszonymi przez młodzież studencką 

uczelni warszawskich […]. Żądamy od prasy rzetelnych informacji o zaistniałych wypadkach […]. 

Nieodpowiedzialne i kłamliwe sformułowania grożą obudzeniem w narodzie ponurych idei 

antysemickich i wywołaniem konfliktów między klasą robotniczą a młodzieżą akademicką.  

  

ZAŁĄCZNIK NR 7 
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Żydowskie i nieżydowskie reakcje na Marzec ’68 

 

Karta pracy – grupa 2  

 

Na podstawie materiałów z załączników 5–7 odpowiedzcie na pytania:  

1. Czy Gustaw Holoubek – osoba bardzo zasłużona dla kultury polskiej – zrobił 

wystarczająco dużo na rzecz prześladowanych Żydów? Czy powinien zachować się 

inaczej? 

2. Jak rozumiesz mechanizm uczynienia z Żydów kozła ofiarnego, opisany przez profesora 

Stefana Morawskiego? Czy zgadzasz się z nim? 

3. Jakie było podstawowe żądanie skierowane do mediów, wyrażone w rezolucji studentów 

Politechniki Wrocławskiej? 

  

ZAŁĄCZNIK NR 8 
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Żydowskie i nieżydowskie reakcje na Marzec ’68 

 

Słowo Episkopatu Polski o wydarzeniach marcowych (Jasna Góra, 3 maja 1968 roku), w: Zygmunt 

Hemmerling, Marek Nadolski, Opozycja wobec rządów komunistycznych w Polsce 1956–1976. 

Wybór dokumentów, Warszawa 1991, s. 336  

 

Biskupi polscy myślą z głęboką przykrością o krzywdach, jakie dobremu imieniu naszego Narodu 

wyrządza się przez niektóre środowiska zagraniczne. Usiłuje się mianowicie eksterminację Żydów, 

dokonaną w hitlerowskich obozach zagłady, przypisywać Polakom. Jest to straszliwa krzywda 

moralna, jeśli się zważy, że w obozach tych poniosły śmierć miliony Polaków. Przez pamięć o tych 

naszych rodakach, a także w oparciu o wszystkie dowody miłości bliźniego, jakie w okresie okupacji 

Polacy wyświadczyli prześladowanym Żydom, domagamy się zaprzestania tej kłamliwej  

i krzywdzącej propagandy oraz jej prowokowania. 

Sobór Watykański Drugi w Deklaracji o stosunku do religii pozachrześcijańskich jasno określił zasady 

odnoszenia się chrześcijan między innymi do wyznawców religii Starego Testamentu. Biskupi polscy 

przypominają wszystkim te zasady ze względu na ich głęboko humanitarną treść. 

  

ZAŁĄCZNIK NR 9 
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Żydowskie i nieżydowskie reakcje na Marzec ’68 

 

Z listu Naczelnego Rabinatu Związku Kongregacji Wyznania Mojżeszowego do władz PRL  

z 9 maja 1968 roku, w: Oblicza Marca 1968, red. Konrad Rokicki, Sławomir Stępień, Warszawa 

2004, s. 60  

 

Na tle dziko rozpasanej obecnie, niepohamowanej kampanii antyżydowskiej zasługuje na 

szczególne uznanie pełne mądrości politycznej postępowanie Czcigodnego Zwierzchnika Episkopatu 

Polskiego, który stojąc w energicznej obronie studentów i młodzieży polskiej, spragnionej 

nieskłamanej wolności, znalazł jednak dużo taktu i umiaru dla uniknięcia zaostrzenia sytuacji,  

a czynił wszystko dla poszanowania Majestatu Państwa Polskiego i dla zachowania powagi Władzy 

Państwowej ustanowionej Opatrznością Bożą, przeto umiejętnie działał dla złagodzenia i uciszenia 

podrażnionych namiętności. 

Powinniśmy też wyrazić serdeczne podziękowanie za wygłoszone – jak słyszymy ostatnio – kazanie, 

w którym łagodnymi, lecz stanowczymi słowami napiętnowane zostały chyba też wystąpienia 

antyżydowskie i głośno potępione zostało "podjudzanie jednej części społeczeństwa do nienawiści 

przeciwko drugiej i namawianie, aby brat podnosił rękę i używał nikczemnych gróźb przeciwko 

swojemu bratu, jakby obaj nie byli synami tej samej Ziemi – Ojczyzny". Głęboka jest nasza 

wdzięczność dla Dostojnego Prymasa Polski, który w ciężkiej dla nas chwili podniósł swój głos 

protestu przeciwko szerzeniu nienawiści i niestrudzenie nawołuje do miłości, do pojednania  

i konsolidacji całego narodu. 

Należałoby jeszcze życzyć sobie, aby te szlachetne słowa w obronie uciśnionych wypowiedziane 

zostały w niezawoalowanej i więcej wyrazistej formie, bo nie wiadomo, czy dociera to do wszystkich 

mas społeczeństwa polskiego, że ostre potępienie rasizmu dotyczy właśnie oczernianej w czambuł, 

prześladowanej obecnie i dyskryminowanej bezbronnej ludności żydowskiej naszego kraju. 

  

ZAŁĄCZNIK NR 10 
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Żydowskie i nieżydowskie reakcje na Marzec ’68 

 

Karta pracy – grupa 3  

 

Na podstawie materiałów z załączników 8–10 odpowiedzcie na pytania:  

1. Jak Episkopat odniósł się w swoim słowie o wydarzeniach marcowych do kampanii 

antyżydowskiej w Polsce?  

2. Jak oceniacie wypowiedź prymasa Wyszyńskiego, przywołaną w liście Naczelnego 

Rabinatu?  

 

ZAŁĄCZNIK NR 11 
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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/

