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Uczennica/uczeń po zajęciach: 

1. Potrafi podjąć dyskusję na temat problemu zaangażowania Żydów  

w system komunistyczny. 

2. Rozumie, że kwestia ta jest jednym z trudnych aspektów relacji polsko- 

-żydowskich i w dyskusji nad nią potrafi odwoływać się do racjonalnej 

argumentacji. 

 

1. Praca w grupach. 

2. Prezentacja wyników pracy. 

3. Analiza tekstów źródłowych. 

4. Dyskusja kierowana. 

 

 Biogram Jakuba Bermana (załącznik nr 1) 

 Biogram Celiny Budzyńskiej (załącznik nr 2) 

 Fragment wywiadu Teresy Torańskiej z Jakubem Bermanem  

(załącznik nr 3)  

 Karta pracy do tekstu źródłowego – wywiadu Teresy Torańskiej  

z Jakubem Bermanem (załącznik nr 4) 

 Fragment książki autobiograficznej pt. Strzępy rodzinnej sagi autorstwa 

Celiny Budzyńskiej (załącznik nr 5) 

 Karta pracy do tekstu źródłowego – autobiografii Celiny Budzyńskiej 

(załącznik nr 6) 

  

Cele zajęć 

Metody  

i formy pracy 

 

Materiały 

dydaktyczne 
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1. Wprowadź uczennice i uczniów w tematykę zajęć. Powiedz, że będą one 

dotyczyć zaangażowania osób pochodzenia żydowskiego w system 

komunistyczny w Polsce po wojnie, a także tego, jak system komunistyczny 

w swojej najtwardszej, stalinowskiej wersji odnosił się do Żydów i państwa 

żydowskiego. Omówieniu tej problematyki posłuży przypadek Jakuba 

Bermana i kontrastujący z nim fragment autobiografii Celiny Budzyńskiej. 
 

2. Powiedz uczniom i uczennicom , kim był Jakub Berman (załącznik nr 1).  
 

3. Przedstaw sylwetkę Celiny Budzyńskiej (załącznik nr 2). 
 

4. Podziel uczennice i uczniów na dwie, w miarę możliwości, równe grupy  

i jednej z nich rozdaj kopie fragmentu wywiadu, którego Berman udzielił 

Teresie Torańskiej (załącznik nr 3), a drugiej – fragment autobiografii Celiny 

Budzyńskiej (załącznik nr 5). 
 

5. Poproś uczniów i uczennice o przeczytanie otrzymanych fragmentów 

wywiadów i wspólne uzgodnienie odpowiedzi na pytania z kart pracy.  
 

6. Przeprowadź dyskusję kierowaną na temat możliwych motywacji osób 

pochodzenia żydowskiego, które spowodowały ich udział w rządzie  

i aparacie bezpieczeństwa PRL-u. 
 

7. Rozdaj uczennicom i uczniom z pierwszej grupy karty pracy z pytaniami do 

wywiadu z Jakubem Bermanem (załącznik nr 4), a uczniom i uczennicom  

z drugiej – karty pracy z pytaniami do autobiografii Celiny Budzyńskiej 

(załącznik nr 6). 
 

8. Poproś reprezentantkę lub reprezentanta każdej z grup, aby przedstawili 

wyniki pracy swojego zespołu.  

Przebieg zajęć 
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Powiedz uczennicom i uczniom, że problem zaangażowania Żydów i osób 

pochodzenia żydowskiego w ruch komunistyczny do dziś budzi  

w Polsce emocje. Szczególnie ich obecność w strukturach Urzędu 

Bezpieczeństwa w okresie stalinowskim. Możesz przytoczyć badania 

Krzysztofa Szwagrzyka (Krzysztof Szwagrzyk, Żydzi w kierownictwie UB. 

Stereotyp czy rzeczywistość?, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” nr 

11/2005, s. 37–42), według których w latach 1944–1954 37,1 proc. osób 

zajmujących wyższe stanowiska w centrali Ministerstwa Bezpieczeństwa 

Publicznego było pochodzenia żydowskiego. Na wysokich stanowiskach  

w wojewódzkich urzędach bezpieczeństwa było takich osób od kilku do 

kilkunastu procent. Oznacza to, że nieprawdziwe są twierdzenia  

o zdominowaniu aparatu bezpieczeństwa przez Żydów, z drugiej jednak 

strony, biorąc pod uwagę niewielką liczebność społeczności żydowskiej  

w Polsce, odsetki te są wysokie. Warto zaznaczyć, że część funkcjonariuszy 

UB pochodzenia żydowskiego nie miała jednoznacznie żydowskiej 

tożsamości. W ich aktach osobowych zwykle jest wpisana narodowość 

polska. Zdarza się, że deklaracja narodowości w dokumentach tej samej 

osoby zmienia się. Nie ma też pewności, w jakim stopniu jest ona odbiciem 

stanu świadomości samego funkcjonariusza, a w jakim wynika z tego, jak 

postrzegał on oczekiwania swoich zwierzchników. 

 

 

W podsumowaniu zwróć uwagę na to, że w latach pięćdziesiątych  

w Związku Radzieckim (a wobec tego i w Polsce) władze z jednej strony 

pozwalały na kultywowanie pewnych elementów kultury żydowskiej  

i werbalnie potępiały antysemityzm, z drugiej jednak podejmowały 

działania o charakterze antysemickim. Jako parawan dla nich służyły hasła 

walki z syjonizmem i kosmopolityzmem. W Polsce natężenie tych procesów 

było mniejsze niż w Związku Radzieckim i w niektórych innych państwach 

bloku radzieckiego. Mechanizm systemu stalinowskiego działał w ten 

sposób, że nawet ludzie zajmujący wysokie stanowiska obawiali się o swoje 

bezpieczeństwo. W przypadku Bermana obawy te były związane także  

z żydowskim pochodzeniem. Strach Bermana, tak jak najprawdopodobniej  

i innych funkcjonariuszy wyższego szczebla, nie stanowił jedynej ani 

głównej motywacji jego działania. Mógł jednak być jedną z przyczyn, dla 

których wykazywał się on gorliwością w wypełnianiu swoich zadań. Berman 
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miał świadomość swojego pochodzenia, interesował się sprawami Izraela, 

również ze względu na związki rodzinne, trudno jednak mówić w jego 

przypadku – podobnie jak w przypadku większości komunistów 

żydowskiego pochodzenia – o głębokich związkach z kulturą żydowską.  

Przypomnij również uczniom i uczennicom o tym, że wspomnienia  

– w przeciwieństwie do dzienników – są źródłem obejmującym dwie epoki. 

Wywiad, udzielony po latach jest źródłem wywołanym, do którego należy 

podchodzić bardzo krytycznie, choćby ze względu na to, jak działa ludzka 

pamięć. 

 

 

Podsumuj dyskusję. Możesz wykorzystać do tego poniższe pytania: 

• Czy Berman miał powody, aby czuć się osobiście zagrożony? 

• Jak i pod wpływem jakich czynników zmieniał się stosunek Stalina 

do Żydów i państwa Izrael? 

• Jakie znaczenie zostało nadane w okresie stalinowskim pojęciu 

kosmopolityzmu? 

• Z jakimi nadziejami Celina Budzyńska wiązała swój powrót do Polski 

po latach spędzonych w ZSRR? 

• Dlaczego Budzyńska wiązała tak duże nadzieje z komunizmem  

w Polsce? 

• Czym była spowodowana jej naiwność i wiara w sprawiedliwość 

rządów komunistycznych w PRL-u? 

• Co łączy, a co różni Bermana i Budzyńską? 
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Biogram Jakuba Bermana 

Jakub Berman (1901–1984) urodził się w rodzinie żydowskiego kupca. W 1925 roku ukończył prawo 

na Uniwersytecie Warszawskim. Już w latach studenckich związał się z nielegalnym w tym czasie  

na terenach II Rzeczypospolitej ruchem komunistycznym. Wojnę przeżył w Związku Radzieckim.  

W okresie stalinowskim był członkiem ścisłego kierownictwa PZPR. Uchodził za drugą po Bolesławie 

Bierucie najważniejszą osobę w kraju. Do jego obowiązków należał między innymi nadzór nad 

stosującym wtedy terror Ministerstwem Bezpieczeństwa Publicznego. W 1956 roku, kiedy nastąpiła 

w Polsce polityczna odwilż, został pozbawiony stanowisk partyjnych, a następnie wydalony z PZPR. 

Nie pociągnięto go jednak do odpowiedzialności karnej. 

  

ZAŁĄCZNIK NR 1 
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Biogram Celiny Budzyńskiej 

Celina Budzyńska z domu Wleklińska urodziła się 15 lutego 1907 roku w Warszawie. Pochodziła  

z rodziny o bogatych tradycjach rewolucyjnych i komunistycznych. Była córką bojowca Polskiej Partii 

Socjalistycznej i działaczki Socjaldemokracji Królestwa Polskiego i Litwy. Od 1923 roku była 

członkinią Związku Młodzieży Komunistycznej (w 1930 roku przemianowanego na Komunistyczny 

Związek Młodzieży Polskiej). W 1927 roku przez Wolne Miasto Gdańsk wyjechała do ZSRR, gdzie 

skończyła Komunistyczny Uniwersytet Mniejszości Narodowych Zachodu (KUMNZ), trzy lata 

studiowała w Wyższym Instytucie Pedagogicznym im. Aleksandra Hercena w Leningradzie.  

W okresie tak zwanej wielkiej czystki, po aresztowaniu 10 czerwca 1937 roku przez NKWD męża 

Stanisława Budzyńskiego, również aresztowana w lipcu tego samego roku i skazana na osiem lat 

łagru jako „członek rodziny wroga ludu”. Zwolniona w 1945 roku, wróciła do Polski. Należała do 

Polskiej Partii Robotniczej, od 1948 roku do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, w latach  

1952–1962 była zastępcą członka Komitetu Centralnego PZPR. Była dyrektorką Centralnej Szkoły 

PPR w Łodzi, a w latach 1948–1957 Centralnej Szkoły Partyjnej PZPR (do 1952 roku w Łodzi, 

następnie w Warszawie). Była posłanką na Sejm I kadencji (1952–1956). W latach pięćdziesiątych 

związana z frakcją puławian. W latach siedemdziesiątych współpracowała z KOR-em, później  

z Solidarnością. Po wprowadzeniu w grudniu 1981 roku stanu wojennego wystąpiła z PZPR. Zmarła 

1 lipca 1993 roku w Warszawie. Została pochowana na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. 

Opr. Kalina Gawlas 

  

ZAŁĄCZNIK NR 2 
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Tekst źródłowy: fragment wywiadu Teresy Torańskiej z Jakubem Bermanem  

[Stalin] był antysemitą?  

No, to zbyt uproszczone określenie, ale z pewnością nie był od niego wolny [...]. W latach 

trzydziestych w Związku Radzieckim [...] nawiązywano często do jego wypowiedzi udzielonej  

12 stycznia 1931 roku korespondentowi Żydowskiej Agencji Telegraficznej z USA. Brzmiała ona 

następująco: „Szowinizm narodowy i rasowy to przeżytek obyczajów ludożerców, właściwych 

okresowi kanibalizmu. Antysemityzm – jako krańcowa postać rasowego szowinizmu – jest 

najbardziej niebezpiecznym przejawem kanibalizmu”. 

Przytoczyłem tę wypowiedź z całą precyzją. Czy da się ona pogodzić z faktami jaskrawo 

sprzecznymi? Na pozór nie, ale trzeba zrozumieć, że w Stalinie też, tak jak w wielu ludziach, tkwiła 

sprzeczność. 

Zakłamanie i obłuda, proszę pana. 

Nie, nie, epitety te są zbyt prostackie. [...] Tylko tą sprzecznością potrafię wytłumaczyć, że Stalin [...]  

z jednej strony eliminował działaczy pochodzenia żydowskiego, z drugiej zaś godził się na powstanie  

w latach trzydziestych autonomicznego okręgu żydowskiego Birobidżanu1 [...]. [Działacze sekcji 

żydowskiej WKP(b)2] opiekowali się żydowskim szkolnictwem, teatrem w Moskwie [...], 

malarstwem, pielęgnowaniem literatury jidiszystowskiej i wydawnictw [...]. Te trendy obowiązywały 

do wielkiej czystki, która swoimi represjami objęła także wielu komunistycznych działaczy 

żydowskich. Sporo ich zginęło. [...] W pewnym momencie w czasie II wojny światowej [...] powstał 

Żydowski Komitet Antyfaszystowski3 [...]. Delegacja Komitetu [...] wyjechała nawet w którymś 

momencie do Ameryki, gdzie odegrała sporą rolę w uzyskaniu pomocy dla głodującej ludności 

Związku Radzieckiego w trudnych warunkach toczącej się wojny. [...] 

                                                           
1
 Obszar w dorzeczu rzeki Amur przy granicy Związku Radzieckiego z Chinami, na którym od 1928 roku zaczęto osiedlać 

Żydów. Nazwa utworzona od przepływających tam rzek Biry i Bidżanu. W ciągu czterech lat zamieszkało tam 20 tysięcy 
Żydów. Większość nie została jednak na stałe. W 1934 roku obszar ten stał się Żydowskim Okręgiem Autonomicznym. 
Władze radzieckie stworzyły go bez konsultacji z przedstawicielami społeczności żydowskiej, aby zasiedlić teren 
położony w pobliżu granicy, zagrożony przez Japończyków i zwalczać sympatie Żydów radzieckich do idei utworzenia 
państwa żydowskiego w Palestynie.  
2
 Wszechrosyjska Komunistyczna Partia (bolszewików). 

3
 Żydowski Komitet Antyfaszystowski został powołany w sierpniu 1941 roku z inicjatywy radzieckiego ministerstwa 

spraw zagranicznych. W tym samym czasie powołano podobne komitety, między innymi naukowców, kobiet, 
mieszkających w Związku Radzieckim narodów słowiańskich. Komitety miały prowadzić antyniemiecką propagandę, 
zabiegać w krajach zachodnich o poparcie walki Rosjan przeciwko hitlerowcom i prowadzić zbiórki pieniędzy.  
W kierownictwie Żydowskiego Komitetu Antyfaszystowskiego znaleźli się ludzie kultury, między innymi pisarze tworzący 
w języku jidysz. Po powstaniu państwa Izrael w Związku Radzieckim rozpoczęły się represje wobec członków Komitetu. 
Oskarżono ich o zdradę, konszachty z imperialistami i syjonistami. Kilkunastu stracono. 

ZAŁĄCZNIK NR 3 
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Po zwycięsko zakończonej wojnie sytuacja stopniowo się zmieniała. W drugiej połowie lat 

czterdziestych wzmogła się podejrzliwość Stalina, wszędzie zaczął on szukać wrogów i roił sobie,  

że mniejszość żydowska jest znakomitym oparciem dla amerykańskiej agresji [...]. Dość istotna  

i charakterystyczna była także przedtem ewolucja stanowiska Związku Radzieckiego w sprawie 

powstania państwa Izrael. Ruch komunistyczny, jak wiadomo, zawsze reprezentował stanowisko 

antysyjonistyczne i partię syjonistyczną potępiał, bo partia ta za pomocą syjonistycznych iluzji 

usiłowała pozyskać masy żydowskie. [...] Po wielkim jednak kataklizmie wojennym i zagładzie Żydów 

w Polsce, bo tu był główny ośrodek eksterminacji Żydów europejskich, wzmogły się – głównie ze 

strony organizacji syjonistycznych – tendencje do zabezpieczenia losów ocalałych z pogromu Żydów 

i wysunięto sprawę utworzenia ośrodka, w którym Żydzi mogliby prowadzić normalne życie 

państwowe czy półpaństwowe. Stalin pomysł poparł, zwłaszcza że Palestynę okupowali Anglicy  

i ostrze tej polityki wymierzone było przeciwko nim. Nie wchodzę w jego motywacje bardziej 

szczegółowo, w każdym razie Związek Radziecki należał do tych krajów, które poparły powstanie 

państwa izraelskiego. Państwo powstało, Anglicy zostali wyparci z Palestyny i stosunek Związku 

Radzieckiego do Izraela uległ przemianie [...]. Niektórzy w Związku Radzieckim zaczęli się obawiać, 

że może wśród mniejszości żydowskiej powstać problem podwójnej lojalności jako nieuchronny 

skutek tego procesu. [...] Przyjaźń z Izraelem zaczęła stygnąć, a Stalin użył hasła walki  

z kosmopolityzmem jako instrumentu rugowania Żydów z różnych stanowisk. Rozpoczęło się 

sekowanie Żydów, aresztowania, procesy, rzucanie podejrzeń. [...] 

A o budowie [w Polsce] więzienia dla kosmopolitów słyszał pan? 

Nie wierzę, nie wierzę, bujdy, które powstały później. 

A mógł pan nie wiedzieć? 

Mogłem, naturalnie. Ja przecież miałem utrudnioną sytuację, bo byłem już podejrzanym. Moja 

sekretarka znała Fielda4, ja byłem Żydem i na dodatek spotkałem się pod koniec wojny z grupą 

Żydowskiego Komitetu Antyfaszystowskiego przed jej wyjazdem do Ameryki. Nigdy z tego faktu nie 

robiłem tajemnicy, ale nie miało to żadnego znaczenia, ponieważ oni byli oskarżeni. Stałem się 

idealnym kandydatem na Slánskiego5 i do tego zmierzały wszystkie przygotowania, które nie 

wiadomo, czym by się skończyły, gdyby Stalin nie umarł. Bezpośrednim zaś punktem zaczepienia  

na mnie stawała się sprawa Fieldów. [...] 

                                                           
4
 Bracia Noel i Hermann Fieldowie byli amerykańskimi komunistami. Noel został aresztowany w Czechosłowacji  

i przekazany władzom węgierskim. Hermanna aresztowano w Polsce. Oskarżono ich o szpiegostwo na rzecz Stanów 
Zjednoczonych. 
5
 Rudolf Slánský był czechosłowackim działaczem komunistycznym pochodzenia żydowskiego. Pełnił funkcję sekretarza 

generalnego Komunistycznej Partii Czechosłowacji. W 1951 roku został aresztowany razem z kilkunastoma innymi 
wysoko postawionymi działaczami partyjnymi, w większości żydowskiego pochodzenia. Wszystkich oskarżono  
o spiskowanie z przywódcą komunistycznej Jugosławii, Josipem Broz-Titą, oraz o sprzyjanie syjonizmowi.  
W 1952 roku Slánskiego stracono po pokazowym procesie.   

ZAŁĄCZNIK NR 3 
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Czyli walki z kosmopolityzmem w Polsce nie było?  

Była, proszę pani, bo obowiązywał model naśladownictwa Związku Radzieckiego w każdej dziedzinie 

[...]. Padała zresztą na dobry grunt, bo społeczeństwo polskie jest w swojej konstelacji bardzo 

antysemickie. 

Pan to mówi? Pan? 

Bo taka jest, niestety, prawda. Moją córkę wielokrotnie przezywano w szkole śledziarą. 

I nie rozumie pan dlaczego? 

Nie, bo byłem, podobnie jak Bierut, przeciwko zbyt wielkim skupiskom Żydów w pewnych 

ośrodkach, uważając to za zło konieczne, na które zostaliśmy skazani w momencie obejmowania 

władzy, kiedy inteligencja polska nas bojkotowała. [...] 

A zamykanie? Na przełomie 1948/1949 aresztowaliście członków AK-owskiej Rady Pomocy Żydom 

„Żegota”. 

No tak, objęło się szeroką gamą [represji] wszystkie organizacje związane z AK. 

Proszę pana! UB, w którym wszyscy lub prawie wszyscy dyrektorzy byli Żydami, aresztuje Polaków 

za to, że w czasie okupacji ratowali Żydów, a pan twierdzi, że Polacy są antysemitami, nieładnie. 

Źle się stało. Na pewno źle się stało. Ja nie miałem jeszcze wtedy danych, co ta Żegota robiła, 

dopiero potem od brata się dowiedziałem. Była to grupa niezbyt liczna, ale bardzo ofiarna, która  

z ogromnym narażeniem opiekowała się Żydami w czasie wojny [...]. 

Władysław Bartoszewski siedział prawie siedem lat. 

Nie wiem ile, ale nie neguję, że był niewątpliwie represjonowany i odsiedział swoje. 

O jego uwolnienie, choć bezskutecznie, interweniował jednak Leon Chajn6, a nie pana brat. 

Adolf opowiedział mi o Żegocie, ale dopiero po wielu latach, wtedy zaś, w 1950 roku, wyemigrował 

do Izraela. Był działaczem Centralnego Komitetu Żydów, którego swobodę ruchów znacznie już 

ograniczono [...] i w pewnym momencie dojrzał do wyjazdu z Polski. 

Pan nie? 

                                                           
6
 Leon Chajn (1910–1983), polski działacz komunistyczny żydowskiego pochodzenia. Pełnił wiele wysokich funkcji 

państwowych, między innymi w latach 1945–1949 był podsekretarzem stanu w ministerstwie sprawiedliwości,  
a od 1949 do 1952 roku wiceprezesem Najwyższej Izby Kontroli. 
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Nie. Byłem zaciekawiony, naturalnie, co się tam dzieje, tym bardziej że znałem dość dobrze 

tamtejsze środowisko i brat mnie bardzo namawiał, bo był zachwycony. Izrael na pewno zasługuje 

na uwagę i zainteresowanie, ale zrezygnowałem z tej wycieczki. [...] Wyważyłem wszystkie pro  

i contra i zdecydowałem, że nie ma to sensu. W moim przypadku turystyka nabiera innej wymowy  

i nie jest normalną podróżą. Nie uważałem więc za stosowne jeszcze bardziej pogłębiać swojej 

krytycznej sytuacji przez tego rodzaju eskapady do Izraela czy jakiegoś innego kraju 

kapitalistycznego [...]. I bez tego dużo rojono na mój temat. A potem nie miałem wielkich szans.  

Po 1956 roku też nie było przecież takiej swobody, jak się pani wydaje.  

Nie dostałby pan paszportu? 

Nie próbowałem, ale przypuszczam, żebym nie dostał, chyba że zadeklarowałbym wyjazd na stałe, 

zwłaszcza po 1968 roku, ale naturalnie nie chciałem i nigdy bym tego nie zrobił.  

Źródło: Teresa Torańska, Oni, Warszawa 1989, s. 136–144.  
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Karta pracy do tekstu źródłowego – wywiadu Teresy Torańskiej z Jakubem Bermanem 

Przeczytaj notkę biograficzną Jakuba Bermana i fragmenty wywiadu, który w latach 1982–1984 

przeprowadziła z nim Teresa Torańska.  

Zastanów się: 

1. Czy żydowskie pochodzenie wpłynęło w jakiś sposób na działalność polityczną Bermana? 

2. Jakie były możliwości i ograniczenia kultywowania tradycji żydowskich w Związku 

Radzieckim w okresie stalinizmu? 

3. Jaki jest stosunek Bermana do Izraela i co na podstawie wywiadu można powiedzieć o jego 

poczuciu tożsamości narodowej? 

4. Czy wiarygodne są jego tłumaczenia dotyczące braku interwencji na rzecz więzionych 

członków Rady Pomocy Żydom? 
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Fragment książki autobiograficznej pt. Strzępy rodzinnej sagi autorstwa Celiny Budzyńskiej 

 

Przeżyłam w Związku Radzieckim najgorsze lata – kolektywizację, procesy, areszty najbliższych, 

więzienie, obóz. Zamordowano mi męża, uśmiercono matkę, zginęli przyjaciele. [...] Cóż – wtedy 

jeszcze wierzyłam głęboko, że sama idea jest słuszna, a to, co było w Związku – to deformacja 

wynikająca z faktu, że rewolucja zwyciężyła w tak zacofanym, nieznającym demokracji kraju. [...] 

Byłam przekonana, że u nas będzie inaczej, że Polska jest krajem europejskim o demokratycznych 

tradycjach. [...] I – co potwierdza moją ówczesną naiwność czy głupotę – nie uświadamiałam sobie 

w pełni zależności naszych władz od ZSRR. [...] Przeprowadzono reformę rolną, władze zapewniały, 

że kołchozów nie będzie. [...] Partia demonstracyjnie podkreśla tolerancję wobec religii i Kościoła. 

[...] Chyba nie bez znaczenia było i to, że pamiętałam Polskę międzywojenną, [...] bezrobocie, nędzę 

wsi, [...] pacyfikacje ukraińskich wsi, bojówki endeckie, zamordowanie Narutowicza itd. [...] Nie bez 

znaczenia był i czynnik czysto subiektywny. Z samego dna, z otchłani beznadziei, gdzie wciąż trzeba 

było walczyć o to, aby nie utracić resztek człowieczeństwa, nagle wydostałam się w świat, poczułam 

się człowiekiem [...] jak gdyby nowo narodzonym [...] i wszystko to zawdzięczam partii, w dodatku 

jedynej partii, która w tym czasie – w okresie stalinowskiego terroru – upomniała się o ofiary tego 

terroru.   

Nie pamiętam, bym miała jakieś wątpliwości, że tej władzy – która przeprowadziła reformę rolną, 

zlikwidowała bezrobocie, odbudowuje kraj z ruin i zgliszcz – trzeba bronić. Ale wstyd mi było, że 

trzeba jej bronić za pomocą szachrajstwa, oszukaństwa [mowa o sfałszowanym referendum 3x tak  

z 1946 roku]. [...] 

O wzrastającym terrorze, o aresztach, procesach wiedziałam tyle, ile przeciekło ze skąpych 

informacji i z prasy. Może mogłam i powinnam wiedzieć więcej. [...] Prócz wiary w partię może 

działała i podświadoma samoobrona… 

Źródło: Celina Budzyńska, Strzępy rodzinnej sagi, Warszawa 1997, s. 458467. 
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Karta pracy do tekstu źródłowego – autobiografii Celiny Budzyńskiej  

Przeczytaj notkę biograficzną Celiny Budzyńskiej i fragmenty z jej książki pt. Strzępy rodzinnej sagi.  

Zastanów się: 

1. Czy żydowskie pochodzenie wpłynęło w jakiś sposób na działalność polityczną Celiny 

Budzyńskiej? 

2. Jaki był stosunek Budzyńskiej do PRL-u zaraz po jej powrocie do Polski i co na podstawie 

jej autobiografii można powiedzieć o jej zaangażowaniu w budowę komunizmu  

w Polsce? 

3. Z czym było związane rozczarowanie Budzyńskiej PRL-em? 
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materiały opracowane w ramach programu Obcy w domu. Wokół Marca ’68 
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