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Poznawanie historii poprzez relacje świadków 

 

W historii poznawanej z perspektywy faktów i statystyk gubią się losy poszczególnych ludzi i ich codziennego 

życia. Dlatego ucząc historii warto sięgać po relacje świadków – tzw. historię mówioną. To wyjątkowe źródło 

historyczne pokazuje indywidualną perspektywę osób, które bezpośrednio uczestniczyły lub obserwowały 

dane wydarzenia. W relacjach możemy odnaleźć detale, przeżywane wówczas emocje i atmosferę – często 

nieuchwytne w innych źródłach.  

Ta personalizacja przekazu sprawia, że wydarzenia, o których uczymy stają się bliskie i zrozumiałe. Dzięki 

świadkom zyskujemy przewodnika po odległej dla nas epoce, kształtujemy w sobie wrażliwość na 

doświadczenia innych osób oraz zyskujemy nową perspektywę patrzenia na historię. 

Osób, które przeżyły II wojnę światową jest wśród nas coraz mniej. Coraz rzadziej już mamy możliwość 

spotkania się z nimi bezpośrednio. Jednak dzięki video relacjom mamy wciąż kontakt ze świadkami tamtych 

czasów – możemy obserwować, jak opowiadają o minionych doświadczeniach, słyszeć ton głosu, odczytywać 

emocje, jakie towarzyszą wspomnieniom.  

Historia mówiona nie jest jednak prostym źródłem. Pamiętajmy, że nie mamy do czynienia z historycznym 

wykładem, lecz z subiektywną wizją wydarzeń, nie wolną od emocji i ocen. Większość relacji jest nagrywanych 

dłuższy czas, nawet kilkadziesiąt lat po wydarzeniach, do których się odnoszą. Pamięć świadków bywa czasem 

zawodna, nakładają się na nią późniejsze, niż te, o których opowiadają przeżycia i dlatego w relacji mogą 

pojawić się nieścisłości.  Dlatego warto zestawiać relacje z innymi źródłami historycznymi bądź opracowaniami.  

Przekazujemy Państwu wybór fragmentów z 7 relacji uczestniczek i uczestników powstania w getcie 

warszawskim 1943. Żydzi i Żydówki ocalali z Zagłady to wyjątkowa grupa świadków, którzy doświadczyli 

sytuacji ekstremalnej i których historie w szczególny sposób inspiracją do refleksji o ludzkiej naturze. Ten 

wybór video relacji z Archiwum USC Shoah Foundation powstał, aby przypomnieć i upamiętnić wydarzenia 

wiosny 1943 w warszawskim getcie. Zachęcamy do obejrzenia ich najpierw samodzielnie, a potem 

z czytelnikami w ramach przygotowywania się do Akcji społeczno-edukacyjnej Żonkile. 

Do relacji dołączamy zestaw materiałów edukacyjnych – scenariusz zajęć, kalendarium powstawania w getcie 

oraz kartę pracy. Mamy nadzieję, że dzięki opowieści świadków historii  czytelnicy bliżej poznają ten tragiczny i 

heroiczny zarazem fragment historii Polski i polskich Żydów.  
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„Powstanie w getcie 

warszawskim oczami 

świadków i uczestników” 

scenariusz zajęć  

czas trwania zajęć: 90 min 

 

 

Cele 

 przedstawienie historii powstania w getcie warszawskim,  przebiegu powstania i postaw ludzi, którzy w 

nim uczestniczyli; 

 budowanie empatii wobec świadectwa osób, które w powstaniu brały udział lub je obserwowały. 

 

Metody i formy pracy 

Jigsaw puzzle 

Praca z tekstem źródłowym 

Oglądanie relacji świadków i uczestników Powstania z zasobu USC Shoah Foundation Institute 

Praca w parach 

 

Potrzebne materiały 

Prezentacja o getcie warszawskim 

Tekst źródłowy (kalendarium powstania w getcie warszawskim) 

Fragmenty video relacji 7 świadków z zasobu USC Shoah Foundation: http://youtu.be/Ye4UXKPOHI4  

 

 

http://youtu.be/Ye4UXKPOHI4
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Przebieg zajęć 

UWAGI: można zrealizować całość scenariusza 90 min lub – na krótsze spotkanie – 

tylko jego część drugą – dyskusję wokół relacji 

 

Wstęp 

Wykorzystując prezentację o getcie warszawskim przedstaw osobom uczestniczącym sytuację, w której znaleźli 

się Żydzi tuż przed wybuchem powstania.  

Wyjaśnij, że powstanie w getcie warszawskim było pierwszym zbrojnym zrywem przeciwko niemieckiemu 

okupantowi, do którego doszło w czasie II wojny światowej w okupowanej Europie, a który miał miejsce 

w Warszawie, na terenie likwidowanego przez nazistów getta żydowskiego. Warto też jest powiedzieć o tzw. 

Raporcie Stroopa, który z urzędniczą dokładnością opisuje proces likwidacji Getta przez oddziały niemieckie 

oraz roli samego Jürgena Stroopa w akcji pacyfikacji getta, gdyż jego nazwisko pada w tekstach, które później 

będą poznawać osoby uczestniczące w warsztacie.  

 

Praca w grupach 

1. Wyjaśnij zasady pracy w grupach metodą jigsaw puzzle (załącznik METODA JIGSAW PUZZLE) i podziel 

osoby uczestniczące na 5 zespołów (w każdym zespole powinno być równa liczba osób). 

 

2. Przydziel każdemu z zespołów odpowiednie teksty (fragmenty kalendarium powstania w getcie – 

załączniki Grupa I-V).  

 

Każda osoba w zespole powinna zapoznać się z tekstem w taki sposób, aby każdy z członków grupy  był 

w stanie przedstawić jego treść osobom z innych grup.  

 

Podkreśl, że zadaniem jest dalsze przedstawienie najważniejszych faktów i chronologii, nie zaś 

szczegółowe odtwarzanie wszystkich wydarzeń.  Możesz poprosić, np. aby każda grupa wybrała trzy 

kluczowe informacje, które później zaprezentuje pozostałym osobom uczestniczącym w warsztacie.  
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3. Poproś, aby uczestniczki i uczestnicy utworzyli nowe grupy tak, aby w każdej znalazły się osoby ze 

wszystkich pięciu zespołów. Poproś, aby nawzajem opowiedziały sobie, czego dowiedziały się ze 

„swoich” fragmentów tekstu.  

 

4. Możesz podsumować ćwiczenie, pytając na forum o najciekawsze lub najbardziej zaskakujące dla 

uczestniczek i uczestników informacje.  

 

Oglądanie video relacji 

Rozdaj uczestnikom i uczestniczkom karty pracy – poproś, aby uzupełnili je po obejrzeniu relacji.  

Wyjaśnij, że prezentowany materiał to montaż relacji świadków, którzy przeżyli powstanie w getcie. Zwróć 

uwagę na to, że osoby występujące na ekranie opowiadają swoje przeżycia sprzed wielu lat, dlatego 

zrozumiałe jest, że mogą nie pamiętać dokładnie wydarzeń, w których uczestniczyli, lub pamiętać je różnie. 

Koniecznie podkreśl, jak unikalne są to świadectwa, szczególnie biorąc pod uwagę, jak niewiele osób przeżyło. 

Możesz zacytować im kilka zdań ze wstępu do pamiętnika Władki Meed, która występuje w materiale 

filmowym jako pierwsza (zał. nr 3). 

Poproś osoby uczestniczące o przeczytanie po jednej wybranej odpowiedzi na pytanie z Karty Pracy. 

Możesz również zapytać o różnicę w odbiorze tekstu pisanego dotyczącego tych konkretnych wydarzeń 

historycznych, a oglądaniem relacji ich uczestników na filmie.  

 

 


