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Dyrektor Departamentu Edukacji

Urzad Miejski w Bialymstoku

Bqdq wdzieczny za pozytywnq odpowiedi.
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Szanowny Panie,

W imieniu Muzeum Historii 2yd6w Polskich POLIN zwracam siq z uprzejmQ pro(bQ o objqcie patronatem akcji
spoleczno-edukacyj ne1 Zonkile, kt6ra upamiqtnia rocznicq Powstania w Getcie Warszawskim - bohaterskiego
zrywu garstki bojownik6w iydowskich walczqcych o godno56.

19 kwietnia 2015 roku bqdziemy obchodzid 73. rocznice Powstania. Muzeum POLIN organizuje akcje
spoleczno-edukacyjnq Zonkile od 3 lat. Z roku na rok ro5nie zainteresowanie szk6l. W ubieglorocznej edycji
wziqlo udzial ponad 800 szk6l z calej Polski. Uczniowie przygotowali m.in. papierowe 2onkile, kt6re rozdawali
w swoich miejscowosciach, nauczyciele przeprowadzlli specjalne lekcje hlstorii na temat Powstania. Zachqceni
tak iywym zainteresowaniem i w odpowiedzi na potrzeby zglaszane przez nauczycieli produkujemy w tym roku
specjalny film edukacyjny o Powstaniu wGetcie Warszawskim oraz pakiet material6w dydaktycznych do
wykorzystania w szkolach (teksty ir6dlowe, iwiczenia, scenariusze lekcji etc.).

Premiera filmu odbqdzie siq 19 kwietnia 2016 roku o godzinie 12:30 na stronie internetowej muzeum
www.polin.pl. Pakiet zostanie rozeslany drogq mailowq do szk6l na poczqtku kwietnia. Wszystkie
przygotowane przez nas materialy bqdq dostqpne bezplatnie.

Film przedstawia historiq getta warszawskiego iPowstania przy uiyciu material6w archiwalnych, animacji
autorstwa tukasza Rusinka i fraBment6w wystawy stalej Muzeum POLIN. Zale2y nam na tym, by do jak

najwiekszej liczby dyrektor6w i nauczycieli w Polsce, tak by 19 kwletnia obejrzeli film uczniowie w calej Polsce.

Wierzymy, 2e uda siq to dziQki Paistwa autorytetowi imocnemu wsparciu - przestaniu informacji do
dyrektor6w szk6l I zachqceniu ich do udzialu w akcji iobejrzenia filmu. Upamiqtnijmy wsp6lnie te waine
w historii Polski wydarzenia.

Osoba do kontaktu: Karol Kwiatkowski, kkwiatkowski@polin.pl, 792 969 573

Wsporcie udzielone z Junduszy
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l.

Wniosek
o udzielenie patronatu

Organizator:
a) nazwa Muzeum Historii Zydow Polskich
b) adres: ul. Anielewicza6,00-157 Warszawa, woj. Mazowieckie
c) telefon, fax, e-mail:22 47 l0 300, 22 47 l0 398, polin@polin.pl
d) imig i nazwisko oraznr telefonu osoby do kontaktu: Karol Kwiatkowski,

7 92969 57 3, kkwiatkowski@polin.pl

Planowani partnerzy i instytucje wspieraj4ce akcjg: Miasto st. Warszawa, Narodowy
Instytut Audiowizualny, Dom Spotkan z Histori4, JCC Warszawa,Zydowski Instytut
Historyczny im. E. Ringelbluma, Stowarzys zerue Zy dowski Instytut Historyczny
w Polsce, Fundacja Shalom, Muzeum Historii polski, Muzeum powstania
Warszawskiego, Muzeum Warszaw y, T ow arzystwo Spoleczno -Kultu r alne Zy d6w
w Polsce, Gmina Wyznaniowa Zydowska w Warszawie.

Nazwa przedsigwzi gcia : Akcj a spoleczno -edukacyj n a,,Zor*ile,,

Miejsce i termin rcalizacji Warszawa (oraz inne miasta w Polsce i na Swiecie),
l9 kwietnia 2016

Zasig g przedsi gwzi gcia :

a) lokalny tr;
b) regionalny tr;
c) ponadregionalny D;
d) og6lnopolski tr;
e) migdzynarodowy x;

Cele przedsigwzigcia:
Akcja,,Zonkile" to wazny proje y o powstaniu w Getcie
Warszawskim. Celem akcji jest powstaniu i o likwidacji
warszawskiego.getta, kt6re niemalhe polobl polecznoSci
warszawsk ich Zy d6w. Historia tego hiroic znego zry.wu,kt6ry na swiecie j est

lki o
pam 

samo66
stoli

Do kogo kierowane jest przedsigwzigcie i jaka jest planowana liczbauczestnik6w:
Przedsigwzigcie jest kierowane do mieszkaric6w Warsz aw orazinnych miast
w Polsce i na Swiecie, ze szczeg6lnym uwzglgdnieniem uczni6w gimnazj6w i szk6l
ponadgimnazjalnych.

gcia.
m.in. dzigki wsparciu udzielonemu z funduszy
, Norwegig i Liechtenstein.

czy udzial w przedsigwzigciu jest odplatny dra uczestnik6w?

J.

4.

5.

6.

7.

8.

9.



tr tak (koszt. .... .... . .) x nie

10. Czy przedsigwzigcie ma charakter cykliczny?
x tak E nie

1 1. Uzasadnienie wniosku:

Z okazji tegorocznej akcji ZONKILE muzeum przygotowuje specjalny film
edukacyjny dla szk6l o Powstaniu w Getcie Warszawskim, kt6rego premiera
zaplanowana jest na 19 kwietnia o 12:30 w intemecie. Film bgdzie skladal sig
z nieznanych wcze6niej w Polsce material6w archiwalny ch oraz fragment6w
animowanych przygotowywanych przez polskich artyst6w. Zostanie do niego
przygotowany pakiet edukacyjny, dzigki kt6remu nauczyciele bgd4 mogli
przeprowadzi(, w szkole lekcjg wstgpnq na ten temat. Paristwa wsparcie pozwoli
dotrzec do wigkszej liczby szkolz informacj4 o filmie, dzigki czemu obejrzy
go wigcej uczni6w.

Film o powstaniu w getcie warszawskim sklada sig ztrzech sp6jnych czgSci.
Pierwsza przedstawia sytuacjg Zyd6w w przedwojennej stolicy orazhistorig getta
warszawskiego do momentu wybuchu powstania przy uZyciu niepublikowanych
wczeSniej archiwalnych zdjg6 i film6w z Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie,
Shoah Foundation i Filmoteki Narodowej. Jego rezyserk4jest Kamila Veymont,
animacj g przygotowuj e tr-ukasz Rusinek.

Sercem filmu jest pokazanie przebiegu powstania w getcie warszawskim,
z uwzgl gdnieniem motyw6w i racj i po stgpowan ia po szczeg6lnych bohater6w.
Chcemy opowiedzie6 historig powstania w spos6b, w jaki nigdy jeszczetego nie robil
- metod4 animacji. Dzigki niej, bgdziemy mogli pokaza1, powstanie z calym
ladunkiem emocjonalnym i potencjalem dramatycznym, nie korzystaj4c przy tym
zmateialow filmowych zrobionychprzez nazist6w. Projektuj4cy animacjg Lukasz
Rusinek poszedl tropem zaproponowanym w slynnych produkcjach:

,,Walcu z Baszirem" i,,Persepolis".

Ostatnia czgS6 to material pokazuj4cy upamigtnienie polskich Zyd6w w przestrzeni
wsp6lczesnego miasta, na wystawie w Muzeum Historii Zyd6w Polskich POLIN
oraz obecny lvygled miejsc zwiqzanych z gettem warszawskim. Zdjgciato tej czgsci
zostaly zrobione przy pomocy kamery umieszczonej na dronie.

Zorkil symbolizuje pamig6, szacunek i nadziejg. Zonkile kwitn4 w kwietniu -
miesiqcu wybuchu Powstania. Marek Edelman, jeden z jego przyw6dc6w Powstania,
co roku skladal pod Pomnikiem Bohater6w Getta bukiet zlolony zZoltychkwiat6w,
czgsto wlaSnie z Zorkili. Odwolujqc sig do tego prostego, azarazem wyrazistego
symbolu, pragnierny wl1czyt, do obchod6w mieszkaric6w Warszary oruz innych
miast w Polsce i na Swiecie. Akcja rozpowszechnia wiedzg na ternat Powstania
w Getcie Warszawskim i polega na wsp6lnym upamigtnieniu jego bohater6w.

Muzeum Historii Zyd6w Polskich POLIN organizuje akcjg spoleczno-edukacyjnq
Zonkile juZ. po raz czwarty. W ubieglym roku wziglo w niej udzial ok. 800 szk6l
z calej Polski, upamigtniajqc rocznicg wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim



poprzez organizowanie specjalnych lekcji i wydarzeri kulturalnych na ten temat,
rozdawanie przy gotowa ny ch przez siebie papierowych zonkili wSr6d lokalnej
spolecznoS ci i przylqczanie sig do zespolu wolontariuszy w Warszawie.

W puldzierniku 2014 roku z okazji otwarcia wystawy stalej muzeum zorganizowalo
specjalne lekcje poSwigcone historii Zydow polskich transmitowane na Zywo w TVP
Historia, PRI i na stronie internetowej www.polin.pl oraz www.ninateka.pl.
Wziglo w nich udzial ponad 400 tysigcy uczni6w z calej Polski.

Od 2013 roku muzeum realizuje r6wnie2 program edukacyjny Zydowskie
Dziedzictwo Kulturowe, kt6rego znaczna czgfic przeznaczona jest dla uczni6w
wszystkich poziom6w szk6l. Skladaj4 sig na ni4 warsztaty w Centrum Edukacyjnyrn
i przestrzeni wystawy stalej, spotkania ze Swiadkami historii ze Stowarzyszenia Dzieci
Holokaustu w Polsce, wymiany uczni6w ze szkol w Polsce i Norwegii oraz kursy
doskonal4ce dla nauczycieli. W roku 2015 odbylo sig 878 wydarzeri edukacyjnych dla
szk6l, w kt6rych wziglo udzial l7 tysigcy uczni6w i nauczycieli.

12. Zal4czniki:

a) Pismo przewodnie.
b) Informacje o akcji spoleczno-edukacyjnej Zonkile.
c) Przykladowy scenariusz lekcji dla nauczycieli.

Warszawa, l8 stycznia 2016

/miejsce i data/ /podpis osoby upowaznionej do reprezentowania/
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72. ROCZNICA POWSTANIA W GETCIE WARSZAWSKTM

72,
ROCZNICA POWSTANIA

W GETCIE WARSZAWSKIM

Wolontariusze Muzeum POLIT{
Zdj. M. Starowieyska

POWSTANIE

AKCJA SPOI.ECZNO.EDU KACYJ NA ZONKILE

W GETCIE WARSZAWSKIM

w 2015 roku obchodzimy 72. rocznicq powstania w Getcie warszawskim, kt6re bylo
pierwszym miejskim powstaniem w okupowanej Europie.

Za symbolicznq datg zakoriczenia powstania uznaje sie 16 maja r9l3 r,, gdy Niemcy
wysadzili wielkq synagogq na Tlomackiem. Gefto warszawskie pzestalo istnii6.'

)
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72.- AKcrA spot EczNo-EDuKAcyJNA 2onrrre

OBCHODY 7?-. ROCZNICY POWSTANIA W GETCIE WARSZAWSKIM

Zonkile zwiqzane sa z postaciq Marka
Edelmana, ostatniego prrywodcy Zydowskiej
Organizacji Bojowej. W ka2dq rocznicg
powstania skladal on pod pomnikiem
Bohater6w Getta w Warszawie bukiet 2oltych
kwiat6w, czqsto byty to wla5nie zonkile. Tq
tradycjq kontynuuje Muzeum POLIN,
rozdajqc podczas obchod6w 77. rocznicy
powstania tysiqce papierowych kwiat6w.

Pamigtajmy o bohaterach z 1943
stangli do walki o ludzkq godno6d i

czg5ciq naszej wsp5lnej historii.

r., kt6rzy
kt6rzy sq

Obchody 70 rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim
zr6dlo: http://www.mkdn.gov.pl/media/_im9/contentzo13/20130419 getto1 JPG

72. AKCIA SPOT.ECZNO.EDUKACYJ NA 2OU TTIC

TDEA T CEL AKCJI SPOT.ECZNEJ

Zonkile symbolizujq pamiq6, szacunek i nadziejg. Kwitnq w tym
samym czasie, gdy obchodzona jest rocznica Powstania w Getcie
Warszawskim.

OdwolujEc sig do tego wyrazistego symbolu, pragniemy, aby
mieszkaficy Warszawy i innych miejscowoSci wykonali prosty gest,
przypinajqc maly, z6lty kwiat do swoich ubrafi.

Celem akqi jest pzywr6cenie pamigci o Powstaniu w Getcie
Warszawskim.

Chcemy, aby pamiqi o Powstaniu byta jednym z element6w
ksztaltujqcych tozsamo6i mieszkahc6w stolicy i calej Polski.

Nasze dzialania majq na celu budowanie wsp6lnej Swiadomo5d
historycznej Polak6w i Zydow.

2rcdtr::
http://pl.wikipedia.org/wiki/PlikrMarek_Edelman_Fot_Mariue_
Kubik_wbrsaw_April 19_2009_03 jp9
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PROPONOWANE DZIAIANIA W MMACH AKOI +.

Pzygotowanie papierowych 2onkili z szablon5w

Pzeprowadzenie lekcji ,,Dymy nad gettem - Polacy
wobec walki Zyd6w w getcie warszawskim"
Rozdawanie 2onkili w obszaae swojej szkoly

Rozdawanie zonkili w swojej miejscowoSci i

przekazywa n ie i nformacj i o rocznicy Powstan ia

Inne dzialania, kt6rych celem jest
rozpowszech n ia nie wiedzy o Zagladzie,
upa miqtn ien ie wyda rze 6 awiqzanych z
Holokaustem oraz propagowanie postaw szacunku,
otwarto6ci i tolerancji

_s

L. *F

J?;. AKCIA SPOI.ECZNO. EDU KACY] NA 2Oru TTLE

SCHEMAT WRECZANTA zONKTLA

1. Pzedstaw siq
Dziefi dobry nazywam siq (imiq i nazwisko)...

2. Foinformuj pzechodnia o akcji

Jestem wolontariuszem/wolontariu szl<q zaanga2owanym/zaanga2owanq w akdq spoleczno- 
zdj' Aricja szulc

edukacyjnq ,,Zonkile", kt6ra odbywa iiq w ramach'obchodd'w 72. r6cznicy 
-powstania 

w
Getcie Warszawskim.

3. Fo6aro6 @ przyptEcie ionkila, przeka* iomkil

Chcialabym/Chcialbym wrgczyi Pani/Panu tego 2onkila - symbol pamigci o Powstaniu w
Getcie Warszawskim i jego Bohaterach. le5li wyrczilaby Pani/Pan takq chgi, prosimy o
pzypigcie 2onkila do odzie\.

4,. Podznqkuj za u.rsp,arcie akejE i Fstegoraj siq"

3
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AKcrA spor.Eczruo- EDUKAcyJNA 2or* rrlr

SCHEMAT WRECZANIA ZON KII.A

FAMEffiA}:
. Bqd2 u6miechniqta/y @

. Nie przypinaj samodzielnie 2onkila

(chyba, 2e na pro6bq pzechodnia) - podaj 2onkildo rgki,

' E{!e prze!<on"euj do wzigcia erctzEa$u w akcj! oso,by, !<E6ra oiinrdw"rE pnzyjqcia 2omkita.

Fodziqkuj za po6wiqeomy cuas ! edejdf,

. Nie reaguj na niepochlebne komentaae,

. Nie dyskutuj z osobami agresywnymi

. Zonkile rozdajemy w miejscach publicznych

AKC'A SPOT.ECZNO- E DU KACYJ NA 2ON rrLE
il

t,-rL ,,rI

ORGANIZATOR AKC'I - MUZEUM HISTORII ZYDOW POLSKICH POLIN

Muzeum POLIN powstalo w symbolicznym miejscu w centrum Warszawy: na Muranowie - zatem w
przedwojennej dzielnicy zamieszkalej gl6wnie przezZyd6w; w czasie wojny pzeksztalconej pzez Niemc6w w
getto. Muzeum dopelnia historiq tego miejsca: pobliskl pomnik Bohater6w Getta upamiqtnia, jak polsoy Zydzi
gingli, muzeum za6 przypomina, jak 2yli. Dlatego nazywamy je ,,muzeum 2ycia".

Program Muzeum realizuje model nowoczesnego muzealnictwa, w kt6rym dzialalno6i wystawiennicza i

naukowa lqczy siq z bogatym programem kulturalnym i edukaryjnym.

Sercem muzeum jest interaktywna wystawa stala, K6rej oficjalne otwarcie odbylo sig 28 pa2dziernika 2014 r.

Wystawa stala to podro2 pzez 1000 lat historii 2ydow polskich - od Sredniowiecza do wsp6lczesno5ci.
Zwiedzajqcy poznajq odpowiedzi na pytania: jak2ydzi pojawili sig w Polsce? W jaki spos6b nasz kraj stal siq
niegdy5 centrum zydowskiej diaspory i domem najwiqkszej spoleczno6ci 2ydowskej na Swiecie? Jak pzestai
nim byi i jak odradza sig tu zycie 2ydowskie? \ /ystawa sklada siq z o6miu galerii, kt5re na powierzchni ponad
4000 m2 opowiadajq o kultuae i dziedzicWvie polskich 2yd6w. Sq to galerie: Las (legendy o poczqtkach
obecno6ci ZydSw w Polsce), Pien ,sze spotkania, Paradisus ludaeorum, Miasteczko, Wyzwinia 

'tilowoczesno5ci,

Na 2ydowskiej ulicy, Zaglada i Powojnie.

4
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72 AKC'A SPOIECZNO-EDUKACYJNA 2OruXrU

WIECEJ INFORMACII NA STRONACH:

www.polin.pllzonkile

www.facebook. com/WolontariatM uzeumHistoriiZydowpolskich

KONTAKT:
Maria Mossakowska

Koordynatorka projektu

mmorsakowska@polin. pl

Tel. 604 346 750

Kinga Lewandowska

Kontakt dla szk6l spoza Warszawy

klewandowska@polin. pl

Ewa Celiriska-Spodar, Ioanna Pitucha

Centrum Wolontariatu Muzeum Historii 2yd6w Polskich

wolontariusz@pol in.pl

Muzeum Historii 2yd6rr Polskkh Prouil
Z j. W. Krynski

5
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72.
IO( TNILA PoVY'TAilI'\

w Gl rclt wARtlAWixl,yr

P,.) i. lN

,,DYMY NAD GETTEM"
POLACY WOBEC WALKI ZYD6W

W GETCIE WARSZAWSKIM

scenariusz lekcji historii

czas trwania:45 minut
autorka: Magdalena Frqckiewicz-WiSnioch

Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i EOG przez lslondiq, Liechtenstein i Norwegie

Karta pracy dla zespolu

Material nr 1: ,,Ostatni akt wielkiej tragedii" Biuletyn lnformacyjny,Zg lV L943

Material nr 2: Jan. 5. Jankowski ,,O6wiadczenie" 30 lV 1943 r.

Material nr 3: ,,Walka niemiecko-2ydowska", Polska (Ob6z Polski Walczqcej),6 V 1943

Material nr 4: Aurelia Wyleiyfiska,,,Gloria victis", Nowy Dziefi, 14 V 1943

Material nr 5: Zofia Kossak,,,Wok6l pionqcego ghetta...", Prawda Mlodych, V 1943

Material nr 5: 2OB, Odezwa ,,Polacy, Obywatele, 2otnierze Wolno5ci!",23 lV 1943

Material nr 7: Jiirgen Stroop, meldunek po zakoriczeniu akcji likwidacji getta, 15 V L943

Material nr 8: zdjqcia plonqcego getta ( w tym dolqczone do raportu Stroopa)

Material nr 9: biogram Mordechaja Anielewicza wraz zez zdjqciem

Material nr 10: Slownik termin6w

norwa
grants
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Punkty nowei podstawy programowei:

HISTORIA

zakres podstawowy (klasa l):

8. Ziemie polskie pod dwiema okupacjami. Uczei:

1) por6wnuje cele i metody polityki niemieckiej i radzieckiej w okupowanej Polsce;

4) analizuje zmiany terytorialne, straty ludnoiciowe, kulturowe i materialne Polski bqdqce

nastqpstwem ll wojny Swiatowej.

zakres rozszerzony (klasa !!l):

7. Europa pod okupacjq niemieckq i Holokaust. Uczefi:

1) charakteryzuje politykq lll Rzeszy wobec spoleczefistw okupowanej Europy, w tym
nazistowski plan eksterminacji Zyd6w oraz innych narodowoici i grup spolecznych;

2) opisuje postawy Zyd6w wobec polityki eksterminacji, w tym powstanie w getcie

warszawskim, a tak2e opisuje postawy spoleczefistwa polskiego wobec Holokaustu.

HISTORIA I SPOTECZENSTWO

Ojczysty Panteon i ojczyste spory

E.9.2. charakteryzuje postawy spoleczne wobec totalitarnej wladzy, uwzglqdniajqc r62norodne

formy oporu oraz koncepcje wsp6lpracy lub przystosowania.

Wsporcie udzielone z funduszy norweskich i EOG przez lslondiq, Liechtenstein i NorwegiQ
ir l:- .r:i.,;.,,.' .,-tl
00 157 Warsza!rya. Polsklr
it., ',:il 22 171 Ol O0
-,, r.At,rn arpglin pl
wwwpolin.pl

? aa; H,*., Kurturv- grants grants ., , , .
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wsporcie udzielone z funduszy norweskich i EoG przez lslondiq, Liechtenstein i Norwegiqf4uzEtrH H,sTOn[ z t r)ow Pot sy..tari
ir lltt ' :t I -r : iirl. i. ,, , r l'

'.iJ i.); Watszawd, [,ulsl(a
tel .4r!,22 47103 OO

niuser rnr@polln.pl
www.polln.Pl

Cele lekcii:

Po Iekcji uczef powinien:

t opisywai przyczyny i cele walki Zyd6w w getcie warszawskim
€ opisywa6 162norodne postawy Polak6w wobec sytuacji Zyd6w podczas Holocaustu na ziemiach

polskich iw Warszawie

, scharakteryzowad ocenq walki Getta formulowanq przez Polak6w oraz rozumied ich genezq
. sformulowa6 wlasnq opiniq na temat powstania w getcie warszawskim dotyczqcq oporu Zyd6w oraz

dzialari niemieckich

Metody i techniki pracy:

r pr?c? ze ir6dlami
e proo w grupie

* dyskusja

Srodki dydaktyczne:

o teksty ir6dlowe (material nr L-71

. fotografie (material nr 8)

€ slownik termin6w (material nr 10)

n biogram (material nr 9)

e m?P3 Warszawy z czas6w okupacji niemieckiej (atlas historyczny u2ywany w szkole)
e karta pracy

c kr6tka prezentacja fotografii z raportu Stroopa

6 wykaz material6w

Uwagi do przebiegu lekcji:

Temat powinien by6 realizowany po lekcjach dotyczqcych Holocaustu (w tym form oporu Zyd6w w gettach
i obozach zagtady)i Polskiego Pafistwa Podziemnego.

0 aa. Hr*., Kurrury iillgrants grants' - . llll
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Wstqp:

L. Przedstaw uczniom temat.

2. Przedstaw uczniom meldunek Stroopa po zakodczeniu likwidacjigetta w Warszawie (material nr 7).

Popro6 uczni6w o wyja6nienie wydarzefi zwiqzanych z tym dokumentem.

3. Kr6tko scharakteryzuj rolq Jtirgena Stroopa w likwidacji getta warszawskiego pokazujqc kr6tkq

prezentacjq zdjq6 (material nr 8, folder zdjq6 w formacie JPG).

4. Przypomnij miejsce getta warszawskiego na mapie miasta poslugujqc siq mapq - planem Warszawy

(atlas). Postaw pytanie o geneze tematu lekcji: ,,Dymy nad gettem"? WyjaSnij cele lekcji.

Praca ze ir6dlami:

1. WyjaSnij uczniom zasady pracy w grupach (uczniowie czytajq przydzielony tekst, wypelniajq kartq
pracy, przygotowujq wypowiedl podsu mowujqcq pracq zespolu ).

2. Po podziale na szei6 zespol6w przydziel uczniom odpowiednie teksty i karty pracy. Do materialu
pomocniczego nr 5 nale2y doda6 material nr 9. Wszystkie zespoty dostajq slownik termin6w.

3. Po zakodczeniu pracy popro5 lider6w grup o przedstawienie wynik6w pracy zespol6w.

4. Polei uczniom, aby przysluchujqc siq kolegom zwracali uwagQ na podobiefistwa i sp16bowali wyr6ini6
rodzaje postaw i ocen Polak6w oraz pobudki postepowania ludnoSci 2ydowskiej.

Dyskusja - podsumowanie:

L. Poprowadi dyskusjq zadajqc pytania:

. Czy Polacy rozumieli istotg powstania w getcie? podaj uzasadnienie?

. Czy Polary rozumieli przyczyny obserwowanych przez siebie zachowafi ludno5ci 2ydowskiej wobec

eksterminacji?

o Jaki system warto5ci poslu2yl Polakom w ocenie postaw Zyd6w?

. Czy wsp6lczejnie moiemy siq posluiyi podobnym systemem wartoSci?

o Co nale2y wziqd pod uwagQ, by uzyskai moino56 formulowania oceny postawy Zyd6w i Polak6w

wobec Holocaustu?

2. Podsumuj dyskusjq izadaj pracq domowq:

o Ocei stosunki polsko-iydowskie podczas powstania w getcie warszawskim

o Ustosunkuj siq do cytatu z artykulu ,,Walka niemiecko-2ydowska": O ile nie rozumieliSmy biernej
postawy 2ydostwa w poprzedniej akcji likwidacyjnej, o tyle rozumiemy postawq dzisiejszq i

jesteSmy dla bohaterstwa walczqcych Zyd6w z nale2nym uznaniem. Czy dzisiaj mo2emy w ten

spos6b ocenia6 postawy ludnoici Zydowskiej w okresie okupacji? Uzasadnij swoje stanowisko.

Wsporcie udzielone z funduszy norweskich i EOG przez lslondiq, Liechtenstein i Notwegie
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Wsporcie udzielone z funduszy norweskich i EOG przez lslondiq, Liechtenstein i Norwegiq

Kultury

Bibliografia:

Polacy -lydzi 1939-1945. Wyb6r ir6del, oprac. A.K. Kunert, wyd. Rada Ochrony Pamiqci i

Mqcze6stwa, Muzeum HistoriiPolski, Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa 2006

Wyb6r i opracowanie ir6del do nauczania o zagladzie Zyd6w na okupowanych ziemiach polskich,

zesp6l pod kierunkiem Aliny Skibiriskiej i Roberta Szuchty, Stowarzyszenie Centrum Badafi nad Zagladq

Zyd6w, Warszawa 2010

http://dzieje.pl

http://audiovis. nac.gov. pl

http://www.truthaboutcam ps.eu/ga leria

http://www.sww.w.szu. pl/postacie/post_polska/anielewicz. htm I
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Zadanie: Po uwa2nym przeczytaniu ir6dla wypelnijcie tabelq i zastan6wcie siq nad pytaniem:

Jakie warto6ci wyznaje autor, w czyim imieniu siq wypowiada?

tytul:

outor:

odresat:

doto:

miejsce:

rodzai iridlo (prawidlowq odpowiedl podkre5li6): normatywne, publicystyczne. literackie, oficjalny
dokument, wspomnienia, statystyczne, odezwa, o5wiadczenie

Jakie opisuje autor dzialania

Niemc6w Zyd6w Polak6w

').. 1.

)
1..

)2

3. 3 3.

L4 4

Jakie opisuje autor postawy

Niemc6w Zyd6w Polak6w

1.

2.

1.

)
1

2

?3 3

44. 4

Jak autor ocenia postawy

Niemc6w Zyd6w Polak6w

1. 1.

)
1

2 )
3. 3 1

4 4 A.

Wsporcie udzielone z funduszy norweskich i EOG przez lslondiq, Liechtensteit

?a; H,*., Kurturv
grants grants' , -;
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72.
l()c?Nt( i Po/r1 tANtA

w Gt I(|t wAR:za\tsxtlr

()6 nkalr roku un4v-xre 1rmfr lrr-

rrlzovane8o g'nne8o oPoru 8., afonY
b,cstialsto wleczonycb tt rrd 2ld0t.

J,ozostaly( h u' Warszawie 40-tys. Zy
ddrw. Cll,+:ttrr <rd;rrvliedziaio zbroinytu
oporcnr Z.vdi;wska Org:tnizacja Bojowa
roz;ro<-zg-!n rrit rriu':rq wxlkc Szczuplyml
sil:rnri slatrr u'.vposair,;r1'rni u'brori i
amunicjt, pozbarlicni u'otiy, oStepierrl
dyn:em i or:niem brrrnr'li tydowscy bo-
jowcy ulic i prierlyht'z.ych dom6w,
usl!lu jitl u trtilt';':tn,u Ii:r:k za krokiern,
nio t.vlr plzt'rl u'11xrsrri,i'nl*rn w no*'o-
cz( s:rrr S:(.dP.i r,r'alki prrlciu'nikiern, ile
*'ypieriinr przcz pui:ary ciasno stloszo-
nyr.h d,,r:r6w Zir,'vrltsl'xern ich byloby
urrroillrvrcnic rrcir:czki ttgisi uwigrio-
n.\ ch rx, nturi)( h Rht'it:,; ,o'r",gstwfn
irh by), lx' r..l:rl;rt'rtil t;| 117p'.1<n[ftf,,vrl
zu,ycic\tu'r:rn ic)r 1,1'riz.ir: wreszcir
6rrticrl'z Lrlni:l \7 it'k!r.

l)ot5'cltrz:'.,r,rry'.1 b:crll;l stn c:rtt nras i)--
dowsktt'l: t.ir' slrvar,'ali, liUwJ(:ll urat'to!
ci - t,Jlii lrFzil?ytr,czni'. ililierd z bro-
nill urriciC m(rir n()',Tc rr:lrttrici w iycie
cir, r!a,rr),lrl i-ydou'skiegl nadajac mg'ce
i;'d6',r rv Prrlset' h);rrr!. ,,rc:irt'j v;alki
o pra\r/o dr, iyei:r Tak Jrtriq'lo nbron?
Ehelta spoleczehstwtr Waisz.uwl', z uzlra
rliern w'slrrrhtrjq,' siq \1''rrzil)'li s;rl$. o-
broricow i a niepukojt'rl SloilzAc tuny
t dymy coraz rozlegleisTych poiar6w'
Walcziqc-v obywatele Parlstwa Polskiego
z za rnrrrdw gbetta stali sig bliisi, bar
dziej zrozumiali spoleezehstwu stolics

v tErt,aEyarhlc*r rarrrtrLach l>)cufEf6-
mi do micjsc zbiorowej ka2rri w Treb-
line, Iletlcu I Sobilrorze Tam nauka
niemic.eka rozrrlAzala celuiqco abak-
crjne dla nieJ zadanic ztlorowcgo uni-
eestwianla, motliwle bez lladu, eettk
tysifc, lu.t?i. M:rtelazr <6rodkl Wdovl-
skie likwidoraDo ne miejsqu. Pozo'sta-
wirrrro Jedynie Lyd6v, kt6rych praca
prr.ydatna hyla dla niaolccJrieJ machi-
n, ,oleru!8i.

Splc.czcnstrro gilrtlc, rldrq. wlar-
nymi osz^$mi Jedynre drq8g do lnicrcl
(bo taterurice obz6w byty dobrze
rtrze2one), znatqc ni€mlecki€go Darer-
ilfca nlc mialo drldzeA co do kxu rry-
rroiirrnrch Zydbsr, Wota$nhh gfebo-
ho nb moGilo poJed bmlnr walkl I o9o-
ru, gorlJwodci poUcji ?d,orrrstlc, i bler-
nn6ci rrozontatycb Da p€flen guD DW
lyciu. Tlasedie 2yddv odeulo ,ako
coi tatellstyc'aego w sre, Brod., a1xr-
tiforanet brakiem czyDr€J reakli cy-
wll'rzoraneSo lwiata.

'tydzie/r tcou rczryerql sl€ akt drurd
bt:otielsklego niszczcnla 2yd6w u Pol-
sre. NbrntT przfeL'lpill do rrywoienia

'O L li'.1

materiat nr 1
za: Polacy -Zydzi 1939-1945, oprac. A.K. Kunert, Warszawa 2006, s. 235 n

1943. krt'iecie6, 29, \\'arszawa. Art!'kul Ostatni akt wielkiej trugcdii na lamach
konspiracyjnego,.Biuletynu Informacyjnego" Armii Krajowej

OSTA'I'NI AKT WIEI,KIEI TRAGEDII

nii binrnc ofiar'5'. blz q,pr".r11 rlaj4cn 5ig
wkfc nir itrrit,rc.

Ohrorra ghetla tvatr-zirw:xiCgi, 1o Jru-
sa2n5 cios rlla rr.su tck lrrc'sti2tr hil)e-
rcwrkit lr Nir,.nrier' .lt':t z,,,rr(lrcliem ,

rluch:r dziejow, ir. Nir:nrcy. ktorzy
chcieli z pogardq wykrc5lii narrid iy-
dou'ski z rejestrtr narnrlirr' 2yj4r'yctr -- ,

dali nltr rrruirtosc cirlubnoj wirllir, s:mi 
ioodiqinjac dhtll;i ]isl,., str,ye]r zbrudrri

grof-nii p..rzycjE cllego rr.irr{lil. Frz,e.d
trybunalem (wiata mlrsi odpou irrtlai. za
ni4 r'at-v nar6cl rritrnieck:. su'iadnmie'
i z. prrmcrly'.acj'c wykonywujilc) zhrcd- :

nit lrrrrny6latrc Drz.el prz.yuottc<i*. In- r

st-vnkt-ent ll}ttJrirgr: slrda nil rrr,rfurr ie
go tlunraezyd

l)uch czas6u, nirdcirorlT.fl(.),, ,, rtrrrro- I

ga, aby ]ttrlzkoS( by{zi uwolrrio:,a t!'\.\a-
Ir. orl systnrrtr z;bior<lwlrrh mordt5w
masowych. ktokoln,rehtly .i! stusrrr+-:rl,,
inaczrj drlrg.'r wojnu ir,, ia'.r,wa bedz.ie
przegrana, u 6wia'. nie u,rjrlzre z h.led- i

ncgo krggtr kru'i.
l)omoc dla zbicgtych /. plorrilcr3o Ehe

tta Ty,ldtw jc:t dl:r :rr-1 !ur('\*:-r!1 chrzP-
(crjlriskim (ihou,iazk;errr, do czaeu ai
odrodzona Rzcczpospolita przyurrOd tet I

czg*ci Ettropy petnc bezpieczefistwo, ,

prawdziwq wolnoSd i parrowani+ na$7ri
stnre, eur(pejskiej krrltrrry- i ,ndiq, Liechtenstein i Notwegie

? aa. Hr*., Kurtury
grants grants' . .,
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ntateriaf nr 2
za: Polacy -ZVdzi 1939-1945, oprac. A.K. Kunert, Warszawa 2005, s. 240 n

1943, krviecief,30, \4'arszau'a. Oiwiadczenie Pelnomocnika/Delegata ltzqdu
IIP na Kraj Jana Stanislawa Jankon'sHego (fragment po$wigcony niemieckim
przeSladowa niom ludnoSci iydovvskiej )

OSVIAII( ZIiNII:

17 w1'bra[r it ltl?t't s]r'tt lrr()ptrgandr rrronrencie Niemcl, znpoznali Sviat z [uktem
rrik('zcmneg'() tr't'ntr)rdrr$itniit prtet bolszewildrn w Kotyniu gr,,l"kkh oficr:r<iw. U_ilwnie-
nie tcgo faktu nri.rlu nt ctlrt pr4lgLienie i ulolwienir w cutcj l:ur.r;ri., a zwloszcza w lrol-
sce, wiclkiej nit'nrit'ckiej ukcji propagundowej, zmierzajgccj Lu si<lonieniu 1ar'<i6* F-u-rop)', a wirrirl rri<'h i Polokdw, do wslrur<.ia Nie:nctiu. orgir.rn, silg roboczn i znsohorni
lnaterialny.ri Temu celowi - p'lruroierrirr sil nienriccki<.ri - rnaii sluiyd utrw.lywanio
do Lrucjttl przeciw bolszewizmowi.

w obliczu tych niernk'ckich rysilkdw grr,rpagrndoul.ch srwierdzid nalei1., ii po-
dejrnujir je ci surrri Nienrcy, ktiirzv. l1,lc nr6*.ir;c c, barlrarzl.6stwle sowieckim, ^_ sami
r"d lal jui hlisko <zlerrrch dajq Swinlu, na lerrrric I'olshi, przyktud *'lasnego, nleslycho-
ntg,r borbarzrlist*'u i okrucienslwn. Rzekonri otrro6cy Luitrry n.ymordowali, zoglodzili,
wysiedlili 

-z odwiecznych oirzystych siedzib, wywielii ,,o ,rrir,rty przvnru\ovue ,.,ilior,y,f'rrlalri't. l)o dzi$ dnin cii sanri Nienrcy, lalt obludnie ol,rrrzujgcy'sig na zlrr<,dnie liu,.
tyfrskg' zurngczaj4 tysiqce Polak<i*' w obozach Oswigcimitr, Uulaun", Rovensbriir.ku.
ortrnienburgu, Murhausr"n, I'rclrlinki i in., w wrgzleniaclr ralej polsti, w gmnchrch ror-tur geslapo. cii surrri Niemc;-, srosujpc zosadq odpowiedzialnosci zbioiowej w colej
Polsce, mordujg po dzie6 dzisi.iszy sethi niewinnych wloscian pr>rsLlch.

Dalszynr dowodenr olrludr. i barbarzyrustwn Niemc6w sg ich zbrodnir przeciwiy-
drr*skio. Rok iui r girp nrirrgl od rrkrcsu. gdy po pnroletnicl, cieikich prielad.,wo-
niach Nielncr nrzP<rzgli w colei lrolsce i stule lionlynuujq rrrosowt wyrnordowywanie
ludno$ci iydorvskiei. V rrslotnich wlu6nie tyg<.rdniuch stolico Polski jest widowniq [rwa-
wego likridou'arria przez policjrj niemieckq i nrimit6w lotewsliich reszte[ wflr.sz6w-
skir'eo ghetia. l'rwu ohr.rnir rrLrurrl.poicig i wlhijtrnie rvrh 2yd6w, l,trlrzy ukrywajg
sit w ruinach gheira i lxr zu jrgo rnurumi- Narrid l)orski. przepoiony 4uche,r, i.hrr..
Sciiuistinr, nie uznoittcr u' nt(,rirln()S(i dwu nriur, z otJraza lrdkiuje onll,irdowslic ;o-
stitrlslrla nienrir<'kie, tr gd1 p,, drriu l9 Lwielrrin w g[rrlcic warszawskinr r11zy.rz6lir
nicr<iwna walka z szitrtrttkiolr i ra'sprilczurit nr trtrlrtowal nrq2nie lrronirpcyrh srt 2y-
Jtin" a z;rogur<lrr ich nitrnitckit[r nror<lerrriw. Kitrorr.nictwo polilyczne Kr6irr,lu*oi,,
iuz *'yroz sutgo ntriglehszego potepieniu przr.ciwil,dorrskich bestialstw rrienrieckich
i slowu lego potepisnio dzi3, z colvm ntcistienr, lxxrau'in. A spoleczeristru6 p6lskie
slusznie czyrri, irrrigc dln (cigirrrl'ch i prre(lodouon1.<lr 2y<l6w uczucia lilo3ci i oka_
zujgt inr ponr.x. P.inr,rc lr.. wilrr.,r okazvwui n dalszl,nr riggu.

Pigtnui:.rc oblude Nirnrc<iw, kt6rz1, pop"lnitit sami nieustannie polworne zbrod-
nie, u przy J)r,rrro(']'lrrzenrolnej prollrrgandy sllrnjrp sie przeclstawid siebic jak, o[r.ri-
ct:u cvwilizurii i clrrreir ijuristrra oraz l)i)z\-skld rlll swvr.lr r rlrirry spoleczeirslwo pol .

slit' - \r'7,t s'arlr w\/\ \rii( ]r rlrr tllrrrrskou,arri.r ir tr i lx.zra.zpl1..lnr.gr, zwalczrrri6.

\\',irszlwa, dnitr i(t l.r+urni,r 1943 r.

PIILNOII()CNIK NA KRAJ
RZAI)U RZI:CZIPOSPOLTTEJ pOLSKTEJ

) *-,,t"- ,4,( eea norwavgrants grants'
Kultury
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;:l;ilii'.:[]l;lilll,,

rnateriat nr 3
za: Polacy -Zydzi 1939-1945, oprac. A.K. Kunert, Warszawa 2006, s. 240 n

l9J-1. nraj.6. \'l'arszau'a. Art.\kul ll'ulka niemiccLo-qttrowska rra lamach kon-
spiracljnej ..Polski" ()bozu Polski \lalczqccj (fragmentl.)

jI

ll'dr.\:tni'Lt 6 l' 1943 nr i(,

rJ r-r/ rtdr)aowd, r-v
ig +4rl 22 471 03 0O
:rirseum(o--,Oollnpl

vww.oolinol

l'r,t_irr,triqt |Ir(ld/i(\\irn,\ qr|)il| llrtr!jil) /\(ioSl\\,1 tr rrlrt.lltr t\ilrr/:rr\\[tilt \iV\\rrliil t\ ln(,
luezrunslrryir'lrrlskrrn zrozurnialc pr)ru\zurir izrrrrlcrcsonunic. (icrrcza uallr zldrrsskr_nic_
rniccl'iui rtit jesl ltlr ritzic dokladtrir: znunir, z.tla.iu siq.ierlrrtlr, lc Nicrrrcy post;rrlrrrili zliktridp-
uac lcsztl'.7ydriu lsicl u Warszauie. ktrirvch iloii p()rtu\r.iulo ostlrliio nu okoh,.j0 l).si{cr
ost\l,. Tytlzi u' otlpou icdzt nil lo stir$'ili r rpr!1. [16ry 11;7y1i.:l siq u e irgrr Wicll icgg-l -r.rrodnia tli,puuazrrych rvalL na ulicauh i bankadach w ttziclnicy /-rdtruskicj,

('ala \l,anz_:twa pr,./ostit\tla rrd pirrnszlclr clrrril trlj niuzul,llr.i wo-jrrl ;roil sihi-rlr jtj
ll:Uill"t' 

aczl'ol* ick ,l'irrirr p.lska z.itr, 
"' 

ri.",,,,rr,r d. rr alki rran,r isko rr.yhirrriu .lrrcr -

I..,1

dr_i t1,rrr ruzern sz.rrcunek ()hccnr
q kartq * dzirjach <,krulrr.1 s.al
ricz.r sig la rricrrir,rnir urrjlta, 11
ci. kttirych bczurrlnic z ich rlro_

r h.,7 l1dllgg11 pr()lcslll zc sttott\

l:ldanry na u.lasnr,rlcz).. I.al,. jlk
rricj rrdzial Polacrr. tal rriurricz
u/ancgo $ ghcllo- lrir.dok,nah

r iric_r . IhIicj:r grarrirtrrra.a nr h; il:r
riuhezpir:cz.rrc dla zyciii uhstar r

*,.,',',t.','.,|ji 
t rr'lllczttlt.tlP.n'ictlziitirt.s(i7. rt('\\ir zhrodlril's',rrr;1 1 11.1.,, ruzrm car[..uir.r..rr:r

nr ;rs rj i rvrlr zqsqj4ccll nti,\xln
tg z p<tczuciem czltru,ic.ka cyu,i
icrnc.i postawy iydosln.a w fxr-
cjsz4 ijcstcjrny dla hohrtcrstrva

9. )r |yili u te.j ualcc Lrlt:gnir
cgo q $,.is1s211r ic i rr. I'rrlscc

rlcczr.nsl rva ;xr
zltoic;, zr u. W
ollrr.z_vmisj $i
rikrril prau ic huz Slarlu, brl ;,.r
Iudnoici. lir sanru stanic ri1.
rl I rzynr i lionou,q nlasf .

l llr'/.tr\, lurlu Lich riolrtrirr i ttr.
lt;l /lltlil() kt)ttSC].rrCttc.i! ttr:,r
;rh1, rr ietlz-ice. lc rrir.rid q i1,;11

rnr z rritirripksz.lrh l)((l/t( riit
,t lr titriirch z;r nruriut.ri (r\lJIilrc
jrzcc nu u.l,padkr nic 11llo zu
kaztlc' j,rlrrcntj syluac. j r.
rlp(:txd.r Wurszawic ina zic_
tttlrrrrsci polshitj. \l,ulka z zt

szy norweskich i EOG paez lslondiq, Liechtenstein i Norwegiq
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19"13. nraj, 14. \\'arszanu. Artl'kul Aurrlii \\'rlri.rrislcicj Glorit liclirir n:t l:t-
ntach konspiracl'jncgo,.Ntt$ego l)tti:r'"

Iiczrradzi,,jtrie ualcztl ostatlric gtrazrta ()p()r.r,i. l)()g()l',\,$aju ct'u'icrzoltte li'cric .rt ir'iitrr.
Sloficc zaclrodzqcc $ sztucznych chrnurach tlajc nicr,rczekiu'arre elclty. ('zr'2aden nralarz rtie

rutru'llil \\'yrn()\r)'naszych dni rr' cykltr ohrazou'; l)yrny ltad Warszau'q'.)

Zbli?,lrn'r siq do li'ontu. Tu jui- racze.i n'ie lkie cmentarzysko. 'l'ak olbrzytrtiuj rnugily ttitl tlala

iadua 2;''rvio{owa katastrofa. Nau'el pobili rekord holszcu'icki!
('isza zbiorowego grobr,r. Nic slychai radosttycli obu'icszczcn tttugalirntt: ..rrziglisnt-t

liont rnuranowski" Nie hicgrric do nicmicckicgtt szlal:tr l]strzcga\rrre hrtitkttl'akirrka. ..ttl,i
Z.cmy sig bronic dwa tygodnic". Spelnil siq okreilony c7-4s...

()bok svr,icZo rozwaloncgo munl crriczy siq kilku Zoldak(tw r.r'stlzclatriit z pistolctu. Nic
dosiieszcze rvprau,y? Wszak znalcili uspanialc polc do popisu! Po co2 rrcsztqnarzgdzicltr
nrt'r'du s{ r{cc. ahy nrordowai! lrn bezbrtrnniejsza ol'iar a. t1'nr satyslakcja rr iqkszal \\'targtrilrl
h5'lo do sz.pitala jak Smierc, pochl,lic sir.'nad clrorl'nr i -;rozostau ii lrupa. Zabrac nralcc clzicc-
ko. lo ich spccjalno(c. (il6wkqo gl6rvkq - z.dev,qsig niby hilardou'c Irrlc. Nftizg rozptyrkl siq

() se iany (wiqtyni u'iedz-v-, plarni przvbylck nriloSci hliznir-go.
Obrona Nalcuek przcjdzie do hislorii trhol' trhlottt Saragossl . Alkaz.aru. U,'estcrl)liitlc.

Stalingradu. kaidego ntiejsca kru'iq trzyrnanego. ( )d pocz4tku hyla to stracona plactirvka. p,r.

z1,cja skazalra na zagladr;. rv s_vttrutjiz prrnklrr uo-iskolvcgrr paradoksalne'i. ltiti sic'rvigc o hrr-

nor sztandilru'.'
\\alkq tg iledzili(rnv ?i Tfro/,i\ i rrsyrt'rlczucicnt. ohscru,os'aliSml ctirp\ - ucltcrtt i \lzr.,-

I'ietn przez luny na rri.'hic. badaliinry z.,)acz4cc 1c11 pttstgpy.

Piszqc p0Zeurtatric z tE ualLqdajq nru t1'tul --clrsala zrvvcigztrrrvnr. Suiadomic porrla-
rtt.iqc prz.ez ()rz-e-szkorrq d() po\-staricrivr l1{6-1 roku zastr.rs0rr.an:{ parali.azq rz1 rnskicgo po.
u ie dzq-nia: biada zrr -vciE2onyml. ('hluhny te n cpitel nale21, sig rn,,zi. zsr uiqzon,r,ln. su-ia6czir
t'r trln zrrrrirrrro rvalki strczrriorrc'i- jak kirrnpania n17_sj11j1rua l9_lt) rrlku. Sqdzg.2e nic ubli-
Tatn tlaszvttt h()hatL'lont rcstawiaiqc z ninti rvarszau'skich ntgczennikriq . A!hog.ietfl prrLpliani
za\\iz( ma-iqPriru0 do prr$11lg1nej slarrl'.-icili hrrrnili siq mqlnic i trdvruTnie. Obroncr slrcttir
ulcgli rti.'tllko lrrzcrlai.ajqcej silc. hnrtalrrcj przcrrrtrcr n.rllirstpikrirr,. lr-cz przcszli tcZ picklp
okrucicrrslu. u kttir-\,rrr opra\\'c). zaslr)srr$a!i uszrstkic rrdrqki. lakic cz,lou.iek czhrrr iekou i

zadat' nto7c. t-cgcndl o na"ihardziej sad-\st,vczrrvclr rlasakraclr 2.!rrh-rlr ups.q. pic6pisanir
drrtSd L;11-rg.

()dchodzrl - s'doslos'nym i przcttosrtr tri znaczcniu rrtiarl'caltrp:rlcrria. lccz is iar cr rr.ili-
,/()\\ sttr zAcllt.r\ il t, niclr cltlUhtra plrnici.

' Gl,'riir r icti. r )a. r r'1.!\\.!1fl zrr r r-lf ),,nr :r.r: \ uc victtr 1la- t hr,rdu z.t-r,:iiz,,,t.nr. lt,,..,c.lzenrt rparalraz(r\\r1e lri./c./ l,liuq (lyrg.r,l.1,11 
,u t,ltulc zhiont norrcl \, pot\staniu strcznirrrvl'nl 186.1 (7/orio r.l'r'lr.r. drukrruartrch rr czaso-

pistnach u latur,'h l9(i7 lq(18 iurdtur-rclt osobno rv 1910.
'\\:alkt :trcztrrurrr nl(r\rit rr lror\slirliu \t-\c/ni(r\\\.m t861

. :i. i ._..regte
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1943, nra.i. Warszaha. Artlkul Zolii Kossak lt'ohdl plonqtcgo gltctta... nfl
lamach konspirac.v.i nej .,Prawd1' Nllodl'ch" l-rontu Odrodzcnia Polski

\ilok6l plonEcego ghetta...
Nib1, W,rruriusz u pr:.de dniu wlbuchu, od

l'J l.wielni" nrJ p6lnornq crqStiq r[arrteu,y biir
w ni:hr, polqiny slup dymu. Necq cr"rwony,;,rae-
ll*,ny iqzykaml o,1nii; w dzie6 czrroy. Gauiedl
*.rszawsko jut przy*1Ll do te!o rirrirkr. l'oC-
nosrqc glowy do gory rtwierdza obirklywnie; No,
no. dris znowu lorrei srq pali-, - - Moia peni Ko-
walska, czy paoi widrirlu w nocy?... I un. aitlEla
P6l nieha.., - Mororyo riq broniq, r hod ,yoy...
Zrdy iaL zydy,gooruriu, alr *err:awrLic
zy(y.,

Cryn bli;ci ploaqccj drielo'cy, tym dym gq-
rls:y. W pu'ir'lr?u wiruiq rprlt,oc pitrre I sadza,
rworl s ,r leairny duri- Z polwornego paleniskr lr hnie
zrr nie d J wltrryhaDia. Wiqlniowi. na Pawiaktr
oJJlchrq4 e trudcnr, irzyrna,qc na l*arzach rnolrc
srm6tf ChUrlv u srpitalu Errngeliclilm unierai"
z br.r<rr'po*;i.lrza. !\a drchacl, dornow'l,ld{tci.l-
cy(h (hrtlo rmobilizowrno itrai (.IBrowl, Stoi nic
ruuhorno, raprrbie!awcro, obuwiqaroa rtrrec tylkrr
by Patnr o e rozrztrzrl tiq na drrelnice rlrirdr,te
['lunqcych trlok6w gesi( nic wclno. Ogi.rl huczy
rwobodn,c. strzclrjqc na !00 m€t16$ rv !dre Nie
mu ni< przeszhadza, OJ craruw Nrrona lic ui-
dzirno p,,lobnt[D l,o.nru Crarno prtePa'qnc srkie
Itly Ju,rr6w ryrujq sig qidmov o na lle ognil za-
rirrr rurrtr, Krtdy r lycn domor sl rDol\ il rr ,ow rlto
ludzkic, okladnic( mr;w,rc(o. zilhicll.wr(u durob-
ku. rumq r,1llt, urroc, purql-n, zami.row, To
wszyr[lto plori., A lu rzi,,?.. llorq rowoiel. Raz
po rrz r ogair ryryrtiq siq gromadLi oawp6lzou-
rronych dymem, oblqkaoych z grory cctper.l6w,
Wi16i4 icb rarry niemieckrc. Ioqi oad 6miert od
[uL prrenoszq rzuceaie riq z otoa nr bru]. V
chrili shoku ubranlc oa oich zw5kie jul plooie,
padsjq na ziemiq luk tywe pochodoie, rzczalki ish
rwqllaiq rrq zwclnc na bruku. Do stratal<6*, co
rkrriqci lilo.cil sLrcruiq oa nrch rlrrirrrierl wr:rly,
Itliency rtrre)ri4 toEnici, Nie rolno ga,rc ani do-
rrrdw, ani lu,rri.

Wedlrg pobieinych, nieptlnyrh oltlic.eil, rplo-
nglo zlrcerl w l,rclcir kilkanarcic tysiqcy iyd6w.

Trrrci lront. zwany ,lrontcm (hellc[radu",
; rz, choC t rorr. I r l-ine lary: u,. lka wrgcz, bun-
kry:;,mark,.*.,nt u dom ch, czoi;li rdobycrnt, o-
lolo tyriqcr Niemcriw zabitych; - ltzn drugu: li-
kwidor..nie oporu; - rrgkonieu lrztciu, lrwajqca
dol4dr oczyszcr6nie lerenu z reoztck obroric6w,:y-
slerr;al;cznr nypalauir i wyoadzanie w powietrzc
wsryrtkich budowli u nej<lujqcych siq Ds trrcD c

{be lta.

Oczylcrraic irsl 16wnie2 wrlkq Przez crlq
urc miesura,icy sqricdoich dricluic clyrrq polhq
karal rn,rw{. Codrienoic wyburhy wtrr.lssiq nrtB-
skm. Ludzr., ktorzy pocryaili zakhdy co pierwlre
pa.lrrie: Tunir cuy Ghelto[rad - lrrumlu,l, gdyl
thetto bronr sie ir!.ize.

Oslrtoi rrz 2ydzi wrlczyli tyriqc oslcmrel ht
lcnru. Po bohalerslicl choc doremaej obronic Jcro.
zu t.r.1 prrtd sojrkanri Tytusa, horlcowlm ;kordern
bytu puirlwo*c!o i gcjooSci arrodo**1 bllo L16t-
kotft ole €rrvddittb€:f oI{rimbli' Bir } N+ehUy,ittn-

uiaiqte{o czolcr le4iooom rzynrsl,im w riisnvm ua-
worie aialayn w pohli;u Kalorrra,:m. (fwier<,ra

zacl'oraln siq
w thcw lcmu,
< iele nr rod c u
zeui i gr,5rr-
t;lho podrlg-
w rqhu, Byli

0d roku \i..nr '

oarjq uydo*, za trr
Ud rok- r obutrrnr
rtwo pokhlr patrry
rroq bez 2ado. i pr
nych. Dri?!iqlki lls
mt,r garowyrlr lub 1 od hLlt, plasrcrqc siq nrkrzern-
nre prr.d uref !m. I (to D,gle len r:nr naruC r1.-
dorski chuyl" u. brun. T.a-saq orrur. u.l;zr I l-
roicznis, Co t9 cdrniacl spou ori,.r rl,r?:, N,. u ir.
domo. FrLt po.u!late laktum 2ydri ual,;q, V/alcri
oie o i.ycic, gdy: r,rlka irh r Nierucamt lrrt ordlo
nitrriwor i bczoudzicioa - lecz , ccDq lydin.
Nic o urrtowqclt riq od dn.irrci, lcce o ro d z a;
lmicrci. O to, by 6inqf iak ,uJz.c, nic iah robar-
twn. Po raz ni.rwlry od oriemr,a.tu si-kdw ocLnqii
riq r rpodlcoia.

Momcnt lo wainy i bo{rty w st<ulk!. Kto wie,
czy z pu,,ielirk wurrrauskie(o !heltu, z ruin i tru.
Irow Dic w;idzie odrodzrntc du(rrohe lutela?,.,
Czy iydri Drr ((zlrzc/{ rir w ol rr.rrlnr 1;lq1 ilq-
niu, t wiectnelo tutar rr. dohuc.liu egu 1 rsoil tr nre
rlanq sig ponow0ie D(rdr.,ln)m natoderr,, ^t6ry na
;akttns uZrsk.rrlm u..Sr!rae zltltl to.lrO!.Oie sa.
mut:lnr twrrere zy.ir?., !(nrsrawskie !h.t.to mote
s,q rla( ort !o6crm, je,z porlllkirnl, f(ilz flrc c,l
ftrrie po tudrLu - oie lroie oa d,rn'o.

My, katolicy, tr)7u)Dieiq.y dooir.rlosr tyth uy-
padk6*, rlyszqcy l(Lr morduh{n}clr, pa(rracy rr.
lunt I oiaru - nic rnoirnr) vobrc ni!tr tachoua..
srr5 b.croie. Iriorzym i bowiqzL,rcm ipsl pol)agrc prrc-
(ladowenyrn tydutn, oie dbajqc o lo'cz1m aom uni

utr odpl,'cq u prry-
o{r.BtczsC siv $ )'-
k6wnrrczejnic n,uri

lirwa za eiD{crch,rernri molq ucry-
'.zdi4ct ourLd.rn..,

uruwaiqiy : narodu nieidll wybrenego ciqiEcq ns
nim klqt*t. Puuczaric zlrl6w, ir sr[ 1,r.,(r,i.nio
moEq tyC zbarrcDi r ol,lrczu Smicrci laxnqc chrztu I

i prrwdrirel uirry. Duut ich ocryici i odLuoi I

chrrcst krwi, r6wnie rrray i awietv ial chrreit Iuody,.. I

Iriezaltinit .ri sprar ivriousLi<h. uy a.lki r.rr- |

lrvwai{lcpqcic gilztd€,ngbfuaatgrv l*ian'etldiE i'tEOG przez lslondie, Liechtenstein i Norwegiq
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1943, kwieciefi,23, Warszawa. Odezwa 2ydowskiej Organizacji Bojowej w getcie warszawskim
Polocy, Obywotele, ilolnierze Wotnoici !

?crazcllel gbetto 2l hrletnl.r

@.fe. rohrerze 
"ot+odcl.

Tt{r6d buhr a:mla id;aleoLa wal1 clo raczych d.oiiCr,
c.o :leodrad dzlecl 1 toal
:;Jr6C t;r.;o er,vao'i'eh, !rtdr,; zclob;mcit7 i. urelca tr.6
tchdrzll::'ye S.8.-oucr:,ct
il(':"5d dyou potar5.: I iil:':'m krll ncrdors:ego gbetta Yarszavy - !y.,.: ,vs eJrB s,vr
.'rieZuLowl- ghcite
11 

"Elr tu 'ni Sefdr;O
'rieZuLolul- ghcite -. Slcny fau bralale., ecr: -c&rru pc:ilrci.'irnle.
-l"rev, tu 'ni serdr:og;t:tz b61u t lzech repdZclucla, le z godz1,zcu
+
-1"ny1 tu 'rr' serdr;og;tlz b6tu t lzech repdZclucla, n9 ? godz1,zcu 1
fr oi:q c synl} tej -dk1 pra;rglqd.acte stg woJalt, J^ka ori .r1';1u
ir1 tic lysy z obu_t:.-'q_ol.ruoaa'i-cg.
lacz vleizilc ffii,;;TeTaEf 'e-t{s ebettt Jak iot3'chcsae, talc 1
nadal bqd,z!,e t?lerdse-; tr- bote tst:rsci zglnl€Ey !3 etrlce r iecz u1:-
oodclrc.v sie: 2e d;s:'rr-v -lrk i iir* la0ze od-..'-tl i ka:'y z&:ryszystklepod,@v siqt -2e d;sz;rr..y JoI i "y 

:q0zq .'-tl i ka:'y zrl :ryszystkle
zbroCnie

ils--1 g honor 1 ;c<i:ios!i.
a, i(aJCanka.Bb

JJ
yl'
b
r"i

:';C1EX
i:iacb 2
!{iEch *
Sniard
iii'ci: i

qcJ:r1ii,
e brsterstrvo broui
e EoLr,e6Ct
tor 1 onrarccu!
c l;rli;E =.' daierd I

i Ev.zl JsJ.coqc-; ?o1ali !

25lcte z'crupa^uten!

;'IDCt7S=i CnOAI']Z.iCJA EC.rOi?.t .

Wsporcie udzielone z funduszy norweskich i EOG przez lslondiq, Liechtenstein i Norwegiq
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za: Polacy -Zydzi 1939-1945, oprac. A.K. Kunert, Warszawa 2005,

s.424n

L943, maj, 15, Warszawa.

Dalekopis Dow6dcy SS i Policjiw Dystrykcie Warszawa

SS-Brigadefiihrera J0rgena Stroopa o zakoficzeniu wielkiej
akcji (Grossaktion) w getcie warszawskim

Odpis

Dalekopis

Nadawca: Dowodca SS i policjina Dy.strykt Warszawski

Zn. ak7: i ab - St.igr. - t6O7 L.d2.652|43 tjn.
Dot.: wielkiej akcji u, gercie.

Do

Warszawa. dnia 16 maja 1943 r.

Wyzszego Dou,6dcy SS ipolicji Wschod
ss-obergruppenfiihrera i generala poricji Krtigera lub zastEpcl, z urzpdu
Krak6w

Przebieg wielkiej akcjiw dniu 16.5.4j r., pocz4tek go<iz. 10.00.
Zlikwidowano 180 Zyd6w, bandyt6w i podludzi. Bf'la zydowska dzielnica mieszkaniowa w war-

szawie przestala istniec. Wielka akcja zostala zakoriczona uysadzeniem w powietze warszarvskiej s1.-
nagogi o godz,20.15.

Przeprowadzenie dals4-sh koniecznych akcji na wydzielonych terenach zamkniqtych przekazano
po udzieleniu szczegolowej instnrkcji dow6dcy batar. ior. III/2i.

og6lna liczba uiqg'ch oraz na pewno zgradzonychzydhwwynosi 56 065.
Strat wlasnych nie ma [w dniu 16.5.43 r.]"
Sprawozdanie koficowe zloLEw rtniu 18.5.43 r. na konferencji dowodcow SS i policji
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Zazgodn.
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SS-Srurmbannftihrer
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Dorvodca SS i Poiicji
na D1'stry,kt Warszau'ski

Stroop

SS-Brigadefi.ilrer
i general - major policji
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Zydzi wyprowadzani przez Niemc6w z miasta podczas powstania w getcie warszawskim; kwieciefi-
maj 1943 r. (IPN) 37 I 63
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Mordechai Anielewicz ( 1919-1943)

Dow6dca Zydowskiej Organizacji Bojowej, dow6dca oddzial6w
2ydowskich podczas oowstania w eetcie warszawskim.

Uiywat pseudonim6w "Aniolek", "Marian" i "Malachi".
Urodzil siq w 1919 roku w Wyszkowie. Pochodzit z ubogiej 2ydowskiej
rodziny. Mieszkal na warszawskim Powi6lu. [...]. W szkole Sredniej

rozpoczql dzialalnoSi w organizacji Haszomer-Hacair, zostajqc czlonkiem
Komendy Naczelnej zwiqzku. Po wybuchu ll woinv Swiatowei, w czasie

trwania kampanii wrze6niowei. usilowal bez powodzenia pzedosta6 siq

do Rumunii. Po powrocie do Warszawy oddat siq pracy konspiracyjnej. I

Zostal redaktorem pisma "Pod prqd".

W L942 roku Anielewiczznalazl siq w warszawskim getcie. W grudniu 1942 roku zostal komendantem 2ydowskiej
Organizacji Bojowej, powstalej w paidzierniku tego roku z polqczenia Organizacji Bojowej Bloku Antyfaszystowskiego,
organizacji Bund, Cukunft oraz grup Akiba. ZOB rozpoczgla wsp6lpracq z Armia Kraiowa i weszta w sklad jej struktur. Po

otrzymaniu stanowiska dow6dczego w ZOB Anielewicz zostal mianowany majorem. W styczniu 1943 roku kierowal
pienarszq akcjq przeciw Niemcom na terenie getta. [...] W zwiqzku z planowanq likwidacjq warszawskiego getta, 2ydowska
Organizacja Bojowa zdecydowala siq na wznowienie zbrojnego oporu oraz wybuch powstania. Jak wspominal Marek
Edelman, Anielewicz najbardziej garnqt siq do walki i zabiegal o czolowe stanowisko w organizacji. Dlatego te2, pomimo
jego mlodego wieku, wsp6ttowanysze broni postanowili mianowa6 go przyw6dcq. W kwietniu 1943 roku Mordechaj
Anielewicz stanql na czele oowstania w getcie warszawskim. kt6re wybuchlo 19 kwietnia. I...]. W toku krwawych walk
zryw zbrojny zakoiczyl siq klqskq. Mimo to Anielewicz postanowil bronid siq do koica. 8 maja w bunkrze 2OB

przy ulicy Milej 18 popelnil samob6jstwo wraz z czlonkami swojego sztabu. Jego ofiarna walka stala siq inspiracjq dla

wielu pisarzy, relacjonujqcych przebieg walk o qetto w Warszawie. Komenda Gl6wna Armii Kraiowei nie zapomniala o

2ydowskim bohaterze, nadajqc mu 25 lipca 1944 roku Kzyi Walecznych.

za: http://www.sww.w.szu.pl/postacie/post_polska/anielewicz. html

rrtaterEat mr" 1*

Wyb6r ir6del do nauczania o zagladzie 2yd6w na okupowanych ziemiach polskich, red: Jakub
Pietelewicz, Stowarzyszenie Centrum Badaf nad Zagladqiyd6w, Warszawa 2010
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Robert Szuchta, Slownik termin6w, s. 704 n

,,2egota" - kryptonim Rady Pomocy 2ydom, konspiracyjnej organizacji spoiecznej utworzonej w grudniu 1942 roku przy

Delegatun e RzEdu RP na Kraj w wyniku przeksztalcenia Tymczasowego Komitetu Pomocy Zydom, dzialajEcego od

wrze3nia tego roku. W,,Zegocie" zasiadali przedstawiciele m.in. partii politycznych i organizacji spotecznych: katolickich,

lewicowych i demokratycznych. Jej kolejnymi przewodniczEc"ymi byli:Julian Grobelny, Roman Jablonowski, Leon Feiner
(po powstaniu warszawskim). Dziatalno<t Rady byla finansowana ze irodk6w przekazywanych przez rzEd w Londynie oraz

iydowskie miqdzynarodowe organizacje samopomocowe, np. .loint. W 1943 roku powstaly rady okregowe w Krakowie
i Lwowie. Rada Pomocy Zydom pomagala ukrywajqcvm sie, wspierala materialnie okolo 4 tysiqcy os6b, dostarczala
falszywe dokumenty (okoto 50 tysiecy), starala sie o mieszkania i kry.i6wki, organizowala opiekq nad dzieCmi
(w Warszawie ponad 2,5 tysieca). tecznie udzielila pomocy kilku tysiEcom os6b. Wspoldzialala z Kierownictwem Walki
Podziemnej w zwalczaniu tzw. szmalcownik6w i szantaiystdw, apelowala o udzielanie pomocy Zydom, zorganizowala kilka

ucieczek z oboz6\ / pracy i przerzut6w uciekinier6w na Wqgry. W styczniu 1945 roku zakodczyla dzialalnoSi. Rada Pomocy

zydom byta jedyne tego rodzaju organizacjE dzialajqcQ na rzecz ratowania Zyd6w w okupowanej Europie.

2ydowska Organizacia Boiowa (2OBl - konspiracyjna organizacja wojskowa, powolana w paidzierniku 1942 roku w getcie

warszawskim przez KomisjQ Koordynacyjnq Zydowskiego Komitetu Narodowego i Bundu. Prowadzila szkolenia wojskowe,
gromadzilabro,pzygotowwalaplanyobronygettaorazucieczki2yd6wdopuszczyKampinoskiejwpzypadku

wYsiedle ludnoici. Jej komendantem byl Mordechaj Anielewicz (,,Malachi"). Liczyta okolo 3OO iotnierzy (ponad 20 grup
bojowych wystawionych przez iydowskie organizacje reprezentowane w Komisji Koordynacyjnej). W styczniu 1943 roku
walczyla z Niemcami podczas samoobrony mieszkadc6w getta pned deportacjq do oboz6w zaglady. W kwietniu i maju
1943 roku cztonkowie ZOB walczyli w powstaniu w getcie warszawskim. wiekszosC z nich zginqla w getcie, pozostali
(kilkadziesiqt os6b), kt6rym udato siq w porq opugci6 jego teren, kontynuowali walkq, Blownie w oddziatach
partyzanckich. Grupa bojowa ZOB uczestniczyia takie w powstaniu warszawskim 1944 roku.

2ydowski Komitet Narodowy (2KNl - porozumienie iydowskich organizacji politycznych, utwozone w pardzierniku 1942
roku w getcie warszawskim przez lewicq syjonistycznQ i PPR. W grudniu tego roku wsp6lnie z Bundem ZKN powolal
KomisjQ KoordynacyjnA i utworzyt 2ydowskq Organizacje Bojowq, 2KN wsp6lpracowal z Delegatura Rzqdu RP na Kraj

i RadQ Pomocy Zydom ,,2egota".

2ydowski Zwiezek Wojskowy (2ZW) - niezaleina formacja zbrojna, dzialajaca w getcie warszawskim, utworzona przez

OrganizacjQ Syjonistycznq, Nowq OrganizacjQ SyjonistycznQ oraz mlodzieiowQ organizacjq Betar. W sklad Z?W wchodzita

Srupa iolnierzy Wojska Polskiego, bylych uczestnik6w kampanii wrzeiniowej, kt6rzy nawiQzali kontakty z AK, dziqki czemu

otrzymali znacznQ iloi6 broni. zZW liczyl okolo 2OO os6b, na jego czele stat Pawet Frenkel. Pomimo zakodczonych
niepowodzeniem pr6b polqczenia siq z 2OB, podczas powstania w Betcie warszawskim obie organizacje Scigle ze sobQ

wsp6lpracowaly. Wiqkszo(C czlonk6w 22W zginQta w powstaniu.

wspdrcie udzielone zJunduszy norweskich i EOG pnez lsldnde, Liechtenstein i NotwegiQ
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