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Piotr Niziołek

BYLIŚMY TU.
HISTORIA BIAŁOSTOCKICH ŻYDÓW
Nie mamy pewności, kiedy pierwsi Żydzi przybyli do Białegostoku. Miało
to miejsce zapewne w połowie XVII w. Wielu magnatów zapraszało wówczas
wyznawców judaizmu do osiedlania się w ich posiadłościach, licząc na ożywienie
rzemiosła i handlu. Pierwsza znana wzmianka o Żydach zamieszkujących dobra
białostockie pochodzi z 1658 r. Z pewnością w 1692 r. Białystok był przykachałkiem podporządkowanym gminie tykocińskiej.
Największy rozkwit białostockiej społeczności żydowskiej miał miejsce
w wieku XIX i związany był z industrialnym rozwojem miasta, do którego
ściągali mieszkańcy okolicznych wsi i miasteczek. Nie bez znaczenia były także prześladowania Starozakonnych w centralnej Rosji, nasilające się szczególnie
po śmierci Aleksandra II w 1881 r. W przeddzień pierwszej wojny światowej
w granicach Białegostoku zamieszkiwało ok. 61,5 tys. Żydów (68,5% wszystkich
mieszkańców).
Sytuacja gospodarcza i społeczna miasta zmieniła się drastycznie po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Lokalny przemysł włókienniczy, produkujący
na rynek rosyjski tekstylia niskiej jakości, znalazł się w bardzo trudnym położeniu. Stare rynki zbytu znalazły się poza granicami nowego państwa, a centralna
i zachodnia Polska zdominowana była przez silniejsze ośrodki: Łódź, Warszawę,
Poznań. Serii bankructw towarzyszyło wzrastające bezrobocie. Wielu Żydów postanowiło wówczas opuścić Polskę i w poszukiwaniu lepszego jutra wyjechało do
USA, Palestyny, Australii, państw Ameryki Południowej. W 1921 r. wyznawcy
judaizmu stanowili 51,6% mieszkańców, a w 1931 r. – 43%.
Miasto, które w przeddzień wybuchu drugiej wojny światowej dołączyło do
grona ośrodków liczących ponad 100 tys. mieszkańców, zostało zajęte przez wojska niemieckie po krótkich walkach 15 września 1939 r. Nie doszło wówczas
do znaczniejszych incydentów, a miejsce Niemców rychło zajął drugi okupant
– sowieci.
Nowa przynależność państwowa nie sprzyjała polepszaniu stosunków narodowościowych. Sowieci umiejętnie podsycali drzemiące konflikty, faworyzując
ludność żydowską i białoruską, podkreślając znaczenie tych grup dla ruchu robotniczego i znajdując wśród nich wielu sympatyków.
22 czerwca 1941 r. wojska III Rzeszy przekroczyły ustaloną w drugim pakcie
Ribbentrop–Mołotow granicę ze Związkiem Radzieckim. Zdruzgotana w pierwszych dniach operacji „Barbarossa” Armia Czerwona stawiała chaotyczny opór.
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Zaledwie pięć dni po rozpoczęciu działań wojennych, 27 czerwca, oddziały
niemieckie zajęły Białystok. Tego dnia rozpoczął się także pierwszy akt tragedii
lokalnej społeczności żydowskiej. Na ulicach dzielnicy Schulhof niemieccy funkcjonariusze z 309 i 316 batalionu policyjnego zamordowali przeszło tysiąc osób,
a w murach Wielkiej Synagogi spalili żywcem kolejnych 700. Od żywiołu trawiącego domy modlitwy zajęły się sąsiednie zabudowania. Tego dnia, nazwanego
po wojnie „czarnym piątkiem”, żywioł pochłonął znaczą część miasta – dzielnicę
Schulhof wraz z całą południową pierzeją rynku, część dzielnic Piaski i Chanajki
oraz pas zabudowań ciągnący się wzdłuż rzeki Białej na wschód od synagogi Pułkowej, w której wysadzono w powietrze grupę sowieckich żołnierzy.
W lipcu 1940 r. Niemcy przystąpili do eksterminacji żydowskich aktywistów
komunistycznych, którzy nie zdążyli ewakuować się wraz z sowiecką administracją wyższego szczebla, oraz inteligencji. 3 i 12 lipca zginęło ok. 3 tys. osób.
8 lipca 1941 r. powołany do życia przez niemieckie władze Judenrat ogłosił
obowiązek oznakowania ludności żydowskiej poprzez umieszczenie na ramieniu białej opaski z niebieską gwiazdą Dawida. 26 lipca utworzono getto, do
którego w ciągu pięciu kolejnych dni mieli się przenieść wszyscy Żydzi. Ruch
ludności odbywał się w dwie strony, gdyż równolegle trwała akcja wysiedlania
z tego obszaru wszystkich chrześcijan. 1 sierpnia bramy getta zamknęły się za
ok. 50 tys. Żydów.
W planach niemieckich Białystok miał utrzymać pozycję ważnego centrum
przemysłowego. Środkiem do podniesienia rozchwianej wojną wydajności przemysłu było m.in. zmuszenie do niewolniczej pracy ludności zamkniętej w getcie.
Dążąc do osiągnięcia celu przy możliwie minimalnym nakładzie środków, zdecydowano o przesiedleniu Żydów niezdolnych do pracy do getta w Prużanie. Wykonanie wydanego 16 września rozporządzenia nie było jednak dokładne i w rzeczywistości w transportach znalazły się osoby wybrane alfabetycznie. Duża część
z nich w kolejnych miesiącach uciekła z Prużany i powróciła do Białegostoku.
Ciekawostką jest, że w położonych na terenie getta zakładach zatrudnieni byli
także mieszkańcy „aryjskiej” strony.
Białostockim gettem zarządzał Judenrat, na którego czele stanął naczelny rabin miasta Gedali Rozenman. Na stanowisko jego zastępcy powołano Efraima
Barasza, który był faktycznym kierownikiem samorządu i wkrótce zastąpił Rozenmana. Judenrat na polecenie władz niemieckich zorganizował własne siły porządkowe. Zajmował się także dostarczaniem robotników do pracy, organizacją
produkcji przemysłowej prowadzonej na rzecz III Rzeszy, zbieraniem podatków
i kontrybucji, aprowizacją, egzekwowaniem rozporządzeń władz okupacyjnych,
a w końcowej fazie istnienia getta także wyznaczaniem kolejnych grup mieszkańców transportowanych do obozów zagłady.
Efraim Barasz uważał, że w ciężkiej i wydajnej pracy na rzecz okupanta leży
klucz do ocalenia mieszkańców getta. Realizacja tej koncepcji istotnie przecią5

gnęła okres jego funkcjonowania o kilka miesięcy. W roku 1942 ok. 20 tys.
białostockich Żydów pracowało w przemyśle napędzającym niemiecką machinę
wojenną. Były to głównie zakłady tekstylne i kaletnicze, choć wytwarzano także
tekturę, watę, klej oraz wiele innych materiałów.
Pomimo wysiłków administracji żydowskiej w getcie szerzył się głód i wywołane złymi warunkami sanitarnymi choroby. Przydziały żywnościowe otrzymywała jedynie pracująca część ludności – było to od 100 do 300 gr chleba
dziennie. W znacznie lepszej sytuacji byli jedynie pracownicy Judenratu oraz
żydowska policja. Także białostoczanom mieszkającym poza murami getta głód
zaglądał w oczy – przysługiwało im 215 gr chleba dziennie. Musimy jednak pamiętać, że możliwości uzyskania dodatkowej żywności poza gettem były znacznie większe. Ciężar wykarmienia sił okupacyjnych i ludności cywilnej tak miasta,
jak i getta ponosiła podlaska wieś.
Odizolowanie ludności getta nie było całkowite. Zaraz po zatrzaśnięciu się
bram za ostatnim osadzonym mieszkańcy miasta przystąpili do kopania dziesiątków tuneli. Jako przejścia wykorzystywano także sieć kanalizacyjną. Tymi drogami docierała do getta żywność, alkohol, broń, a nieraz także produkty luksusowe.
Warto przy okazji zauważyć, że ucieczka z getta nie była zadaniem trudnym,
podobnie jak dostanie się do niego. Wiele osób związanych z ruchem oporu lub
prowadzących handel z „aryjską” stroną przekraczała granicę obszaru zamkniętego nawet kilkakrotnie w ciągu dnia. Podróżowano także między gettami. Większość Żydów nie zdecydowała się jednak na ucieczkę. Perspektywa ukrywania się
w lasach i szukania niepewnego wsparcia u sterroryzowanych przez okupanta
nieznajomych zniechęcała do podjęcia tego kroku. Zwłaszcza jeśli w rodzinie
były małe dzieci. Egzystencja w getcie, choć trudna, była stabilna, a w dalszej
perspektywie zdawała się być przewidywalna.
Akcja likwidacyjna „prowincji białostockiej” rozpoczęła się 2 listopada
1942 r. Żydów wysiedlono z większości miejscowości do obozów przejściowych
w Boguszach, Kiełbasinie, Wołkowysku, Zambrowie oraz Białymstoku (koszary
10 pułku ułanów), skąd do końca roku zostali przewiezieni do obozów zagłady
w Treblince i Auschwitz. Pośród kilku gett, które nie uległy wówczas likwidacji,
znalazło się również białostockie. Prawdopodobnym powodem opóźnienia akcji eksterminacyjnej była wydajność tutejszych zakładów przemysłowych. Może
o tym świadczyć chociażby przetransportowanie do Białegostoku tysiąca „fachowców” z likwidowanego getta w Grodnie.
Lokalne władze niemieckie nie były jednak w stanie przekonać swoich
zwierzchników o konieczności kontynuowania w getcie białostockim produkcji
niezbędnej dla wysiłku wojennego. Miejscowa administracja niemiecka czerpała
z getta niemałe korzyści finansowe, co było dodatkowym impulsem do lobbowania w Berlinie na rzecz utrzymania dotychczasowego porządku rzeczy.
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Między 5 a 12 lutego 1943 r. przeprowadzono pierwszą akcję likwidacyjną,
w wyniku której zginęło ok. 900 osób, a 10 tys. wywieziono do obozów zagłady.
W czasie jej trwania trudną do zrozumienia gorliwość we współpracy z oprawcami wykazywała żydowska policja i konfidenci mieszkający w obrębie getta.
Oddajmy na chwilę głos Pesachowi Kaplanowi, świadkowi opisywanych wydarzeń:
Nad ranem, kiedy getto spowite było jeszcze w ciemnościach, szeroko rozwarły się jego bramy
i weszła brygada śmierci, złożona z kilkudziesięciu uzbrojonych hitlerowców w hełmach. Byli
oni z gestapo, schupo, kripo itd. Mieli ciemne twarze i szli twardym krokiem. Skierowali się
przede wszystkim do Judenratu. Tam zabrali brygadę Żydowskiej Służby Porządkowej i poszli do domów szukać ofiar. […] Jak w czasie polowania na zwierza, puścili się do wszystkich
zakątków getta, rozpierzchli się po wszystkich ulicach i uliczkach. Funkcjonariuszom Służby
Porządkowej kazali pukać do drzwi i wyprowadzać Żydów. Sami zostawali z tyłu, nie wysuwali
nosa. […] Brygada śmierci buszowała w piątek przez cały roboczy dzień, równo osiem godzin.

W początkowym okresie tej akcji miał miejsce słynny zamach, przeprowadzony przez Icchoka Malmeda. Oblał on kwasem niemieckiego policjanta, który z kolei śmiertelnie postrzelił swojego kolegę. Niemcy w odwecie rozstrzelali
100 osób, a następnego dnia w bramie Judenratu powiesili wydanego przez agenta Gestapo zamachowca.
7

Po tragicznych wypadkach lutowych, a zwłaszcza po nadejściu informacji
o likwidacji i powstaniu w getcie warszawskim (19 kwietnia 1943 r.), idea czynnej walki z oprawcą zaczęła zyskiwać na popularności również w Białymstoku.
Początki żydowskiego ruchu oporu sięgały jesieni 1941 r. W grudniu 1942 r. wyszła do lasu pierwsza grupa partyzantów (tzw. „Krynkowcy”), a i w samym getcie
przygotowywano się do walki. Koncepcję poparł także Efraim Barasz, który ze
środków Judenratu dofinansował zakup broni. Na czele powołanej do życia latem 1943 r. Samoobrony Żydowskiej stanął syjonista Mordechaj Tennenbaum-Tamaroff (wysłannik Żydowskiej Organizacji Bojowej i Żydowskiego Komitetu
Narodowego z Warszawy) oraz komunista Daniel Moszkowicz.
Przygotowania do ostatecznej likwidacji getta rozpoczęły się pod koniec
czerwca 1943 r. 10 lipca – pod pozorem organizowania zawodów sportowych
– sprowadzono do miasta dodatkowe oddziały policyjne, które przystąpiły do
aresztowań poza granicami getta. Akcja miała na celu zapobieżenie pomocy, jakiej
Żydom mogła udzielić Armia Krajowa. Zgładzono wówczas około tysiąca osób
aresztowanych po 10 lipca lub już przetrzymywanych w więzieniu i aresztach.
Do ostatecznej likwidacji getta białostockiego Niemcy przystąpili 16 sierpnia 1943 r. Wybuchło wówczas słynne powstanie, którego głównym celem było
rozbicie ogrodzenia przy ul. Smolnej, mające umożliwić ucieczkę do pobliskich
kompleksów leśnych. Po fiasku akcji bojownicy rozdzielili się na małe grupki walczące z Niemcami w odizolowanych punktach oporu. Pomimo słabego
wyposażenia, uzbrojenia i małej liczebności bojowników (ok. 200 osób) obrona trwała cztery dni. 20 sierpnia 1943 r. jako ostatni padł schron sztabu przy
ul. Ciepłej. Najlepiej zamaskowana kryjówka przy ul. Chmielnej 7 padła już
wcześniej, wydana przez zdrajcę.
Począwszy od 18 sierpnia 1943 r., mieszkańców getta transportowano do
niemieckich obozów zagłady: Auschwitz, Majdanka, Treblinki. Ostatni z transportów odjechał do obozu w Stutthofie 21 listopada 1943 r. Pojmanych powstańców rozstrzeliwano na miejscu – pochowani zostali na cmentarzu gettowym.
Do okolicznych lasów udało się zbiec ok. 250 osobom, z których część doczekała końca okupacji niemieckiej dzięki pomocy okolicznej ludności. Spośród
prawie 50 tys. Żydów zamieszkujących Białystok w czerwcu 1941 r. przeżyło
zaledwie 7 tys., a do domów powróciło niewiele ponad tysiąc. Zniszczone miasto nie zachęcało do pozostania w nim na stałe – w 1948 r. zamieszkiwało je już
tylko 520 Żydów.
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HISTORIA ZAPISANA W PRZEDMIOTACH
Idea warsztatu opiera się na stworzeniu sytuacji bezpośredniego kontaktu
z przeszłością przy użyciu autentycznych przedmiotów potraktowanych jako
nośniki pamięci. Przedmioty (eksponaty historyczne) wykorzystane w warsztacie
funkcjonują w nim jako pozostałości (ślady) minionych czasów i ludzkich losów.
Warsztat ma na celu ukazanie znaczenia narracji (opowieści) w poszukiwaniach
historycznych oraz roli zwykłych ludzi w opowiadaniu historii, co w warstwie
metodologicznej odpowiada perspektywie historii mówionej. Uczestnicy warsztatu odwołują się do swojej wiedzy historycznej, wyobraźni i wspomnień, wywołanych przez poszczególne przedmioty. Wchodzą w role „opowiadaczy historii”,
jej potencjalnych świadków i transmiterów. Rozwijają umiejętność obserwacji
otoczenia – wrażliwość na historie ludzkie ukryte w przedmiotach codziennego
użytku.
Przedmioty wykorzystane w warsztacie 
(ze zbiorów Muzeum Podlaskiego w Białymstoku)

drejdel, srebrny półmisek z inskrypcją w języku hebrajskim, pokrowiec na tałes,
skarbonka na datki dobroczynne, mezuza, dziecięcy portfelik z gwiazdą Dawida, przedmioty należące do Racheli Rubinsztejn (kieliszek kiduszowy, zegarek,
tekturowe fifki), naszywka na ubranie w kształcie gwiazdy Dawida, kubek do
ablucji, pieczęć Szpitala Żydowskiego
Cele 

−−uczestnik warsztatu potrafi nazwać wybrane przedmioty związane z kulturą
żydowską,
−−uczestnik warsztatu zna kulturowy kontekst poszczególnych przedmiotów
i umie wskazać ich funkcje,
−−uczestnik warsztatu dostrzega znaczenie przedmiotów w historii,
−−uczestnik warsztatu jest świadomy roli narracji (opowieści) w historii,
−−uczestnik warsztatu jest wrażliwy na historie zwykłych ludzi zawarte w tej
narracji.

9

Grupa 

uczniowie gimnazjum lub starsi
Metody/techniki 

praca z przedmiotami (eksponatami), ćwiczenia na wyobraźnię, korzystanie z informacji źródłowych, rozmowa, prezentacje uczestników
Czas trwania 

90–120 minut
Materiały 

kartki, pisaki (w dwóch kolorach), karty z informacjami na temat poszczególnych przedmiotów oraz innymi informacjami historycznymi przydatnymi do
stworzenia narracji w ćwiczeniu „Widzące przedmioty”, rysunek pływającej wyspy formatu A3, ewentualnie: segregator, dziurkacz, pudełka, karty z nadrukiem
Wybierz dowolny przedmiot na wystawie i opowiedz jego alternatywną historię
W warsztacie dodatkowo wykorzystano mapy: Szlak Dziedzictwa Żydowskiego
w Białymstoku oraz Białostockie getto 1941–1943.
Przebieg warsztatu 

Co masz w kieszeni? (15 min.)
Uczestnicy warsztatu mają za zadanie opowiedzieć o sobie, wykorzystując do tego dowolny przedmiot, który mają przy
sobie (telefon komórkowy,
klucze, pierścionek, notes,
zdjęcie itp.).
Pytania pomocnicze: co
to za przedmiot? czy wiąże się
z nim jakaś szczególna historia? co
ten przedmiot dla ciebie znaczy (np.
amulet, pamiątka)?
Podsumowując to ćwiczenie,
zwracamy uwagę uczestników na rolę
10

Przedmioty należące do Racheli Rubinsztejn

Zaświadczenie o zatrudnieniu Racheli Rubinsztejn

przedmiotów w naszym codziennym życiu i ich funkcję muzealną. Można zadać
pytanie: co na podstawie należących do Was przedmiotów można będzie powiedzieć o współczesnym społeczeństwie za 100 lat? czy historie związane z tymi
przedmiotami przetrwają?
Wybór przedmiotów (5 min.)
Do warsztatu potrzebne będą przedmioty historyczne (najlepiej niezbyt cenne) w liczbie odpowiadającej liczbie uczestników warsztatu. Jeśli nie dysponujemy autentycznymi przedmiotami tego rodzaju (tzw. realiami), możemy wykorzystać ich fotografie. Spośród zgromadzonych przedmiotów każdy uczestnik
wybiera lub losuje jeden. Alternatywnie, praca może odbywać się w parach.
Biografie przedmiotów (20 min.)
Zadaniem każdego z uczestników (lub każdej pary) jest opowiedzenie historii wybranego wcześniej przedmiotu. Nie podajemy żadnych faktów doty11

Opaska warsztatów gettowych

czących przedmiotów, z którymi pracujemy. Opowiadane historie opierają się
wyłącznie na wiedzy, wyobraźni i intuicji uczestników. Powinny być one zarejestrowane: zapisane na kartce lub nagrane. Uczestnicy (wszyscy po kolei lub
ochotnicy – w zależności od liczebności grupy) opowiadają historie wybranych
przedmiotów.
Pytania pomocnicze: co to za przedmiot? do czego służył? do kogo należał?
czy był ważny dla swojego posiadacza? co się działo z tym przedmiotem w czasie
wojny? a co po wojnie? jak się znalazł w kolekcji muzeum?
Widzące przedmioty (20 min.)1
Uczestnicy wymieniają się przedmiotami (np. ustawiają się w kręgu i przekazują przedmiot kolejnej osobie zgodnie z ruchem wskazówek zegara). Podajemy
kilka prawdziwych informacji o każdym przedmiocie. Teraz uczestnicy, wykorzystując podane informacje, wyobrażają sobie, co każdy z przedmiotów „widział”.
Narracje ponownie, wzorem pierwszego ćwiczenia, powinny być zarejestrowane
i przedstawione na forum grupy.
Pływająca wyspa (10 min.)
Rozdajemy schematyczne rysunki pływającej wyspy – część wyspy wystająca
nad powierzchnię wody musi być znacznie mniejsza niż część zanurzona w wo1
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Por. J. Byszewski, ćwiczenie Widzący kamień, [w:] E. Olinkiewicz, E. Repsch (red.), Warsztaty edukacji twórczej,
Wrocław 2010.

dzie. Uczestnicy ponownie wymieniają się przedmiotami. Rysunki uzupełniają
informacjami (prawdziwymi i wymyślonymi) na temat poszczególnych przedmiotów uzyskanymi w czasie warsztatu. Fakty (jest ich mniej) wpisują w części wyspy wystającej nad powierzchnią wody; opowiedziane w czasie warsztatu
historie – w części zanurzonej w wodzie. Zapis może być skrótowy (hasłowy).
W czasie realizacji ćwiczenia uczestnicy mogą się ze sobą konsultować.
Wystawa (20 min.)2
Warto, by po zakończeniu warsztatu wykorzystane w nim przedmioty,
krótkie faktograficzne informacje o ich pochodzeniu oraz opowiedziane przez
uczestników historie zostały zaprezentowane (upublicznione) w formie wystawy.
Na zakończenie wspólnie z uczestnikami warsztatu przygotowujemy wystawę
(zaaranżowanie sali, ułożenie eksponatów i ich opisów). Po warsztacie zapraszamy inne grupy do zwiedzenia wystawy.
Alternatywnie można przygotować księgę zatytułowaną np. Zwykłe i niezwykłe losy przedmiotów z fotografiami poszczególnych przedmiotów i ich opisami.
Pudełka z opowieściami3
Elementem wystawy można uczynić pudełka z opowieściami. Przygotowujemy niewielkie kartonowe pudełka lub drewniane skrzyneczki, w których umieszczamy karty z pytaniami o alternatywne historie zgromadzonych na wystawie
przedmiotów – do wypełnienia przez osoby odwiedzające wystawę. Z czasem
pudełka zapełniają się opowieściami, które kolejni odwiedzający mogą odczytać.
W przypadku gdy warsztat jest powtarzany z kolejnymi grupami, na zakończenie pracy oglądamy wystawę wspólnie, czytamy różne opisy i wpisy, porównujemy je z tymi, które właśnie stworzyliśmy.
Informacje dotyczące przedmiotów, które zostały użyte podczas warsztatów
w muzeum (w ćwiczeniu „Widzące przedmioty”):
Drejdel – to mały czworościenny bączek służący do gry hazardowej, w którą
bawią się dzieci w czasie Chanuki. Podczas tego święta dorośli (zazwyczaj krewni) dają dzieciom tzw. chanuka gelt – prawdziwe pieniądze w postaci monet lub
krążki czekolady przypominające monety, aby pociechy mogły o nie zagrać z rówieśnikami.
Aby rozpocząć grę, każdy z uczestników musi włożyć do puli 10 lub 15 monet lub innych przedmiotów zastępujących monety. O wyniku rozgrywki decy2
3

Ćwiczenie jest inspirowane projektem Suzanne Lacy The Skin of Memory.
Jest to rozwiązanie analogiczne do towarzyszących wystawom Mary Beth Edelson Story Boxes.
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duje szczęście gracza – należy zakręcić bączkiem, a gdy ten upadnie, sprawdzić,
co znajduje się na boku, na który upadł…
Na każdej z czterech ścian bączka widnieje jedna litera hebrajskiego alfabetu:
( נNun), ( גGimel), ( הHei) i ( שShin), które są pierwszymi literami słów Nes
Gadol Haja SZam, co znaczy ‘wielki cud zdarzył się tam’.
Litery na bokach bączka są także kluczem do zasad rządzących grą:
 – נnut to pierwsza litera słowa nisht, czyli ‘nic’ w języku jidysz – wynik ani dobry, ani zły: nic się nie traci, ale i nic się nie zyskuje;
 – גjeśli wypadnie gimel, to mieliśmy szczęście, gdyż gimel to pierwsza litera słowa
gants – w jidysz ‘wszystko’ – i oznacza, że zgarniamy całą pulę;
 – הmożemy być też zadowoleni, jeśli wypadnie hei – jest to pierwsza litera słowa
halb (w jidysz ‘połowa’) – zabieramy wtedy połowę monet stanowiących pulę
gry;
 – שshin to pierwsza litera słowa szteln (‘połóż’) – może nie jest to katastrofa, ale
w pewnym sensie przegrana – do puli musimy dołożyć jedną monetę.
Gra w drejdel stała się również tematem wielu piosenek śpiewanych zwyczajowo na Chanukę. A piosenka o tytule Sevivon (po hebrajsku ‘drejdel’) jest
najpopularniejszą dziecięcą piosenką chanukową.
Opracował: Piotr Niziołek4

Chanuka – Święto Świateł. Rozpoczyna się 25 dnia miesiąca kislew (przełom listopada i grudnia). Trwa osiem dni. Upamiętnia ponowne poświęcenie świątyni
w Jerozolimie przez Judę Machabeusza (chanuka dosłownie znaczy ‘poświęcenie’) oraz cud, jaki zdarzył się po jej zbezczeszczeniu. Pomimo niewystarczającej
ilości oliwy lampa w świątyni paliła się przez osiem dni. Dlatego każdego kolejnego dnia święta zapala się jedną ze świec w świeczniku nazywanym chnukiją.
Chanuka to radosne święto, tradycyjnie czas prezentów i dziecięcych zabaw, takich jak gra drejdlem.
Półmisek
W zbiorach judaików Muzeum Podlaskiego znajduje się między innymi
srebrny półmisek na chałę (drożdżową bułkę splecioną w warkocz), wyprodukowany w Anglii. Do Białegostoku przywieziony został najprawdopodobniej
z Grodna (dzisiejsza Białoruś). Należał do syna jednego z tamtejszych rabinów.
Półmisek ozdobiony jest inskrypcją (napisem) w języku hebrajskim. Jest to pamiątka ślubu.
Chała – żydowskie świąteczne pieczywo (spożywane podczas Szabasu); pszenna
bułka drożdżowa w kształcie warkocza. W polskim wydaniu Kuchni koszernej
4
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Za: www.szlak.uwb.edu.pl/kultura.html [dostęp: 30.06.2013].

Rebeki Wolf z 1904 r. chała nazywana jest struclą, co wskazuje na jej niemiecki
rodowód. Do przygotowania chały potrzebne są: mąka, drożdże, mleko, jajka,
masło, cukier, sól i mak do posypania5.
Uroczystość zaślubin
Ślub w tradycji żydowskiej jest najważniejszym momentem w życiu. Uczestniczy w nim cała gmina. Zaślubin dokonuje się w obecności rabina pod baldachimem nazywanym chupą. Symbolizuje on dom młodej pary. Odmawiane
jest błogosławieństwo nad winem. Młodzi piją z jednego kielicha. Małżeństwo
uznaje się za zawarte, kiedy w obecności przynajmniej dwóch świadków pan
młody wypowie słowa: „Oto jesteś mi poślubiona tym pierścionkiem, zgodnie
z prawem Mojżesza i Izraela”, wkładając na palec wskazujący prawej dłoni panny
młodej pierścionek. Odczytywana jest wcześniej sporządzona i podpisana przez
młodych umowa ślubna w języku aramejskim, w której mąż zobowiązuje się
szanować swoją żonę, pracować dla niej, troszczyć się o wspólne utrzymanie i zaopatrzyć ją we wszystko, czego będzie potrzebowała. Odmawianych jest „Siedem błogosławieństw małżeńskich”. Na koniec młodzi rozdeptują szklanki na
pamiątkę zniszczenia Świątyni Jerozolimskiej.
Tałes, inaczej talit – biały prostokątny szal tkany z wełny, bawełny, lnu lub
jedwabiu, z czarnymi lub granatowymi pasami, nakładany na głowę lub ramiona
podczas modlitwy. Zgodnie z nakazem Księgi Liczb na brzegach szala znajdują
się frędzle nazywane cicit. Szal przechowywany jest w specjalnym, zdobionym
pokrowcu.
Linas Chacedek
W przedwojennym Białymstoku mówiło się: „być szybkim jak karetka Linas
Chacedek”, gdyż to właśnie towarzystwo dobroczynne Linas Chacedek weszło
w posiadanie pierwszej w mieście karetki. Linas Chacedek powstało w 1885 r.
z inicjatywy Józefa Chazanowicza, późniejszego twórcy Biblioteki Narodowej
Izraela. Nazwa stowarzyszenia oznacza „Dyżurny przy chorym”. Członkowie
towarzystwa mieli bowiem obowiązek honorowej opieki nad chorymi. Początkowo Linas Chacedek organizowało dyżury przy chorych Żydach. W 1902 r.
otworzyło przychodnię lekarską, w 1903 – tanią jadłodajnię, w 1911 – aptekę,
a w 1935 – pogotowie ratunkowe dyżurujące nocą. Stopniowo otwierało się na
ludność nieżydowską. Towarzystwo miało swoją siedzibę przy nieistniejącej już
ul. Różańskiej (dziś fragment ul. Białówny). Działało do 1939 r.6
5
6

Zob.: P. Bikont, Kuchnia żydowska Balbiny Przepiórko, Poznań 2011, s. 26–29.
Por.: K. Niziołek, R. Poczykowski, Szlak Dziedzictwa Żydowskiego w Białymstoku, Białystok 2011, s. 16.
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Micwa dosłownie znaczy „przykazanie”. Zgodnie z żydowską tradycją religijną
ubodzy Żydzi mają prawo do pomocy i wsparcia ze strony współwyznawców.
Tora, święta księga judaizmu, zobowiązuje Żydów do oddawania biednym części
swoich dochodów. Stąd też nieodłącznym elementem organizacji społeczności
żydowskiej jest pomoc wzajemna, działalność charytatywna i filantropijna. Już
w średniowieczu opiekę nad ubogimi, chorymi i starymi społeczności żydowskie
powierzały towarzystwom dobroczynnym. Od XVIII w. Żydzi zakładali w miastach szpitale, przytułki, domy opieki i inne organizacje pomocowe, finansowane
głównie przez zamożnych filantropów. W dziewiętnastowiecznym Białymstoku
z filantropii znani byli kupcy Izaak Zabłudowski i Sender Bloch7.
Mezuza
Przyglądając się uważnie starym futrynom drzwi, można jeszcze czasem
odnaleźć na nich ślady po mezuzach – podłużnych pudełeczkach, w których
umieszczano zwinięty w rulonik pergamin (materiał piśmienniczy wykonany
z bydlęcej skóry) z fragmentami Tory (Księgi Powtórzonego Prawa). Wchodzący
do domu lub wychodzący z niego Żyd miał obowiązek dotknąć mezuzy palcami
i następnie ucałować je na znak szacunku8.
Treść z pergaminu ukrytego w mezuzie
Słuchaj Izraelu! Haszem Bóg nasz, Haszem jest Jedyny.
Będziesz miłował Haszem Boga twego,
z całego serca swego i z całej duszy swojej
i z całej siły swojej.
Niechaj słowa te, które Ja ci dziś nakazuję,
będą na twoim sercu. Będziesz je wpajał twoim dzieciom
i będziesz o nich mówił, przebywając w swoim domu,
idąc drogą, kładąc się i wstając.
I przywiążesz je jako znak do swojej ręki
i będą między twoimi oczyma,
i napiszesz je na bramach i na odrzwiach domu twego9.
Portfelik
W zbiorach judaików Muzeum Podlaskiego znajduje się niewielki skórzany
portfelik z gwiazdą Dawida i inicjałami DS. Jego historia nie jest znana. Możemy
domyślać się, że należał do żydowskiego dziecka.

7
8
9
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Tamże, s. 16.
Tamże, s. 13.
Za: http://pl.wikipedia.org/wiki/Mezuza [dostęp: 30.06.2013].

Stereotyp – uogólnione, uproszczone i fałszywe wyobrażenie na temat członków
jakiejś grupy etniczno- lub społeczno-kulturowej, którym przypisuje się identyczne cechy, nie dostrzegając indywidualnych różnic między nimi.
Żydzi i pieniądze
Ponieważ w przeszłości Żydzi często zajmowali się handlem i usługami finansowymi (na przykład pożyczaniem pieniędzy na procent), zaczęli być stereotypowo kojarzeni z pieniędzmi. Jest to stereotyp negatywny, w świetle którego Żydzi
charakteryzują się większym niż inne nacje przywiązaniem do pieniędzy, ale też
nieuczciwością w ich pozyskiwaniu. Choć nie jest to prawda, stereotyp ten jest
silnie zakorzeniony w wyobrażeniach wielu ludzi.
Rachela Rubinsztejn była białostoczanką (ur. w 1897 r.), która wraz z innymi
Żydami została zmuszona do zamieszkania w getcie. Pracowała tam w niemieckiej fabryce tektury. Z tekturowych ścinków przemycanych z fabryki wykonywała fifki do papierosów, które następnie sprzedawała wśród mieszkańców getta.
Należące do niej przedmioty (fifki, zegarek, kieliszek kiduszowy, dokumenty)
zostały odnalezione podczas rozbiórki jednego z domów przy ul. Czystej, która
w czasie wojny znajdowała się na terenie getta.
Gwiazda Dawida – sześcioramienna gwiazda, symbol narodu żydowskiego, a po
wojnie państwa Izrael. W czasie nazistowskiej okupacji Żydzi byli zmuszeni do
noszenia naszytych na ubrania żółtych gwiazd Dawida z napisem „Jude” lub białych opasek z niebieską gwiazdą. Obowiązek ten był jednym z przejawów niemieckich represji wobec Żydów zarówno w okupowanych krajach, jak i w Rzeszy
Niemieckiej.
Fragment niemieckiego zarządzenia
Zarządzenie dotyczy: znamionowania żydów w okręgu warszawskim. Zarządzam, iż z dniem
1.12.1939 r. w Okręgu Warszawskim wszyscy żydzi powyżej lat 12-tu poza obrębem własnego
mieszkania, obowiązani są nosić widoczną oznakę. [...] Jako oznakę należy nosić na prawym
ramieniu na ubraniu i na okryciu białą opaskę, na której od zewnętrznej strony znajduje się
gwiazda sjońska. Opaska powinna mieć szerokość 10 cm, przy czym gwiazda powinna mieć
8 cm szerokości, a 2 brzegi po 1 cm. Żydzi, którzy nie podporządkują się temu zarządzeniu
będą surowo ukarani10.

Podobne zarządzenia wydane zostały w innych miastach, także w Białymstoku.
10

Za: A. Skibińska, R. Szuchta (wybór i oprac.), Wybór źródeł do nauczania o Zagładzie Żydów, Warszawa
2010, s. 103–104.
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Kubełek z dwoma uchwytami służący do ablucji, czyli rytualnego obmycia rąk
w Szabas. Każda z rąk jest trzykrotnie polewana wodą. Dwa uchwyty są potrzebne, by nie dotykać czystą ręką brudnego uchwytu.
Szabas lub Szabat – w tradycji żydowskiej dzień świąteczny przypominający
o zakończeniu przez Boga dzieła stworzenia. Trwa od piątku wieczór do soboty
wieczór (od zachodu do zachodu słońca). Szabas witany jest w synagodze. Dzień
ten wyróżnia się uroczystą kolacją. Przed posiłkiem kobieta zapala dwie świece
i odmawia specjalne błogosławieństwo, a mężczyzna odmawia modlitwę nad winem nazywaną kiduszem. Szabas jest dniem odpoczynku (dosłownie „zaprzestania”), dlatego w tym dniu obowiązuje zakaz wykonywania jakiejkolwiek pracy.
Całą uwagę należy poświęcić Bogu i rodzinie.
Pieczęć
W zbiorach judaików Muzeum Podlaskiego znajduje się pieczęć szpitala żydowskiego. Szpital ten mieścił się przy ul. Warszawskiej. Pieczęć pochodzi sprzed
I wojny światowej, z czasów, gdy Białystok znajdował się pod zaborem rosyjskim.
Dlatego treść pieczęci zapisana jest cyrylicą (rosyjskim alfabetem).
Szpital żydowski ufundowany został przez Izaaka Zabłudowskiego i nazwany
jego imieniem. Założono go w 1872 r., 10 lat po tym, jak Zabłudowski podarował gminie żydowskiej dom z placem. Szpital liczył 48 łóżek. Większą liczbę
chorych mógł przyjąć dopiero w 1882 r., kiedy dobudowano obok niego kolejny
budynek, a liczbę łóżek zwiększono do 86. Jeszcze przed końcem XIX w. szpital miał oddzielne i bardzo dobrze wyposażone sale do leczenia chirurgicznego i internistycznego. Był jedną z najnowocześniejszych placówek medycznych
w przedwojennej Polsce, a nawet na świecie. Ze szpitalem współpracowały społeczne organizacje żydowskie, jak choćby Linas Chacedek, które prowadziło tu
nocne pogotowie11.

11
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Katarzyna Niziołek

TU BYŁA SYNAGOGA.
ELEMENTY KULTURY ŻYDOWSKIEJ
Motywem przewodnim warsztatu jest wehikuł czasu, za pomocą którego
uczestnicy przenoszą się w przeszłość, do roku 1938. Są członkami białostockiej
gminy (społeczności, wspólnoty) żydowskiej. Jest Szabas (Szabat) – kończący
tydzień świąteczny dzień, przypadający w sobotę. Jako religijni Żydzi wybierają
się do synagogi… Podczas warsztatu, między innymi na podstawie fotografii
i tekstów źródłowych, uczestnicy poznają charakterystyczne zwyczaje szabasowe,
obowiązujące w tym dniu religijne zasady i tradycyjne świąteczne menu. Dowiadują się między innymi, dlaczego synagogi nie nazywamy świątynią, czym jest
aron ha-kodesz i z czego przygotowuje się czulent.
Cele 

−−uczestnik warsztatu potrafi wyjaśnić czym jest synagoga oraz rozpoznać wybrane elementy wystroju i wyposażenia synagogi,
−−uczestnik warsztatu wie, gdzie w Białymstoku znajdowały się synagogi,
−−uczestnik warsztatu zna najbardziej charakterystyczne zwyczaje szabasowe.
Grupa 

uczniowie gimnazjum i starsi
Metody/techniki 

prezentacja multimedialna, analiza tekstu, układanka, tekst z lukami, przekład
intersemiotyczny, rozmowa
Czas trwania 

90–120 minut
Materiały 

kilka wybranych fotografii W. Wilczyka z cyklu „Niewinne oko nie istnieje”,
zdjęcia archiwalne (synagoga Piaskower, Cytronów, Mohylewera, Chorszul, Puł19

kowa, Wielka), zdjęcia współczesne (synagogi Piaskower, Cytronów, Mohylewera, pomnik Wielkiej Synagogi, freski z wnętrza synagogi, aron ha-kodesz, bima,
zwoje Tory, babińce, parochet, jad, menora), wydruki: wspomnienia dr. Alberta
Sabina, opisy poszczególnych elementów wystroju i wyposażenia synagogi (do
układanki), karta pracy – tekst z lukami, paski papieru z wypisanymi zasadami
dotyczącymi Szabasu, rzutnik multimedialny
Przebieg warsztatu 

Tu była synagoga (20 min.)
Prezentujemy kilka wybranych fotografii z cyklu Wojciecha Wilczyka „Niewinne oko nie istnieje” (2009), ukazujących dawne synagogi, wykorzystywane
dziś w różnych innych celach (dostępne w Internecie, np. http://strasznasztuka.
blox.pl/2013/04/Niepamiec-u-Wojciecha-Wilczyka.html). Nie informujemy
uczestników, co jest na zdjęciach. Pytamy, czy wiedzą lub domyślają się, co mieściło się w tych budynkach przed wojną, a po uzyskaniu poprawnej odpowiedzi,
dlaczego dawne synagogi nie pełnią dziś funkcji religijnych (możliwe odpowiedzi: Holokaust, brak Żydów w danej miejscowości, obojętny stosunek Polaków
do żydowskiego dziedzictwa).
Synagogi – Wielka i Stara
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Pokazujemy współczesne fotografie trzech zachowanych dawnych białostockich synagog, które spotkał podobny los: synagogi Piaskower (ul. Piękna), synagogi Cytronów (ul. Waryńskiego) i synagogi Mohylewera (ul. Branickiego).
W formie miniwykładu podajemy podstawowe informacje na temat historii
tych obiektów, uzupełniając jego treść o wątek spalenia Wielkiej Synagogi przez
nazistów w 1941 r. i upamiętnienia tego tragicznego wydarzenia w roku 1995
w formie pomnika (przy ul. Suraskiej). Wykorzystujemy archiwalne fotografie ze
zbiorów Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, w tym zdjęcie Wielkiej Synagogi
i jej ruin.
Synagoga Piaskower – zbudowana w 1891 r. Nazwa bożnicy pochodziła od
nazwy dzielnicy – Piaski. Była zniszczona w czasie wojny, ale po jej zakończeniu została odnowiona i w latach 50. służyła jako kino, teatr i dom kultury.
Do 1970 r. miało w niej siedzibę Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów
w Polsce. Po remoncie, w 1995 r., w budynku ulokowano Białostockie Towarzystwo Esperantystów (wejście od tyłu). Większą jego część użytkuje firma
developerska.
Synagoga Cytronów – powstała w 1936 r. Nazwę zawdzięcza fundatorom –
rodzinie Cytronów, zamożnych przemysłowców. Wnętrza synagogi były bogato
zdobione sztukaterią z egzotycznego drewna. Przeważały ornamenty roślinne
i zwierzęce oraz symbole judaizmu – lew i gwiazda Dawida. Budynek służył
społeczności żydowskiej do lat 60.
Synagoga Mohylewera – zbudowana w latach 1899–1901 w stylu eklektycznym, orientalizującym. Nosiła imię rabina Szmuela Mohylewera, jednego z najbardziej znanych działaczy syjonizmu* religijnego na ziemiach polskich. Synagoga miała bogaty wystrój; modliła się w niej żydowska elita miasta.
* syjonizm – od nazwy wzgórza Syjon w Jerozolimie, na którym stała Świątynia Jerozolimska;
ruch społeczno-polityczny zapoczątkowany pod koniec XIX w., dążący do utworzenia państwa
żydowskiego na terenach Palestyny i podtrzymywania żydowskiej tożsamości (państwo Izrael
powstało w 1948 r.).

Wielka Synagoga – główna, najważniejsza bożnica białostockiej gminy
żydowskiej. Znajdowała się w dzielnicy Szulhof. Zbudowana została w latach
1909–1913 w stylu mauretańsko-biznatyjskim. Jej architektem był Samuel J. Rabinowicz. 27 czerwca 1941 r. naziści spędzili do synagogi co najmniej 600–700
Żydów z ulic miasta i podpalili budynek. To tragiczne wydarzenie upamiętnia
pomnik w kształcie zniszczonej kopuły bożnicy.
Potrzebne informacje i materiały wizualne są dostępne także w wydawnictwach i na stronie internetowej Szlak Dziedzictwa Żydowskiego w Białymstoku
(www.szlak.uwb.edu.pl).
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Dodatkowe informacje:
W 1939 r. w Białymstoku funkcjonowało ok. 100 bożnic. Oprócz wymienionych wyżej były wśród nich dziś już nieistniejące synagogi: Chorszul (chóralna),
zawdzięczająca nazwę chórowi, nazywana także synagogą Zabłudowskich, od nazwiska fundatorów (przy dzisiejszej ul. Białówny) – spalona w 1943 r. podczas
likwidacji getta; oraz Pułkowa, w której modlili się żołnierze wyznania mojżeszowego (przy dzisiejszej ul. Sienkiewicza) – wysadzona przez Niemców w 1941 r.
Synagogi nazywano także bożnicami, domami modlitwy i szkołami, ponieważ były miejscami studiów religijnych, ośrodkami nauczania Tory, Miszny
i Talmudu (interpretacje i komentarze rabiniczne), siedzibami władz gminy, centrami społecznymi i gospodarczymi. Oprócz synagog gminnych funkcjonowały
mniejsze bożnice: prywatne, cechowe, fabryczne itp. W sąsiedztwie synagog,
w osobnych budynkach, często ulokowane były: mykwy (łaźnie rytualne), jesziwy (szkoły religijne), szpitale dla ubogich, domy starców, sierocińce, sądy rabinackie, zarządy gmin, rzeźnie rytualne, tworząc całe kompleksy gminno-synagogalne.
W XIX i XX w. synagogi często budowano w stylu orientalizującym. Miało
to służyć odróżnieniu od neogotyckiej architektury kościelnej. Ponieważ Żydzi
przestrzegają biblijnego zakazu tworzenia wizerunków Boga i człowieka, freski
w synagogach przedstawiają motywy roślinne i zwierzęce, symbole judaizmu
oraz wersy z Tory1.

Wehikuł czasu
Prosimy uczestników, by wyobrazili sobie, że przenoszą się w czasie do roku
1938. Są członkami białostockiej gminy (społeczności, wspólnoty) żydowskiej.
Jest Szabas (Szabat) – kończący tydzień świąteczny dzień, przypadający w sobotę.
Jako religijni Żydzi wybierają się do synagogi…
W tym miejscu przerywamy wprowadzenie. Pytamy uczestników warsztatu, czy wystarczająco dobrze znają żydowskie obyczaje i tradycje, żeby móc sobie wyobrazić szabasową wizytę w synagodze. Informujemy, że w dalszej części
warsztatu uzyskają niezbędną wiedzę, co na koniec pozwoli im wyobrazić sobie
opisaną sytuację.

1
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Na podst.: T. Wiśniewski, Bóżnice białostocczyzny, Białystok 1992.

Szkielet kopuły Wielkiej Synagogi, 1947 r.

Wspomnienie
(praca z tekstem źródłowym, 15 min.)
Rozdajemy uczestnikom wydruki ze wspomnieniami dr. Alberta Sabina, urodzonego w Białymstoku światowej sławy lekarza, wynalazcy szczepionki przeciwko polio.
Wspomnienia dr. Alberta Bruce’a Sabina (z wywiadu przeprowadzonego przez
dr. Saula Benisona w 1973 r.):
Dr Sabin: […] Chociaż mój ojciec w najważniejsze święta chodził do synagogi, nie był religijny. To mój dziadek ze strony matki zabierał mnie do synagogi. Opowieści, których tam
słuchałem i którymi nasiąkałem wywarły na mnie wielki wpływ. Te wspomnienia zabrałem ze
sobą, kiedy później wyjechałem do Palestyny i Izraela.
Dr Benison: Jak wyglądał piątkowy wieczór w tej małej wsi [chodzi o Zabłudów, gdzie mieszkali dziadkowie dr. Sabina]?
Dr Sabin: Miało się wrażenie, że dla Żydów było to coś świętego. Wszystko się zatrzymywało.
Z tej okazji rodziny się spotykały, a domy były dokładnie wysprzątane. Wkładało się najlepsze
ubranie i jadło bardzo smaczny posiłek. Ta szczególna świąteczna atmosfera utrzymywała się do
soboty. Jedną z rzeczy, którą pamiętam bardzo dobrze, ponieważ była częścią żydowskich obyczajów, jest potrawa, którą jadło się w sobotę po powrocie z synagogi, a którą wkładało się do
wioskowego pieca w piątek, ponieważ w sobotę nie wolno było gotować. Przygotowywano ją
w dużym glinianym naczyniu z mieszanki przeróżnych składników i nazywano czulent. To było
coś bardzo wyjątkowego2.

Dajemy uczestnikom 10 min. na zapoznanie się z tekstem i wypisanie lub
podkreślenie informacji, które dotyczą Szabasu. Po tym czasie omawiamy wspólnie, czego dowiedzieli się na temat Szabasu z opowieści doktora. Na przykład:
Szabas zaczyna się w piątek wieczorem, jest to czas spotkań w gronie rodziny,
tradycyjną potrawą szabasową jest czulent.
2

Za: Childhood in Europe, 1906–1920: transcript of interview of Albert B. Sabin conducted by Saul Benison, November
10, 1973, http://drc.libraries.uc.edu/handle/2374.UC/701633?type=title&focusscope=2374.UC/701605&mode=browse [dostęp: 23.05.2013], tłum. wł.
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Aron ha-kodesz w Wielkiej Synagodze
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Dodatkowe informacje:
Czulent – potrawa jednogarnkowa, składająca się z mięsa (wołowiny, baraniny, gęsiny lub kurczaka) zapiekanego z ziemniakami, kaszą, grochem lub fasolą. Zwykle
kilka produktów łączy się ze sobą, mieszając lub układając warstwami. Czulet przyrządza się długo na słabym ogniu, tradycyjnie w wygaszonym piecu chlebowym.
Ma to związek z koniecznością przygotowania potraw szabasowych przed piątkowym
zachodem słońca – garnek z czulentem grzał się w piecu aż do sobotniego obiadu.
Inne potrawy szabasowe: kugiel (zapiekana potrawa warzywna), cymes (marchewka duszona w miodzie z rodzynkami), chała3.
Co znajduje się w synagodze?
(układanka z wykorzystaniem fotografii i opisów, 15 min.)
Uczestnicy warsztatu, podzieleni na mniejsze grupy (3–4-osobowe), otrzymują zdjęcia poszczególnych elementów wystroju i wyposażenia synagogi, a także ich opisy. Zadanie polega na połączeniu fotografii z opisami.
Aron ha-kodesz – szafa ołtarzowa umieszczona we wschodniej ścianie sali modlitw; w szafie tej przechowywana jest Tora; symbolicznie nawiązuje do Arki
Przymierza, w której przechowywano tablice Dekalogu;
Bima – podwyższenie z pulpitem – miejsce w centralnym punkcie sali modlitw,
z którego odczytuje się Torę;
Zwoje Tory – zwoje świętej księgi judaizmu, odpowiadającej Pięcioksięgowi
Mojżeszowemu; odręcznie napisane w języku hebrajskim na pergaminie (wykonanym z jagnięcej skóry); zwinięte w dwa połączone rulony na drewnianych
zdobionych rodałach; na rodały zakłada się srebrną koronę;
Babińce – w ortodoksyjnych synagogach galerie lub krużganki dla kobiet, gdzie
przebywają w trakcie nabożeństwa; oddzielenie od mężczyzn ma zapobiec wzajemnemu rozpraszaniu się w trakcie modlitwy (we współczesnych synagogach
nieortodoksyjnych kobiety i mężczyźni modlą się razem);
Parochet – aksamitna, zdobiona kotara zasłaniająca szafę ołtarzową;
Jad – wskazówka z zakończeniem w kształcie dłoni, pomagająca kantorowi
w czytaniu Tory;
Menora – siedmioramienny świecznik liturgiczny, symbol Gorejącego Krzewu.
3

Na podst.: P. Bikont, Kuchnia żydowska Balbiny Przepiórko, Poznań 2011.
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Co dzieje się w synagodze?
(tekst z lukami – karta pracy, 15 min.)
Uzupełniamy tekst z lukami, opowiadający o nabożeństwie w synagodze.
Dla ułatwienia pod tekstem podajemy potrzebne słowa.
Słowo „synagoga” oznacza zgromadzenie. Synagogę tworzy minimum dziesięciu Żydów zgromadzonych w jednym miejscu. Nabożeństwo nie musi odbywać się budynku czy pomieszczeniu sakralnym. Synagoga nie jest miejscem
świętym, ale miejscem spotkania członków gminy i ich wspólnej modlitwy. Żydzi uznają tylko jedną świątynię – Jerozolimską (jedyną jej pozostałością jest
Ściana Płaczu – fragment muru dziedzińca), dlatego synagogi nazywane są domami modlitwy lub bożnicami, a nie świątyniami. Modlitwę prowadzi kantor
– dowolny z członków gminy (nie musi być rabinem). W gminach ortodoksyjnych funkcję tę spełniają jednak tylko mężczyźni. Rabin to nauczyciel (a nie
duchowny), który doradza gminie w kwestiach religijnych. W synagodze panuje
często swobodna atmosfera. Każdy może modlić się w swoim rytmie. Nierzadko członkowie gminy mają stałe miejsca siedzące. Modlitwy odmawia się zwykle na stojąco, kołysząc rytmicznie ciałem w przód i w tył. W czasie modlitwy
i sobotniego nabożeństwa Żydzi okrywają się szalem modlitewnym (tałes, talit).
Jest to wielka prostokątna chusta z frędzlami na rogach (cicit). Używa się także
rzemieni modlitewnych (tefilin) przymocowanych do czoła i lewego ramienia,
z małymi, czarnymi, skórzanymi pudełeczkami zawierającymi modlitwę „Szma
Israel” i inne wersy z Tory. Językiem modlitwy jest hebrajski, ale kazania głoszone
są w różnych językach narodowych (w zależności od kraju). Nabożeństwo szabasowe trwa zazwyczaj od dwóch do trzech godzin. Odbywa się w sobotę przed
południem (w piątek wieczorem Szabas witany jest domową modlitwą i uroczystą
kolacją). Tego dnia po porannej modlitwie zaczyna się czytanie Tory. Uroczyście
otwierana jest szafa ołtarzowa, w której jest przechowywana Tora, nakryta tzw.
sukienką (pokrowcem z jedwabiu lub aksamitu). Zwoje Tory zostają wyjęte i przeniesione na pulpit. Zdejmuje się z nich ozdoby i rozwija do odpowiedniego
miejsca, z którego czytany jest przypadający na dany tydzień fragment. Tora
podzielona jest na 54 fragmenty, jeden na każdy tydzień roku. W ciągu roku
odczytany zostaje więc cały zwój. Podczas czytania kantor używa jadu – specjalnej wskazówki, aby podkreślić świętość księgi i chronić drogocenny rękopis.
Po czytaniach zwoje Tory odprowadzane są do szafy ołtarzowej przez zgromadzonych, którzy dotykają jej frędzlami swoich szali modlitewnych, a następnie
je całują. Nabożeństwo uzupełniają czytania z ksiąg prorockich, kazanie oraz
różne modlitwy. Po nabożeństwie następują spotkania i wspólne świętowanie
w pomieszczeniach gminy4.
4
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Tekst oprac. na podst.: Co każdy powinien wiedzieć o judaizmie? (praca zbiorowa), Kraków 2007.

Synagoga Pułkowa
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Słowa do uzupełnienia tekstu (podane w porządku alfabetycznym i w mianowniku – formę uczestnicy warsztatu muszą dostosować sami): bożnica, dom
modlitwy, frędzle, hebrajski, jad, kantor, pulpit, rabin, rzemienie modlitewne,
sukienka, synagoga, szafa ołtarzowa, szal modlitewny, świątynia, Tora, zwój.
Jakie zasady obowiązują w szabas?
(przekład intersemiotyczny, do 25 min.)
Uczestniczy otrzymują paski papieru z wypisanymi zasadami dotyczącymi
Szabasu (jeden na osobę lub parę) i przedstawiają je w formie plastycznej. Prosimy, by nie zdradzali kolegom i koleżankom, jaką zasadę mają przedstawić. Prace
są kolejno prezentowane, a grupa stara się odgadnąć treść każdej z zasad.
−−Szabas trwa od piątku wieczór (od zachodu słońca) do soboty wieczór.
−−Przed Szabasem należy dokonać rytualnego obmycia w mykwie (łaźni).
−−Wszystkie potrawy szabasowe przygotowuje się dzień wcześniej.
−−Szabas jest dniem odpoczynku (dosł. „zaprzestania”), dlatego w tym dniu
obowiązuje zakaz wykonywania jakiejkolwiek pracy. Całą uwagę należy
poświęcić Bogu.
−−W religijnych żydowskich domach wyłącza się telewizory, komputery, telefony.
−−W Szabas nie bierze się do rąk pieniędzy i nie wykonuje pracy zarobkowej.
−−Ogranicza się czynności domowe do niezbędnego minimum (w przeszłości
w tym czasie Żydzi korzystali z pomocy tzw. szabes gojów).
−−Przed zachodem słońca kobieta (żona, matka) zapala dwie świece szabasowe,
wypowiadając przy tym błogosławieństwo.
−−Kolacja szabasowa rozpoczyna się błogosławieństwem wina, czyli kiduszem.
−−Szabas jest świętem radosnym; radość osiąga się poprzez jedzenie, śpiewanie,
przebywanie z rodziną, spotkania towarzyskie.
−−W Szabas do synagogi należy ubrać się uroczyście, odświętnie.
−−W bożnicy mężczyźni noszą nakrycia głowy (kipy/jarmułki lub kapelusze).
−−W ortodoksyjnej synagodze mężczyźni zajmują miejsca w głównej sali
modlitewnej, kobiety w tzw. babińcach.
−−W Szabas nie chodzi się na cmentarz, a nawet przerywa żałobę.
−−Obowiązek ratowania życia unieważnia wszystkie nakazy.
Podsumowanie
Ponownie prosimy uczestników, by wyobrazili sobie, że przenoszą się w czasie
do roku 1938. Są członkami białostockiej gminy (społeczności, wspólnoty) żydowskiej. Jest Szabas (Szabat) – kończący tydzień świąteczny dzień, przypadający w sobotę. Jako religijni Żydzi wybierają się do synagogi. Pytamy uczestników, co dzieje
się dalej: co robią? kogo spotykają? z kim spędzają czas? co jedzą? jak się czują?
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Anna Janina Kloza
Nawet podczas wojny lepiej iść prostą drogą.
Lepsza jest, bo bezpieczniejsza i trudna tylko z początku.
– Janusz Korczak

ŻYCIE CODZIENNE W BIAŁOSTOCKIM GETCIE
Celem warsztatu jest pokazanie codzienności w białostockim getcie. Uczestnicy zostają podzieleni na grupy zadaniowe. Każda z nich otrzymuje różnorodne
materiały dydaktyczne: fragmenty pamiętników z białostockiego getta, wspomnień przedstawionych w książkach, tekstów źródłowych, fotografii. Zadaniem
uczestników jest stworzenie mapy mentalnej, która będzie związana z jednym
z tematów: życie codzienne w getcie; na obrzeżach normalności albo dotykanie normalności; relacje międzyludzkie w getcie; sytuacja dzieci i młodzieży
w getcie. W oparciu o zebrane informacje uczestnicy konstruują rozbudowaną
definicję słowa „getto”, biorąc pod uwagę różne aspekty zjawiska: historyczny,
socjologiczny, kulturowy.
Cele 

−−uczestnicy warsztatu znają i potrafią zrekonstruować sytuację ludzi w białostockim getcie (głód, choroby, szmugiel, praca, etc.),
−−uczestnicy warsztatu potrafią analizować teksty źródłowe i materiał fotograficzny,
−−uczestnicy warsztatu rozumieją problem relacji międzyludzkich i ich zależności od sytuacji historycznej,
−−uczestnicy warsztatu znają postaci związane z gettem i fragmenty ich biografii
(Felicji Raszkin-Nowak, Gustawa Kerszmana, Sary Nomberg-Przytyk),
−−uczestnicy warsztatu umieją opisać los dzieci żydowskich w czasie Zagłady.
Grupa 

młodzież ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
Metody/techniki 

wykład, praca z tekstem źródłowym, literackim i fotografiami, dyskusja, mapa
mentalna, tzw. słoneczko
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Czas trwania 

90–120 minut
Materiały 

prezentacja Power Point, brystole albo arkusze białego papieru do tablicy flipchart, różnokolorowe markery, rzutnik, komputer, fragmenty tekstów źródłowych
Przebieg warsztatu 

1. Rozpoczynamy od wykładu na temat białostockiego getta (najlepiej połączonego z prezentacją multimedialną). Wykład można przygotować na podstawie
tekstu wprowadzającego do niniejszej publikacji, jak też literatury podanej na
końcu. Warto wykorzystać także mapę Białostockie getto 1941–1943.
2. Dzielimy uczestników na cztery grupy. Każdej z grup dajemy koperty z fragmentami źródeł historycznych i literackich oraz fotografiami.
3. Po zapoznaniu się z tekstami i zdjęciami uczestnicy mają przeanalizować
wskazany aspekt związany z białostockim gettem, a następnie przedstawić go
grupie w formie mapy mentalnej wykonanej na brystolu.
GRUPA I: Życie codzienne w getcie białostockim (wyżywienie, praca, codzienna egzystencja, szmugiel, samopomoc, Judenrat).
GRUPA II: Na obrzeżach normalności albo dotykanie normalności (rola
literatury, edukacji, samokształcenia, etc.).
GRUPA III: Relacje międzyludzkie w getcie białostockim. Zmiana relacji
w zależności od sytuacji historycznej.
GRUPA IV: Sytuacja dzieci i młodzieży w getcie białostockim.
4. Uczestnicy prezentują wyniki swojej pracy na forum, wykorzystując cytaty
z tekstów. Dodatkowo wprowadzamy element dyskusji.
5. Prosimy uczestników o stworzenie definicji pojęcia „getto”. Prowadzący podkreśla, że tworząc definicję, należy odwołać się do swojej wcześniej pracy –
wziąć pod uwagę aspekty: historyczny, społeczny, kulturowy, przestrzenny.
Uczestnicy wypisują definicję na tablicy lub flipcharcie (może być wykorzy30

stana forma notowania zwana „słoneczkiem”). Ewentualnie, jedna z grup
otrzymuje wycięte litery i układa z nich słowo „getto”. Do każdej litery dopasowuje słowa kojarzące się z tym pojęciem, na przykład: G – granice, gwałt,
gorycz, E – eksterminacja, empatia itd.
Getto – względnie izolowany (przestrzennie i społecznie) obszar miasta, zamieszkany przez jakąś mniejszość narodową, etniczną, kulturową bądź religijną. Getta
powstawały w Europie już w średniowieczu. Mniejszości zamieszkujące getta, na
przykład Żydzi, nie mogły wówczas osiedlać się w innych częściach miasta, co
regulowało lokalne prawo.
W krajach zajętych przez hitlerowców w czasie II wojny światowej władze
okupacyjne wydzielały w miastach zamknięte i strzeżone getta, do których przymusowo przesiedlały ludność żydowską z danego terenu. Były one zazwyczaj
otoczone murem lub płotem i zależne od dostaw z zewnątrz. Utworzenie gett
było pierwszym etapem Zagłady Żydów, zaplanowanej i przeprowadzonej przez
nazistów.
6. Podsumowując spotkanie, pytamy uczestników o ewentualne uwagi, wątpliwości.
TEKSTY ŹRÓDŁOWE DLA GRUPY I
Getto białostockie różniło się pod wieloma względami od najbardziej znanego – warszawskiego. Zamiast muru otoczone było drewnianym płotem, zakończonym drutem kolczastym. Przez ruchome deski odbywał się handel wymienny
między gettem a stroną aryjską. Do getta wędrowała głównie żywność, a w odwrotnym kierunku używana odzież. Worki z towarem przerzucano również przez
płot, górą.
Białystok był miastem fabrycznym, a znaczną część siły roboczej stanowili Żydzi. Niektóre przejęte przez Niemców fabryki mieściły się w getcie, ale wielu robotników i pracowników żydowskich pracowało po aryjskiej stronie. Udawali się
codziennie do pracy przez bramy na ulicy Jurowieckiej lub Kupieckiej (była jeszcze
jedna brama na ulicy Fabrycznej, ale zwykle nieczynna. Jej przeznaczenie ujawniło się później. Tędy mianowicie pędzono ludzi do wagonów na pobliskich torach). Każdej z czynnych bram pilnował niemiecki szupowiec w hełmie bojowym,
asystowała mu żydowska straż porządkowa. Kontrolowano przepustki wystawiane
przez IV rewir policji obejmujący getto; powracających do getta często rewidowano.
Przemycane produkty przepuszczano lub konfiskowano, zależnie od widzimisię szupowców. Jedni bywali rygorystyczni, inni liberalni, jeszcze inni przekupni.
G. Kerszman, Jak ginąć to razem, Warszawa 2006, s. 42.
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Reprezentacją getta wobec okupanta stał się powołany przez niego Judenrat. Na jego czele stanął formalnie rabin doktor Rozenman, człowiek
spokojny, kulturalny i łagodny, a faktycznie Barasz, niski, krępy, energiczny
o skłonnościach dyktatorskich. [...] Barasz sądził, że skoro trafiło się do klatki
z krwiożerczym tygrysem, to jedyną szansą na przetrwanie jest karmić go i nie
prowokować.
G. Kerszman, Jak ginąć to razem, Warszawa 2006, s. 42.

Od początku powstania białostockiego getta praca stała się przymusowa
i mimo że najczęściej bezpłatna lub za symboliczną kromkę chleba, ludzie starali się znaleźć zatrudnienie. Liczono na to, że w mieście fabrycznym, w którym
całą produkcję Niemcy przestawili dla swoich potrzeb, nie zdołają obejść się bez
Żydów, bez ich solidnej, fachowej, a jednocześnie najtańszej, niewolniczej pracy. Pogłoski o niezatrudnionych miały jak gdyby potwierdzić tezę, że Niemcy
tolerują tylko tych, którzy są produktywni. Gorączkowo szukano jakiegokolwiek zatrudnienia. […] Bez szmuglu getto nie mogło istnieć. Każdy starał się coś
przemycić, od dziecka aż po starców, ale na dużą skalę brali się do tego ludzie
energiczni, przedsiębiorczy, często bezwzględni. Pomagali innym odsunąć widmo głodu, ale sami szybko się bogacili i łatwo demoralizowali.
F. Nowak, Moja gwiazda, Białystok 1991, s. 38.

Bramy do getta
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Kiedy przyjrzymy się losom Sary [Sary Nomberg-Przytyk – obj. aut.] w getcie białostockim, zauważymy, że do czasu likwidacji getta, tj. do 16 sierpnia
1943 r., znajdowała się ona w najlepszej sytuacji spośród omówionych tu narratorów i świadków. Nomberg opisuje ogólne trudności życia w getcie, jednak ona
sama od początku była w sytuacji uprzywilejowanej. Jak to się stało?
Otóż po przybyciu do getta w Białymstoku w dniu zamknięcia jego granic
(czyli 1 sierpnia 1941 r.) Sara zgłosiła się do budynku Judenratu. Dowiedziała
się, że zastępcą przewodniczącego jest jej dobry znajomy Ber Subotnik, a sekretarką Judenratu – koleżanka Wala. […] Sara otrzymała dobre mieszkanie przy
ul. Jurowieckiej 24:
Gdy po obiedzie u Wali poszłam pod wskazany adres, to oprócz oficjalnego skierowania miałam w kieszeni odręcznie napisany liścik do mieszkającej tu pani Rzodkiewicz z prośbą, by mnie
przyjęła i pomogła urządzić się.

Kartki na żywność i skierowanie do pracy w fabryce rymarskiej, szyjącej
dostawy frontowe dla Niemców uczyniły ją osobą o wyższym statusie. Wkrótce otrzymała też propozycję udzielania korepetycji synowi Goldberga, jednego z członków Judenratu. Przychodziła codziennie o godzinie 12.00 do domu
Goldbergów i zostawała, aby zjeść razem obiad. Mimo potępienia polityki Judenratu, Sara korzystała z pomocy Wali.
E. Rogalewska, Getto białostockie, Białystok 2008, s. 128–129.
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Raz w czasie pobytu w getcie jedliśmy białe pieczywo. Pacjentka, która usługiwała na niemieckim przyjęciu skradła kilkanaście kromek i kilka z nich ofiarowała ojcu. Nie wyglądało jednak na to, że przeciętnym Niemcom powodzi się
dobrze. Nasz przyjaciel, Borys Rozenblum, przyniósł ze śmiechem małą fiolkę
„Butteraroma” – sztucznego aromatu masła.
G. Kerszman, Jak ginąć to razem, Warszawa 2006, s. 48.

TEKSTY ŹRÓDŁOWE DLA GRUPY II
Panowała atmosfera tymczasowości. Prawdziwe życie miało być (jeżeli w ogóle będzie) po wojnie. Na razie ludzie żyli na tyle normalnie, na ile pozwalały warunki. Pracowali, odpoczywali, śmiali się i płakali, kłócili się i godzili. Na dziesiąte urodziny dostałem piękne prezenty: dziecięcy mikroskop, jednotomową
encyklopedię Trzaski, Everta i Michalskiego, czterokolorowy ołówek automatyczny. Charakter upominków świadczył o wierze rodziny w przyszłość. Kobiety
śpiewały na podwórkach rzewną piosenkę o getcie białostockim. Rzucało się im
z okien monety. Przed wojną grosiki rzucane śpiewakom podwórzowym owijano
w papierki. Fenigom nikt nie robił takiego zaszczytu.
G. Kerszman, Jak ginąć to razem, Warszawa 2006, s. 47.

W rozdziale „Niezwykła noc” Nomberg […] opisuje swoje wrażenia w czasie
teraźniejszym:
Patrzę i sama sobie nie dowierzam; śnię, czy rzeczywiście widzę dookoła siebie tylu towarzyszy. Na stole nakrytym białym obrusem stoi butelka z wódką, zakąski, wprawdzie skromne,
przyrządzone z koniny, ale co tu dużo gadać, w tej chwili bankiet to iście królewski. Wszyscy
ubrani jesteśmy odświętnie, miny uroczyste i powiedziałabym przekorne. Bo pomyśleć tylko:
kilka miesięcy trwa wojna, znaczą ją tylko klęski państwa socjalistycznego, my sami jesteśmy
zamknięci w getcie i właściwie już skazani przez okupanta na śmierć, w bliżej nieokreślonym
terminie i na przekór tym oczywistym faktom obchodzimy uroczyście 24 rocznicę zwycięskiej
Rewolucji Październikowej.
E. Rogalewska, Getto białostockie, Białystok 2008, s. 131–132.

TEKSTY ŹRÓDŁOWE DLA GRUPY III
Liczni żydowscy policjanci okazywali ludności wielką pomoc, ostrzegając
przed przyjściem Niemców. Szczególnie zasłużył się przyjaciel rodziców Aleksander Frejdkin. Chorował na wrzód żołądka; stres i wysiłek włożony w ostrzeganie
ludzi spowodowały perforację i śmierć. W pogrzebie Frejdkina uczestniczyły tłumy. To, co robił w czasie akcji, zostało zauważone i docenione.
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Gestapowcy za wskazanie miejsca ukrycia obiecywali darować życie donosicielowi i jego rodzinie. Zdarzało się, że zdesperowani ludzie przyjmowali taką
propozycję; np. jeden z policjantów wydał kryjówkę, by ratować matkę. W getcie panowała jednomyślna opinia, że nikomu nie wolno ratować życia własnego
czy bliskich kosztem innych. Po akcji donosicieli nazywanych „Moserami” tropiono i złapanych okrutnie linczowano. Policja żydowska też ścigała donosicieli;
nie wiem, czy wydawano ich w ręce tłumu. Nie widziałem żadnego samosądu,
ale widziałem jego ślady – krwawe plamy na bruku. W naszej kamienicy mieszkał niesympatyczny, kilkunastoletni Nissel, który według chłopców z sąsiedztwa
był donosicielem. Jego matka twierdziła, że zginął w czasie akcji, chłopcy utrzymywali, że matka go ukrywa.
G. Kerszman, Jak ginąć to razem, Warszawa 2006, s. 72.

W rozdziale „Niezwykła noc” Nomberg […] opisuje swoje wrażenia w czasie
teraźniejszym:
Patrzę i sama sobie nie dowierzam; śnię, czy rzeczywiście widzę dookoła siebie tylu towarzyszy. Na stole nakrytym białym obrusem stoi butelka z wódką, zakąski, wprawdzie skromne,
przyrządzone z koniny, ale co tu dużo gadać, w tej chwili bankiet to iście królewski. Wszyscy
ubrani jesteśmy odświętnie, miny uroczyste i powiedziałabym przekorne. Bo pomyśleć tylko:
kilka miesięcy trwa wojna, znaczą ją tylko klęski państwa socjalistycznego, my sami jesteśmy
zamknięci w getcie i właściwie już skazani przez okupanta na śmierć, w bliżej nieokreślonym
terminie i na przekór tym oczywistym faktom obchodzimy uroczyście 24 rocznicę zwycięskiej
Rewolucji Październikowej.
E. Rogalewska, Getto białostockie, Białystok 2008, s. 131–132.

Tym, co odróżniało getto białostockie od warszawskiego była też rola Ordnungsdienstu – policji żydowskiej. W Białymstoku wstąpiło tam sporo przyzwoitych
ludzi licząc na dobre „szajny” – zaświadczenia gwarantujące bezpieczeństwo
przed łapankami. Policjanci w czapkach z opaskami na rękach, z drewnianymi
pałkami imitującymi pałki gumowe PP […] często starali się pomagać ludziom
i chronić ich w miarę możliwości. Były też oczywiście wyjątki. W policji działali
znani szantażyści: związany z gestapo Zelikowicz (mający w policji własną kilkę)
i z kripo Fenigstein. Raz widziałem na ulicy Zelikowicza. Nosił policyjną czapkę
i opaskę ze srebrnymi (czy białymi) obszywkami u góry i u dołu znamionującymi
stopień komisarza. Nie nosił natomiast żółtych gwiazd. Podobno jako jedyny
mieszkaniec getta został przez Niemców zwolniony z obowiązku noszenia ich.
Obydwaj szantażyści dość szybko zginęli, jakoby w wyniku rozgrywek między
różnymi formacjami policji niemieckiej. Mówiono, że Fenigsteina zlikwidowało
gestapo z inspiracji Zelikowicza.
G. Kerszman, Jak ginąć to razem, Warszawa 2006, s.43–44.
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TEKSTY ŹRÓDŁOWE DLA GRUPY IV
Wszyscy usiłowali ukryć się na strychach, w piwnicach, w zamaskowanych
izdebkach. Wstrząsające sceny rozegrały się w tzw. Schronach (kryjówkach) i zakątkach. Przeznaczone one były dla niewielu ludzi, a musiano wpuścić do nich
3 i 5 razy więcej osób. Ludzie się po prostu w nich dusili. Trzeba było dzielić się
każdym kęsem. Nie było na czym spać. […] Ale najgorsza, najstraszniejsza sprawa była z niemowlętami. Małe dziecko, jak mu coś dolega, to krzyczy, a krzykiem demaskuje kryjówkę. Powstaje więc alternatywa: albo uśpić niemowlę, albo
je unieszkodliwić, albo je też uśpić luminalem. Wielu stosowało ten ostatni środek i zdarzało się, że dzieciaczki usypiały na zawsze. Czasem uciekano się także
do barbarzyńskiego sposobu: kładziono na dziecko poduszkę i duszono. Robili
to na ogół obcy ludzie, a kiedy nie było innej rady, nawet rodzice. W ten sposób
podczas „akcji” zginęło w Białymstoku ok. 50 dzieciątek.
P. Kapłan, Zagłada Żydów Białegostoku, [w:] Studia i materiały
do dziejów Białegostoku, t. 2, Białystok 1965, s. 80.

Ludność przesiedlana podczas tworzenia getta w 1941 r.
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Sara Nomberg-Przytyk wspomina:
Przyszły do mnie matki. […] Dziś, gdy wspominam tamte rozmowy z matkami, nadaremnie
staram się wydobyć z mroków ich zapomniane twarze. Wszystkie zlały się w jedną: pełną miłości, tkliwości dla swoich dzieci. Ich postacie były schylone nad brzegiem nieszczęść, które
przeżyły. […] Tak zaczęła się nauka w tej dziwnej szkole, z której nie ocalał żaden uczeń. Ja jedna zostałam przy życiu, a z matek tylko Rzodkiewiczowa, która jak Niobe patrzyła na zagładę
swoich dzieci.
E. Rogalewska, Getto białostockie, Białystok 2008, s. 52–53.

My, dzieci, graliśmy w piłkę, w klipę, zimą zjeżdżaliśmy z pagórków na sankach, spacerowaliśmy po ciągle tych samych ulicach (ogród miejski, planty czyli
Aleje Kościałkowskiego, las „Zwierzyniec” były teraz tak niedostępne, jak gdyby
leżały na księżycu). Wszyscy zbieraliśmy znaczki. W przeciwieństwie do prawdziwych zbieraczy nie specjalizowaliśmy się, zbieraliśmy wszystkie znaczki, które
udało nam się dostać. Graliśmy w szachy i w karty – w wojnę, czyli belotkę.
Tę grę zmodyfikowałem tak, że stała się mniej mechaniczna. Gangi chłopięce,
tzw. „armie”, wojowały ze sobą. […] Ja i większość moich kolegów byliśmy grubo nad wiek upolitycznieni. Uważnie słuchaliśmy rozmów dorosłych i doskonale
rozumieliśmy, że nasz los zależy głównie od tego, co dzieje się na frontach i w stolicach mocarstw. Sami też dużo politykowaliśmy. Dużo czytaliśmy i mówiliśmy
o książkach. Nasza biblioteka domowa została u znajomych po aryjskiej stronie.
Ojciec przynosił kolejno książki, które po przeczytaniu pożyczałem kolegom.
Z wypiekami czytaliśmy kolejne tomy „Trylogii”, a później „Faraona”, niecierpliwie czekaliśmy na następne, prowadziliśmy długie dyskusje o bohaterach i wydarzeniach. Dzieci uczyły się na kompletach prowadzonych przez przedwojennych
nauczycieli. Mnie uczył dziadek, wybitny pedagog. Uznał, że w tych warunkach
ograniczy moją naukę do polskiego i matematyki. Efekty były bardzo dobre.
Uczyłem się też angielskiego.
G. Kerszman, Jak ginąć to razem, Warszawa 2006, s. 49.
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Żyd idący rynsztokiem

Anna Janina Kloza

HEROINY W ŻYDOWSKIM RUCHU OPORU
Uczestnicy warsztatu poznają historię trzech kobiet pochodzenia żydowskiego związanych z ruchem oporu w białostockim getcie: Lizy Czapnik, Chajki
Grossman i Bronki Klibanski. W trakcie warsztatu: analizują teksty źródłowe
oraz materiał fotograficzny; na podstawie zdjęć tworzą fikcyjne biografie bohaterek; poznają znane postaci związane z białostockim gettem i fragmenty ich
biografii; dowiadują się, czym był żydowski ruch oporu i jakie działania podejmował; poznają metodę analizy fotografii jako źródła historycznego.
Cele 

−−uczestnicy warsztatu znają biografie trzech kurierek związanych z białostockim gettem,
−−uczestnicy warsztatu posiadają podstawowe informacje na temat żydowskiego
ruchu oporu,
−−uczestnicy warsztatu potrafią posługiwać się fotografią jako źródłem historycznym.
Grupa 

młodzież ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
Metody/techniki 

wykład, praca z tekstem źródłowym i fotografiami, dyskusja, samodzielne tworzenie tekstu, tabela
Czas trwania 

90–120 minut
Materiały 

brystole albo arkusze białego papieru do tablicy flipchart, różnokolorowe markery, teksty źródłowe (na końcu scenariusza), po dwie kopie zdjęcia każdej z gettowych kurierek (można je znaleźć w Internecie)
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Przebieg warsztatu 

1. Podajemy temat warsztatu. Zapisujemy go na tablicy, podkreślając słowo „heroiny”. Pytamy uczestników o znaczenie tego słowa (bohaterki, osoby wyjątkowo odważne, gotowe do poświęceń). Informujemy, że warsztat będzie
dotyczył trzech kobiet żydowskiego pochodzenia, które brały czynny udział
w ruchu oporu w białostockim getcie. Na tym etapie prowadzący nie przybliża nazwisk i biografii kobiet, jedynie akcentuje, że wykazały się one niezwykłą
odwagą, sprzeciwiając się w sposób aktywny niemieckiemu okupantowi.
2. Uczestnicy odpowiadają na pytanie, z czym kojarzy im się pojęcie „ruch oporu”. Doprecyzowujemy i rozwijamy zagadnienie, podając najważniejsze informacje o żydowskim ruchu oporu.
Żydowski ruch oporu to określenie zorganizowanego żydowskiego sprzeciwu wobec nazistowskiej okupacji podczas II wojny światowej. Organizacje takie powstały w wielu krajach Europy, między innymi w Polsce; miały
charakter cywilny lub zbrojny. Struktury żydowskiego ruchu oporu można
podzielić na organizacje działające w gettach, działające w obozach koncentracyjnych oraz partyzanckie – te ostatnie często blisko współpracujące z wojskami radzieckimi.
3. Dzielimy uczestników na sześć grup i rozdajemy zdjęcia trzech kobiet. Są to
zdjęcia Lizy Czapnik, Chajki Grossman i Bronki Klibanski, ale nie mówimy
o tym uczestnikom.
4. Prosimy uczestników o stworzenie fikcyjnej biografii każdej z kobiet. Uczestnicy powinni: wymyślić imię, nazwisko, określić wiek, zarysować sytuację rodzinną każdej z postaci, ułożyć fragment jej życiorysu, biorąc pod uwagę jej
zainteresowania, sposób spędzania wolnego czasu, relacje z innymi ludźmi
(przyjaciele, sąsiedzi, znajomi), cechy osobowości. Może być to tradycyjna
charakterystyka postaci lub bohaterki mogą opowiadać o sobie w pierwszej
osobie, co może jednak okazać się trudniejsze.
5. Każda z grup prezentuje efekty swojej pracy. Informujemy, że kobietami
uwiecznionymi na fotografiach są: Liza Czapnik, Chajka Grossman i Bronka
Klibanski. Można dodać, że Chajka Grossman po wojnie opisała losy łączniczek – dziewcząt o „dobrym, aryjskim wyglądzie” – w książce Underground
Army [Armia podziemia].
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Wejście do schronu bojowników getta ukryte w studni, dom przy ul. Ciepłej

6. Rozdajemy materiały w formie krótkich biografii bohaterek. Uczestnicy porównują swoje wyobrażenia na temat ich życia (spisane wcześniej w formie
fikcyjnych biografii) z prawdziwymi losami kurierek.
7. Każda grupa otrzymuje brystol (albo arkusz papieru) i markery. Polecamy, aby
uczestnicy podzielili brystol na cztery równe części oraz wpisali do stworzonej
w ten sposób tabeli następujące pytania – każde w osobnej części tabeli: jaką
motywację miały kurierki, decydując się na takie działania? jakie były minusy
tej działalności? jakie były plusy? z jakimi przeszkodami musiały się zmierzyć?
8. Po wypełnieniu tabeli uczestnicy dzielą się swymi spostrzeżeniami z całą grupą. Jeśli jest taka potrzeba, uzupełniamy informacje na temat ruchu oporu
w białostockim getcie.
9. Inicjujemy dyskusję podsumowującą warsztat. Wspólnie z uczestnikami
próbujemy odpowiedzieć na pytanie, dlaczego powinniśmy pamiętać o heroinach białostockiego getta.
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Biografie bohaterek
Liza Czapnik – urodziła się w 1922 r. w Grodnie, wówczas w Polsce, obecnie na Białorusi. Wychowywała się w tradycyjnej rodzinie żydowskiej należącej
do klasy średniej. Miała troje rodzeństwa. W Grodnie uczęszczała jednocześnie
do polskiej szkoły i gimnazjum żydowskiego. Jej ojciec Józef był właścicielem
warsztatu produkującego guziki, a matka Ethel-Estera pracowała jako krawcowa. Podczas okupacji sowieckiej (1939–1941) Liza uczęszczała do szkoły i była
aktywna w Komsomole (komunistycznej organizacji młodzieżowej). Naukę
ukończyła 21 czerwca 1941 r.; następnego dnia Niemcy dokonali inwazji na
Związek Radziecki. Kiedy wojska niemieckie zbliżały się do Grodna, Liza z całą
rodziną uciekła z miasta. Jej rodzice wrócili jednak do domu, podczas gdy ona,
jej siostra Sara i brat Grisza uciekali dalej. Zatrzymali się w miejscowości Stolpce.
Tam zostali otoczeni przez niemieckie czołgi. Żołnierze aresztowali mężczyzn,
ale kobiety puścili wolno. Brat Lizy znalazł się wśród zatrzymanych. Trafił do
obozu dla rosyjskich więźniów, gdzie przez pięć dni nie dawano im niczego do
jedzenia. Liza donosiła więźniom chleb kupiony od Polaków. Pomimo że była
bita przez niemieckich strażników, nie poddawała się, okazując nie lada determinację. Gdy jej brat został wypuszczony, całej trójce udało się na piechotę przedoTeren getta po likwidacji w 1943 r.
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stać do Baranowicz. Liza zdecydowała się zatrzymać u krewnych w Dereczynie.
W sierpniu 1941 r. w drodze z Dereczyna do Słonimia stała się świadkiem mordu na Żydach. Sama ukryła się w pustym drzewie i tam została znaleziona przez
pewną Białorusinkę. Kobieta powiedziała jej, że zamordowani ludzie to Żydzi
ze Słonimia, i zaproponowała, by Liza udawała jej siostrzenicę. Po kilku dniach
w Słonimiu Liza powróciła do Dereczyna, a stamtąd do Grodna wraz z polskim
woźnicą, który za jej przewiezienie otrzymał od jej rodziny meble. Tak zakończył
się rok 1941. W getcie w Grodnie Liza mieszkała z trzynastoma ludźmi w małym
dwupokojowym mieszkanku. Ona i jej brat byli zmuszeni do ukrywania się,
ponieważ byli poszukiwani przez Gestapo jako żydowscy intelektualiści. Liza poświęcała dużo czasu działalności konspiracyjnej, ale była przeciwna walce zbrojnej. Uważała, że należy raczej opuścić getto i dołączyć do partyzantów. W październiku 1942 r. jej ojciec został aresztowany. W listopadzie jej rodzice i krewni
zostali przewiezieni do obozu przejściowego w Kiełbasinie (przed transportem
do obozów zagłady), a następnie do Treblinki. Miesiąc później Liza opuściła
Grodno, mając wystawione dokumenty na nazwisko Maria Mrozowska. Udała
się do Białegostoku i dzięki kontaktom brata nawiązała współpracę z działaczami
podziemia białostockiego getta. W styczniu 1943 r. została wysłana na stronę
aryjską w celu uzyskania tzw. kenkarty – dowodu tożsamości wydawanego przez
władze niemieckie, opartego na jej fałszywych papierach. Po otrzymaniu dokumentów znalazła pracę na stacji, gdzie obierała ziemniaki w kuchni kolejowej.
Dzięki temu mogła dostać również kartę pracowniczą (Arbeitskarte). Później
razem z inną konspiratorką Hasią Bielicką pracowały jako obieraczki warzyw
i sprzątaczki w kantynie SS. Liza regularnie zakradała się do getta i przyjmowała
zlecenia od podziemia. W lutym 1943 r. razem z grupą robotników weszła do
getta w Grodnie. Wydostała stamtąd swoją dziesięcioletnią siostrzenicę Alloczkę
i przewiozła ją do Białegostoku, gdzie wraz z innymi Żydami z Grodna ukrywali
się rodzice dziewczynki. W marcu 1943 r. Liza zmieniła mieszkanie. Pokój, który
wynajęła, miał strych, gdzie ukrywała broń, konspiracyjne ulotki, dokumenty,
mapy, a nawet ludzi, którzy potrzebowali kryjówki. Nawiązała kontakty z innymi kurierkami żydowskimi: Hasią Bielicką, Anią Rud, Marylką Różycką, Bronią
Klibanski, Chajką Grossman i Rivką Madajską, oraz działaczkami nieżydowskimi. Gdy w sierpniu 1944 r. białostockie getto zostało zlikwidowane, współpraca
pomiędzy kobietami zacieśniła się. Zaczęły pomagać Żydom, którzy przedostawali się na aryjską stronę. Umożliwiały im dołączenie do żydowskich partyzantów walczących w lasach. W sierpniu 1944 r. była łączniczką pomiędzy Żydami
ukrywającymi się w Białymstoku a partyzantami z grupy Forojs. Gdy oddziały
partyzanckie uformowały się w rejonie Białegostoku, Liza została wybrana do
nadzorowania działań w lesie i składania meldunków do komendanta brygady.
Po wyzwoleniu powróciła do Grodna razem z Hasią Bielicką i Anią Rud. Rozpo43

częła studia w Moskiewskim Instytucie Pedagogiki i Języków Obcych. W 1952 r.
obroniła doktorat. Wyszła za mąż za Ilię (Joela) Maszewickiego i przeniosła się
do Riazania, gdzie uczyła języka angielskiego i zajmowała się tłumaczeniami.
Ich syn Grisza urodził się w 1954 r. W 1991 r. wyemigrowała do Izraela. Mieszka
w Beerszewie. Jest jedyną ocaloną z Holokaustu ze swojej rodziny1.
Chajka Grossman – urodziła się w Białymstoku w 1919 r. w średniozamożnej
rodzinie jako najmłodsze dziecko. W domu rozmawiano w jidysz i po hebrajsku, przywiązywano dużą wagę do znajomości żydowskiej kultury i tradycji religijnych. Język polski traktowano jako język obcy. W roku 1938 Chajka ukończyła hebrajską szkołę średnią i od roku 1940 kontynuowała naukę najpierw
na uniwersytecie w Wilnie, a później w Tel Awiwie. W wieku dziewięciu lat
przyłączyła się do ruchu młodzieżowego Ha-Szomer Ha-Zair. Kiedy miała 18
lat, zamiast zrealizować swój plan wyemigrowania do Izraela, aby studiować na
Uniwersytecie Hebrajskim, została wybrana jako członek komitetu do spraw
ważnych w organizacji. Tą ważną sprawą była praca w podziemiu. Chajce kazano zostać w Europie, mimo że posiadała już pozwolenie na emigrację. W czasie
II wojny światowej Chajka działała jako kurierka w gettach w Polsce i na Litwie. Jej wygląd i fałszywe aryjskie dokumenty pomagały w wypełnianiu misji.
Do jej zadań należało zaopatrywanie getta w broń, nawiązywanie kontaktów
z grupami po aryjskiej stronie miasta i organizowanie ruchu oporu w Białymstoku. Powstanie w białostockim getcie wybuchło w sierpniu 1943 r. Chajka brała
udział w ulicznych walkach razem z innymi członkami lokalnego ruchu oporu.
Później opuściła getto, aby przygotować ratunek dla ocalałych i umożliwić im
dołączenie do sowieckich i żydowskich grup partyzanckich w pobliskich lasach.
Po wojnie przez kilka lat pracowała w Komitecie Żydowskim, który opiekował
się setkami tysięcy uchodźców i ocalałych. W roku 1948 udało jej się w końcu
wyemigrować do Izraela, dokąd dotarła na pokładzie statku „Providence” wraz
z dwoma tysiącami innych Żydów, którzy przeżyli Holokaust. Na tym właśnie
statku usłyszała proklamację o utworzeniu państwa Izrael. Znajomość języka hebrajskiego i geografii pomogła jej szybko zaadoptować się do nowych warunków
życia. W 1949 r. opublikowała książkę Ludzie podziemia. Wyszła za mąż za Meira Orkina w kibucu Evron. W tym samym roku urodziła swoją pierwszą córkę.
W kibucach Hartzi i Mapam uczyła młodych ludzi i pracowała jako sekretarka.
Była także sekretarzem oddziału Zjednoczonej Partii Robotniczej w Hajfie i koordynowała światowy zjazd tej partii. W 1969 r. została wybrana do Knessetu (izraelskiego parlamentu). Była przeciwniczką społecznej i narodowej dyskryminacji,
promowała prawa, które spotykały się z ostrym sprzeciwem środowisk religijnych
(dotyczące aborcji, równości kobiet, dzieci i młodzieży). Zmarła w 1996 r.2
1
2
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Na podstawie: T. Fatal-Kna’ani, Liza Czapnik, [w:] Jewish Women’s Archive. Jewish Women. A Comprehensive
Historical Encyclopedia, http://jwa.org/encyclopedia/article/czapnik-liza [dostęp: 30.06.2013].
Za: www.szlak.uwb.edu.pl /ludzie.html [dostęp: 30.06.2013].

Bronka Klibansky – urodziła się 24 stycznia 1923 r. w Grodnie, wówczas w Polsce, dziś na Białorusi, jako córka Basi i Lejby Winickich. Miała trójkę młodszego
rodzeństwa: dwie siostry – Dworę i Szulamit – oraz brata Szlomo. Jej matka
(aktorka i śpiewaczka) zaszczepiła w dzieciach miłość do żydowskiej muzyki,
kultury i literatury. Opowiadała im o Palestynie i śpiewała piękne żydowskie
piosenki. Gdy ojciec Bronki, handlarz bydłem, stracił większość swoich klientów
we wczesnych latach trzydziestych, jej matka otworzyła kiosk z owocami i słodyczami. Antysemicki atak na kiosk spowodował, że Bronka zaczęła interesować się
syjonizmem i wstąpiła do młodzieżowej grupy syjonistycznej Dror. 22 czerwca
1941 r. Niemcy wkroczyli do Grodna. W jej rodzinny dom trafiła bomba; rodzina pozostała bez dachu nad głową. Wkrótce Żydzi w Grodnie otrzymali nakaz
przejścia do getta. Kiedy Bronka zobaczyła tłum wchodzących do getta i sposób,
w jaki niemieccy strażnicy traktują Żydów, znalazła inne wejście. „Od samego
początku nie wykonywałam ich rozkazów” – opowiadała po latach. Miała swoje
sposoby na wymykanie się z getta i bezpieczne powroty. Przemycała żywność
niezbędną dla przetrwania rodziny. Również inni Żydzi z getta dawali jej towary
na wymianę. Bronka nie wyglądała na Żydówkę, mówiła poprawną polszczyzną, bez żydowskiego zaśpiewu. Dawniej mieszkała wśród nieżydowskich rodzin, miała sąsiadów, którym mogła ufać. Była młoda, żądna przygód i odważna.
Ekshumacja zwłok bojowników getta w 1946 r., cmentarz gettowy przy ul. Żabiej
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Momentem, który zmienił życie Bronki było spotkanie z Mordechajem Tenenbaumem, jednym z liderów grupy Dror, który zjawił się w grodzieńskim getcie
w styczniu 1942 r. Jego szokująca relacja o masowych mordach Żydów spowodowała, że Bronka stała się aktywną uczestniczką ruchu oporu. Miesiąc później
Bela Hazan – łączniczka Droru – zjawiła się w Grodnie, żeby przekazać Bronce,
że jest wzywana na zebranie Droru do Białegostoku. Bronka musiała dotrzeć
do miasta na własną rękę. Na stacji zobaczyła niemieckiego oficera, podeszła do
niego i grzecznie zapytała, czy mógłby jej kupić bilet. On odparł: „Dlaczego nie”.
Rodzice Bronki nie wiedzieli o jej działaniach w ruchu oporu. Kolejne zebranie
Droru odbyło się w Białymstoku w kwietniu 1942 r. Bronkę poproszono o pozostanie w mieście. Zgodziła się. Wraz z innymi działaczami mieszkała w domu,
który nazywali „kibucem Tel Hai”. Bronka dbała o ogród i była odpowiedzialna
za działalność kulturalną: zabawiała kolegów i koleżanki opowieściami Szolema
Alejchema, śpiewała piosenki, których nauczyła ją matka. Zarabiała, przyszywając guziki niemieckim żołnierzom. W listopadzie Tenenbaum powrócił z Warszawy, by zorganizować ruch oporu w Białymstoku. Niedługo potem wyznaczył
Bronkę na kurierkę Droru. Potrzebował kogoś odważnego, kto pomógłby zdobyć broń dla powstańców, kogoś, kto miał „niewinny” wygląd i potrafiłby zachować „zimną krew”, nawet w momentach największego ryzyka. „Ja się nie bałam
i nie dałabym się złapać” – mówiła później Klibanski. Getto opuściła w ostatnim
dniu 1942 r. Przez osiem miesięcy przebywała po stronie aryjskiej, gdzie była
zdana wyłącznie na siebie. Pewnego dnia w mieszkaniu Bronki zjawiło się pięć
dziewcząt, które uciekły z getta grodzieńskiego. Tego wieczoru odwiedził ją oficer Gestapo (prawdopodobnie z donosu sąsiadów). Bronce udało się go oszukać, a następnego dnia uciekinierki przeniosły się gdzie indziej. Jako kurierka,
Bronka kupowała ruchowi oporu broń i przemycała ją do getta, przechowywała
archiwum białostockiego getta, była odpowiedzialna za zbieranie informacji dla
podziemia oraz za ratowanie innych Żydów. Kiedy tylko mogła, przedostawała się do getta, ponieważ jej związek z Tenenbaumem przerodził się w miłość.
W pierwszym dniu powstania w getcie Bronka przypadkowo spotkała Chajkę
Grossman, jedną z działaczek ruchu oporu i kurierkę w organizacji Ha-Szomer
Ha-Zair, oraz Marylkę Różycką, kurierkę współpracującą z żydowskimi partyzantami ukrywającymi się niedaleko Białegostoku. Do tej trójki w niedługim
czasie dołączyły inne kurierki: komunistki Liza Czapnik i Aia Rod oraz Hasia
Borenstein-Bielicka i Rivka Madajska z Ha-Szomer Ha-Zair. Po likwidacji białostockiego getta, w której zginął Tenenbaum i większość powstańców, niedawne
kurierki podjęły się ratowania Żydów z innych gett, obozów pracy, transportów
kolejowych, umożliwiając im przedostanie się do żydowskich partyzantów
w lasach. W efekcie żydowska grupa partyzancka Forojs (‘Naprzód’) rozrosła się
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z 50 do 100 ludzi. Wiosną 1944 r. grupa Forojs dołączyła do sowietów. Bronka
poznała swojego przyszłego męża Michała (Miszę) Klibanskiego w Białymstoku
w 1944 r. Po wojnie w Warszawie zajęła się opieką nad dziećmi, którym udało się
przeżyć, a które straciły rodzinę w czasie Holokaustu. Później wraz z mężem wyjechali do Szwajcarii, a w 1953 r. – do Izraela. Osiedlili się w Jerozolimie. Ich syn
Eli urodził się w 1957 r. Jeszcze w 1955 r. Bronka podjęła pracę jako archiwistka w Yad Vashem i pracowała tam do emerytury. Doprowadziła do publikacji
dziennika i listów Tenenbauma oraz podziemnego archiwum białostockiego getta. W roku 2002 ukazała się jej książka Ariadne, opowiadająca o jej przeżyciach
i działalności podczas wojny. Zmarła w 2011 r.3
Dodatkowe uwagi:
Przygotowując się do prowadzenia warsztatu, warto wysłuchać audycji
Żydowski ruch oporu w gettach, obozach i nie tylko, dostępnej na stronie radiowej Jedynki: http://www.polskieradio.pl/7/179/Artykul/826064,Zydowski-ruch
-oporu-w-gettach-obozach-i-nie-tylko.

3

Na podstawie: L. J. Weitzman, Bronia Klibanski, [w:] Jewish Women’s Archive…, dz. cyt., http://jwa.org/encyclopedia/article/klibanski-bronka-bronia [dostęp: 30.06.2013].
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Gwiazda Dawida, jaką Żydzi musieli naszywać na ubraniach

Mariusz Sokołowski

BOHATEROWIE BEZ BRONI W RĘKU.
LOSY OSÓB POMAGAJĄCYCH ŻYDOM
W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ
Warsztat skierowany jest do starszych uczniów (III klasy gimnazjum i licealistów). Celem zajęć jest zapoznanie młodzieży z historycznym i społecznym
kontekstem ratowania Żydów w czasie II wojny światowej. Na podstawie analizy
fragmentów wybranych filmów fabularnych uczestnicy poznają szeroką gamę
postaw Polaków wobec ludności żydowskiej. Natomiast przy użyciu schematu
drzewa decyzyjnego i analizy SWOT konfrontują się z polską perspektywą dylematu – czy pomagać Żydom?, a także żydowską – czy skorzystać z oferowanej pomocy? W toku zajęć uczniowie mają możliwość zastanowienia się nad motywacją
tytułowych bohaterów bez broni, którzy zdecydowali się podjąć ryzyko pomagania Żydom. Zajęcia kończą się stworzeniem wspólnego projektu plastycznego,
prezentującego moralne znaczenie decyzji podjętych przez osoby odznaczone
medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata.
Cele 

−−uczestnik warsztatu zna sytuację ludności żydowskiej podczas II wojny światowej,
−−uczestnik warsztatu wymienia formy pomocy udzielanej Żydom przez Polaków i rozumie jej znaczenie,
−−uczestnik warsztatu omawia i ocenia postawy Polaków wobec ludności żydowskiej,
−−uczestnik warsztatu wie, jakie konsekwencje groziły ludziom pomagającym
Żydom,
−−uczestnik warsztatu ocenia wagę pomocy niesionej Żydom przez Polaków,
−−uczestnik warsztatu potrafi wyjaśnić fenomen pomagania Żydom przy
uwzględnieniu społecznego i historycznego kontekstu.
Grupa  

trzecia klasa gimnazjum, licealiści
Metody/techniki 

praca w grupach, burza mózgów, miniwykład, drzewko decyzyjne, analiza
SWOT, praca z tekstem
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Czas trwania 

90–120 minut
Materiały 

schemat drzewa decyzyjnego (http://www.ceo.org.pl/pl/koss/online/1/drzewo-decyzyjne); schemat analizy SWOT (http://www.ceo.org.pl/pl/przedsiebiorczy/news/analiza-swot); Teka Edukacyjna IPN Polacy ratujący Żydów w latach
II wojny światowej, karty: 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17; fragmenty filmów:
Joanna, Pianista, Jeszcze tylko ten las (wskazane w dalszej części scenariusza);
fragmenty z książki W. Bartoszewskiego i Z. Lewinówny Ten jest z ojczyny mojej (Warszawa 2007): Maria Jiruska, s. 328–329; Henryk Joffe, s. 312–314;
Sabina Szafirman, s. 420–421; Stanisław Polański, s. 521–522; Izaak Klajman,
s. 544–545
Korzystamy także ze strony Yad Vashem dotyczącej programu Sprawiedliwi
wśród Narodów Świata – http://www.yadvashem.org/yv/en/righteous/index.asp.
Aresztowanie ukrywającego się Żyda
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Przebieg warsztatu 

Uwarunkowania
W krótkim wykładzie charakteryzujemy sytuację ludności żydowskiej w czasie II wojny światowej (etapy prześladowania Żydów). Prezentując niemieckie
plakaty ostrzegające Polaków przed udzielaniem pomocy, a także obwieszczenia informujące o egzekucjach tych, którzy zdecydowali się nieść taką pomoc,
uświadamiamy uczniom ryzyko, jakim obarczona była taka decyzja.
Pokazujemy grupie pięć fragmentów z filmów Joanna, Pianista i Jeszcze tylko
ten las, które prezentują postawy Polaków wobec losu Żydów w czasie okupacji
niemieckiej. Po ich obejrzeniu uczestnicy zajęć w krótkiej burzy mózgów starają
się scharakteryzować stosunek Polaków wobec losu Żydów (pomoc, bierność,
wrogość, udział w prześladowaniach).
Fragmenty filmów
Joanna (00:03:20 – 00:05:00) – szmalcownik szantażuje Żydówkę, która z córką
przebywa w warszawskiej restauracji;
Jeszcze tylko ten las (00:19:30 – 00:21:00) – dorosła córka starszej kobiety, która pomaga żydowskiej dziewczynie, uprzedza przed restrykcjami; (00:43:20 –
00:45:30) – pasażerowie w pociągu wyrażają swój stosunek wobec Żydów (m.in.
„Żydzi zabili Jezusa”);
Pianista (01:23:16 – 01:25:05) – lokatorka kamienicy dekonspiruje żydowską
tożsamość Władysława Szpilmana; (01:26:00 – 01:30:00) – przyjaciele Władysława Szpilmana niosą pomoc (udzielają noclegu, znajdują mieszkanie).
Trudna decyzja
Dzielimy grupę na pięć czteroosobowych zespołów. Część zespołów, korzystając ze schematu drzewa decyzyjnego, analizuje dylemat Polaków w okresie
okupacji: jaką postawę przyjąć wobec Żydów poszukujących pomocy? Zanim zespoły przystąpią do poszukiwania pozytywnych i negatywnych skutków trzech
zaproponowanych postaw, młodzież wspólnie określa cele i wartości kluczowe
dla tego problemu.
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Możliwe rozwiązania

Pomoc

Bierność

Wrogość/udział
w prześladowaniach

Pozytywne skutki
Negatywne skutki

Pozostałe zespoły zajmują się dylematem, który musiał towarzyszyć wszystkim Żydom, którzy decydowali się poszukiwać pomocy poza gettem, bezgranicznie uzależniając się od dobrej woli innego człowieka, często nieznanego. Analizę dylematu: czy skorzystać z oferowanej pomocy? przeprowadzą na podstawie
schematu analizy SWOT, w którym będą musieli określić mocne i słabe strony
decyzji, związane z nią szanse i zagrożenia.
Podsumowujemy pracę zespołów.
Pomoc – analiza przypadków
Zespoły otrzymują relacje Sprawiedliwych i Ocalonych z książki Ten jest z ojczyzny mojej, a następnie analizują ich treść, korzystając z poniższej karty pracy.
Po uzupełnieniu tabeli poszczególne grupy krótko opisują wybrane historie, korzystając z zaproponowanych kategorii.
Kto, gdzie i komu pomagał?
Formy pomocy
(w jaki sposób była niesiona pomoc?)
Sytuacje zagrożenia
(jakie sytuacje groziły ryzykiem „wpadki”?)
Jaki był ostateczny efekt udzielanej pomocy?
Motywacja
(jaka była motywacja Sprawiedliwego/Ratującego?)
Motto (które zdanie w relacji jest najważniejsze,
kluczowe dla jej zrozumienia?)

52

Likwidacja tajnego przejścia łączącego getto ze stroną aryjską

Sprawiedliwi wśród Narodów Świata
W krótkim wykładzie prezentujemy program honorowania osób ratujących
Żydów w czasie II wojny światowej przez Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu Yad Vashem. Warto skupić się na najistotniejszych informacjach (tytuł „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”, informacje dotyczące zgłaszania takich osób, formy uhonorowania oraz statystyki). Po krótkim wstępie
można na podstawie m.in. materiałów umieszczonych na stronie Yad Vashem
zaproponować kilka tematów do dyskusji.
Pokazujemy awers medalu przyznawanego przez Yad Vashem i prosimy młodzież o komentarze dotyczące znaczenia zaproponowanej symboliki.
Możemy wyświetlić również rewers z przetłumaczoną inskrypcją Ktokolwiek
ratuje jedno życie, ten jakby cały świat ratował i poprosić uczestników o interpretację tej słynnej sentencji.
Ciekawą dyskusję może uruchomić pokazanie statystyk przyznanych tytułów. Rolą edukatora jest poprowadzenie dyskusji w taki sposób, żeby wydobyć
jak najszerszy kontekst dla tych liczb (Polska jako państwo z największą liczbą
Żydów, kara śmierci za pomaganie Żydom, rygorystyczna procedura przyznawania tytułu przez Yad Vashem, słabości tej procedury, wreszcie chęć pozostania
anonimowym przez samych ratujących).
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Motywacja
Ostatnią część warsztatów rozpoczynamy wyświetleniem cytatu Elie Wiesela.
Zanim zostanie głośno odczytany, prowadzący zajęcia krótko opisuje jego biografię i zasługi w głoszeniu wiedzy o Holokauście, którym autor cytatu nazwał
zbrodnię dokonaną na Żydach w czasie II wojny światowej:
W tamtych czasach ciemność była wszechobecna. W niebie i na ziemi wszelkie wrota współczucia wydawały się być zamknięte. Morderca mordował, Żydzi umierali, a świat zewnętrzny
współpracował lub był obojętny. Tylko nielicznym wystarczyło odwagi, aby się zainteresować.
Ci nieliczni mężczyźni i kobiety byli słabi, przestraszeni i bezsilni – co sprawiło, że byli inni
niż ich współobywatele?… Dlaczego było ich tak niewielu? Pamiętajmy – ofiarę najbardziej
boli nie okrucieństwo oprawcy, ale bierność świadków… Nie zapomnijmy poza wszystkim,
że zawsze nadchodzi chwila moralnego wyboru… Więc musimy wiedzieć o tych dobrych ludziach, którzy pomagali Żydom podczas Holokaustu. Musimy się od nich uczyć, i poprzez
naszą wdzięczność i nadzieję musimy o nich pamiętać1.

Po przeczytaniu powyższego fragmentu zadajemy młodzieży zawarte w nim
pytanie: co sprawiło, że byli inni niż ich współobywatele?
W celu uzyskania odpowiedzi proponujemy zadanie pod tytułem Pomocna
dłoń. Wszyscy uczestnicy zajęć na białych kartkach formatu A4 odrysowują swoją dłoń i samodzielnie wypisują na nich powody, dla których Sprawiedliwi wśród
Narodów Świata zdecydowali się nieść pomoc pod groźbą utraty życia. Następnie wszyscy uczestnicy na plakacie (np. format A2) przyklejają swoje „dłonie”
tak, żeby stworzyć okrąg. W środku, w pustym polu, po wspólnej dyskusji dotyczącej motywacji osób ratujących Żydów wpisane zostanie kluczowe hasło dla
tego zadania, a także dla całego warsztatu.

1
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E. Wiesel, za: C. Rittner, S. Meyers, Courage To Care – Rescuers of Jews during the Holocaust, NYU Press, 1986,
s. 2, cyt. za: http://www.yadvashem.org/yv/en/education/languages/polish/righteous/about_program.asp [dostęp: 30.06.2013].
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