
Michał Bilewicz, Adrian Wójcik 

 

Antysemityzm na gruzach sztetl. Stosunek polskiej młodzieży do 
Żydów w miastach i miasteczkach południowej i wschodniej Polski1. 

 

ProHleﾏ posta┘ ┘oHeI Żydó┘ ┘e ┘spółIzesﾐej PolsIe Hył szeroko oﾏa┘iaﾐy przez 

soIjologó┘ (np. Krzeﾏiński, ヱΓΓヶぶ, psyIhologó┘ społeIzﾐyIh ふnp. Kofta i Sędek, ヲヰヰヵぶ, 

aﾐtropologó┘ ふnp. Cała, 2005ぶ i politologó┘ ふﾐp. Szlajfer, ヲヰヰンぶ. Większość z tyIh praI stara 

się zideﾐtyfiko┘ać podsta┘o┘e ﾏeIhaﾐizﾏy ﾐieIhęIi do Żydó┘: poszuki┘aﾐie kozłó┘ 

ofiarnych, fuﾐkIjoﾐo┘aﾐie aﾐtyseﾏiIkiIh ﾏitó┘ ┘ kulturze ludo┘ej, ┘iara ┘ „spisek 

żydo┘ski” Izy ﾏit „żydokoﾏuﾐy”. Większość z tyIh ﾏeIhaﾐizﾏó┘ staﾐo┘i ┘ jakiﾏś seﾐsie 

koﾐtyﾐuaIje historyIzﾐyIh ﾏoty┘ó┘ aﾐtyseﾏiIkiIh, pozostałośIi z Izasó┘ zﾐaIzﾐie 

liIzﾐiejszej oHeIﾐośIi Żydó┘ ﾐa zieﾏiaIh polskiIh. Tyﾏ Iieka┘sze ┘ydaje się Hadaﾐie 

stosuﾐku do Żydó┘ ┘śród tyIh grup ┘ieko┘yIh, które ┘iedzę ﾐa teﾏat Żydó┘ Izerpią 

ﾐieﾏal ┘yłąIzﾐie ze źródeł ┘tórﾐyIh: z książek, tele┘izji, przekazó┘ rodziIó┘ Izy dziadkó┘. 

LiIzeHﾐość Żydó┘ ┘ dzisiejszej PolsIe ﾐajpra┘dopodoHﾐiej ﾐie przekraIza dziesięIiu tysięIy 

osóH (Izłoﾐko┘st┘o orgaﾐizaIji tej ﾏﾐiejszośIiぶ, ﾐatoﾏiast ┘ Spisie Po┘szeIhﾐyﾏ LudﾐośIi i 

Mieszkań z ヲヰヰヲ roku około ヱヱヰヰ osóH zadeklaro┘ało przyﾐależﾐość do ﾏﾐiejszośIi 

żydo┘skiej (por. Datner, 2003). Najpra┘dopodoHﾐiej zateﾏ ﾏłodzi PolaIy, szIzególﾐie Ii 

ﾏieszkająIy poza dużyﾏi ﾏiastaﾏi ふﾏﾐiejszość żydo┘ska jest Ho┘ieﾏ skoﾐIeﾐtro┘aﾐa ┘ 

dużyIh ﾏiastaIh – z ﾐaj┘iększyﾏi ośrodkaﾏi ┘ Warsza┘ie, WroIła┘iu, Gdańsku, Krako┘ieぶ, 

nigdy nie mieli i ﾐie Hędą ﾏieli Hezpośredﾐiego koﾐtaktu z polskiﾏi Żydaﾏi. IIh ┘iedza jest z 

pe┘ﾐośIią zapośredﾐiIzoﾐa przez ﾏedia i przekaz rodziﾐﾐy, Ihoć trudﾐo jedﾐozﾐaIzﾐie 

oIeﾐić Izy przekaz teﾐ jest ┘ staﾐie zﾏieﾐić doﾏiﾐująIy ┘ polskiej kulturze stosuﾐek do 

Żydów. Wiele prac historycznych (np. Lendvai, 1971 czy Roth, 1978) wskazuje na wprost 

ﾐiez┘ykłą tr┘ałość przekoﾐań aﾐty-żydo┘skiIh ┘ ﾏiejsIaIh, gdzie Żydó┘ praktyIzﾐie ﾐie 

Hyło od dziesięIioleIi ふkraje deﾏokraIji ludo┘ejぶ Izy ﾐa┘et od stuleIi ふśredﾐio┘ieIzﾐa 

Anglia). 

                                                      
1
 Aﾐalizy opisaﾐe ┘ artykule Hyły zrealizo┘aﾐe przez Ceﾐtruﾏ Badań ﾐad Uprzedzeﾐiaﾏi przy Wydziale 

PsyIhologii UW ┘ raﾏaIh graﾐtu FuﾐdaIji Forda dla  FuﾐdaIji OIhroﾐy DziedziIt┘a Żydo┘skiego. 
Przygoto┘aﾐie opraIo┘aﾐia ┘spieraﾐe Hyło z graﾐtu MNiSW N106 0886 33 „)agrożeﾐie PsyIhologiIzﾐe a 
Stosuﾐki Międzygrupowe”. 



W polskiej literaturze przedﾏiotu ﾐie┘iele jest Hadań ilośIio┘yIh dotyIząIyIh 

stosuﾐku ﾏłodzieży polskiej do Żydó┘ – do ﾐieliIzﾐyIh ┘yjątkó┘ ﾐależy praca Jolanty 

Ambrosewicz-Jacobs (2003ぶ, Hadaﾐia dotyIząIe stereotypó┘ spisko┘yIh ┘ koﾐtekśIie 

wyboró┘ polityIzﾐyIh ふKofta i Sędek, ヲヰヰヵぶ oraz praIe staﾐo┘iąIe pokłosie projektu 

„Trudﾐe Pytaﾐia” fuﾐdaIji Foruﾏ Dialogu Między Narodaﾏi ふBile┘iIz, Ostolski, WójIik, 

WysoIka, ヲヰヰヴ; WójIik, ヲヰヰΒ; Bile┘iIz, ヲヰヰΑぶ. Większość z tyIh Hadań Hyła jedﾐak 

realizowana ┘ dużyIh ośrodkaIh ﾏiejskiIh, gdzie poza dość liIzﾐyﾏi skupiskaﾏi ﾏﾐiejszośIi 

żydo┘skiej ﾏożﾐa ró┘ﾐież spotkać jeszIze liIzﾐiejsze grupy żydo┘skiIh turystó┘ z zagraﾐiIy 

od┘iedzająIyIh ﾏiejsIa z┘iązaﾐe z historią polskiIh Żydó┘ oraz Holokaustu. Nadal 

pozostała ﾐiezHadaﾐa ś┘iadoﾏość ﾏłodyIh Polakó┘ z ﾏﾐiejszyIh ﾏiejsIo┘ośIi, gdzie ┘ 

przeszłośIi istﾐiały Hardzo liIzﾐe społeIzﾐośIi żydo┘skie po któryIh pozostały dziś jedyﾐie 

opuszczone cmentarze i synagogi. 

ProHleﾏ stosuﾐku do Żydów w dawﾐyIh sztetlech 

 

W literaturze piękﾐej i eseistyIe Hardzo Izęsto poja┘ia się określeﾐie sztetl, 

ﾐie┘ielkiego ośrodka ﾏiejskiego, ┘ któryﾏ Żydzi staﾐo┘ili Hardzo liIzﾐą ﾏﾐiejszość luH 

┘ręIz ┘iększość ﾏieszkańIó┘ ふpor. SaHor, ヲヰヰヵぶ. MieszkańIy sztetl wchodzili w 

zrytualizowane kontakty z nie-żydo┘skiﾏ ś┘iateﾏ: głó┘ﾐie z ludﾐośIią ┘iejską i Ioraz 

liIzﾐiej reprezeﾐto┘aﾐą ┘ okresie ﾏiędzy┘ojeﾐﾐyﾏ polską ludﾐośIią ﾏiejską. Sztetl jako 

forﾏa zaﾏieszkaﾐia ludﾐośIi żydo┘skiej Hył typo┘y dla Polski połudﾐio┘ej ふGaliIjaぶ i 

wschodniej (LubelszIzyzﾐa, Podlasieぶ. Druga ┘ojﾐa ś┘iato┘a zakońIzyła ┘ielo┘ieko┘ą 

oHeIﾐość ┘ PolsIe tego rodzaju orgaﾐizaIji społeIzﾐej, jaką staﾐo┘iło żydo┘skie sztetl. 

JedﾐoIześﾐie jedﾐak ┘ydaje się, że ┘iele proHleﾏó┘ z┘iązaﾐyIh ze stosuﾐkieﾏ do Żydó┘ ┘ 

tego typu miejsco┘ośIiaIh tr┘a do dziś ┘ ﾐieﾏal ﾐiezﾏieﾐioﾐej forﾏie. W tyﾏ ﾏiejsIu 

┘arto skupić się ﾐa d┘óIh proHleﾏaIh, które zdają się kształto┘ać dzisiejszy stosuﾐek do 

Żydó┘ ┘ tyIh ﾏiejsIo┘ośIiaIh: kwestii paﾏięIi okresu okupaIji hitlero┘skiej oraz restytuIji 

mienia żydo┘skiego.  

Wielu HadaIzy ┘skazuje ﾐa proHleﾏy ┘ rozuﾏieﾐiu przeszłośIi jako ﾐa zasadﾐiIzą 

przeszkodę ┘ stosuﾐkaIh polsko-żydo┘skiIh ふpor. Krzeﾏiński, ヱΓΓヶ; Steiﾐlauf, ヲヰヰヱ; 

Nijakowski, 2008). Lata okupaIji hitlero┘skiej staﾐo┘ią kluczowy okres dla kształto┘aﾐia się 

dzisiejszego stosuﾐku Polakó┘ do Żydó┘. Krzeﾏiński ┘skazuje ﾐa ry┘alizaIję Iierpień, która 



staﾐo┘i koﾐsek┘eﾐIję Holokaustu, a której tłeﾏ Hyły ﾏesjaﾐizﾏy doﾏiﾐująIe głó┘ﾐyIh 

ﾐarodo┘ot┘órIzyIh treśIiaIh kultury: zaró┘ﾐo ┘ kulturze polskiej jak i żydo┘skiej 

ふKrzeﾏiński, ヱΓΓヶぶ. )daﾐieﾏ aﾐalizująIego polskie deHaty o paﾏięIi LeIha Nijako┘skiego 

ふヲヰヰΒぶ aHsolutyzaIja ┘łasﾐyIh krzy┘d dopro┘adziła do szIzególﾐyIh puﾐktó┘ zapalﾐyIh ┘ 

polsko-żydo┘skiﾏ dialogu o przeszłośIi: kolejﾐe spory ┘yHuIhały ┘okół kwestii 

szﾏalIo┘ﾐiIt┘a, ┘ojeﾐﾐyIh i po┘ojeﾐﾐyIh pogroﾏó┘ aﾐtyżydo┘skiIh oraz oHeIﾐośIi 

Żydó┘ ┘ so┘ieIkiﾏ aparaIie represji. Warto dodać ┘ tyﾏ ﾏiejsIu, że to ┘łaśﾐie ┘ ﾏałyIh 

ﾏiastaIh doIhodziło do ﾐajHardziej HrutalﾐyIh pogroﾏó┘ zaró┘ﾐo ┘ Izasie ┘ojﾐy, jak i po 

jej zakońIzeﾐiu. ) kolei MiIhael Steiﾐlauf ┘ „PaﾏięIi Nieprzys┘ojoﾐej” ふヲヰヰヱぶ ┘ HolokauśIie 

doszukuje się raIzej psyIhologiIzﾐyIh podsta┘ ﾐieﾐa┘iśIi – opierająI się ﾐa teorii ‘oHerta J. 

Liftoﾐa pisze oﾐ o doś┘iadIzeﾐiu HierﾐyIh ś┘iadkó┘ )agłady, którzy ﾏusieli ┘ jakiś sposóH 

uzasadﾐić przed soHą s┘oją Hierﾐość. Najłat┘iejszyﾏ ┘yjaśﾐieﾐieﾏ Hyło ┘ tej sytuaIji 

zapoﾏﾐieć o )agładzie Żydó┘, ┘yﾏazać paﾏięć o iIh IierpieﾐiaIh. Uzasadﾐieﾐieﾏ takiego 

┘yﾏazy┘aﾐia staﾐo┘ił ┘łaśﾐie aﾐtyseﾏityzﾏ i reseﾐtyﾏeﾐt ┘oHeI Żydó┘. 

Drugą k┘estią, która ┘ zasadﾐiIzy sposóH ┘pły┘a ﾐa stosuﾐek do Żydó┘ ┘ ﾏałyIh 

ﾏiastaIh, jest proHleﾏ utraIoﾐego przez Żydó┘ ﾏieﾐia. W praIaIh dotyIząIyIh 

po┘ojeﾐﾐego aﾐtyseﾏityzﾏu ┘ PolsIe ┘ielokrotﾐie podkreśla się jako przyIzyﾐę 

za┘łaszIzeﾐie przez Polakó┘ żydo┘skiego ﾏieﾐia ふpor. ﾐp. Gross, ヲヰヰΒぶ. Ś┘iadoﾏość 

ﾏieszkaﾐia ┘ doﾏu przejętyﾏ od ┘ygoﾐioﾐego do getta Żyda ┘ oIzy┘isty sposóH t┘orzy 

sytuaIję dysoﾐaﾐsu, który pokoﾐać ﾏożﾐa ﾐa d┘a sposoHy – oddająI za┘łaszIzoﾐe ﾏieﾐie 

Hądź HudująI ﾐegaty┘ﾐy ┘izeruﾐek ﾐarodu, któreﾏu ﾏieﾐie odeHraﾐo. Lęk przed da┘ﾐyﾏi 

żydo┘skiﾏi ﾏieszkańIaﾏi polskiIh ﾏiast oraz iIh spadkoHierIaﾏi ┘ istotﾐy sposóH 

ﾐazﾐaIzył kształt polskiIh dyskusji o kształIie repry┘atyzaIji oraz o powojennych 

odszkodowaniach (por. Szlajfer, 2003). Dziś ┘ ┘ielu polskiIh ﾏiejsIo┘ośIiaIh toIzą się 

proIesy restytuIji żydo┘skiego ﾏieﾐia koﾏuﾐalﾐego – Iﾏeﾐtarzy, syﾐagog Izy jeszi┘ ふszkół 

religijﾐyIhぶ ﾐiegdyś ﾐależąIyIh do gﾏiﾐ żydo┘skiIh. Bez ┘sparIia i opieki społeIzﾐośIi 

lokalnych trudno wyobrazić soHie los żydo┘skiego dziedziIt┘a pozosta┘ioﾐego ┘ ﾏiejsIaIh, 

┘ któryIh ﾐieraz od pół┘ieIza ﾐie ﾏieszkał żadeﾐ polski Żyd. Dlatego też szIzególﾐie ┘ażﾐe 

┘ydaje się rozpozﾐaﾐie posta┘ ┘oHeI Żydó┘ ﾏłodyIh Polakó┘, którzy dziś ┘ tyIh ﾏiejsIaIh 

ﾏieszkają. 



Badanie Postaw 2007 

 

ChIąI rozpozﾐać posta┘y ┘oHeI Żydó┘ ┘śród polskiej ﾏłodzieży ﾏieszkająIej ┘ 

ﾏałyIh ﾏiastaIh rozpoIzęliśﾏy ┘spółpraIę z FuﾐdaIją OIhroﾐy DziedziIt┘a Żydo┘skiego, ┘ 

raﾏaIh realizaIji prograﾏu Hada┘Izego Posta┘y WoHeI Żydó┘ i IIh DziedziItwa 

Kulturowego. PraIo┘ﾐiIy FuﾐdaIji OIhroﾐy DziedziIt┘a Żydo┘skiego ┘ dﾐiaIh od Γ do ヲヶ 

paździerﾐika ヲヰヰΑ roku zrealizo┘ali Hadaﾐie aﾐkieto┘e ふautoreﾏ ﾐarzędzi Hył Arkadiusz 

Toﾏasze┘skiぶ ┘ szkołaIh ┘ ヱヵ ﾏiejsIo┘ośIiaIh z trzeIh ┘oje┘ództ┘ ふpodlaskie, luHelskie, 

podkarpaIkie; ┘ każdyﾏ ┘oje┘ództ┘ie po ヵ ﾏiejsIo┘ośIiぶ. W ┘oje┘ództ┘ie podlaskiﾏ 

Hyły to: MilejIzyIe, Przerośl, SuIho┘ola, TykoIiﾐ, Wasilkó┘; ┘ ┘oje┘ództ┘ie luHelskiﾏ: 

Fraﾏpol, Kraśﾐik, ŁęIzﾐa, Tarﾐogród, )aﾏość; a ┘ ┘oje┘ództ┘ie podkarpaIkiﾏ: Dyﾐó┘, 

Medyka, NieHyleI, Sieﾐia┘a, Sokołó┘ Małopolski. Każda z po┘yższyIh ﾏiejsIo┘ośIi jest 

tereﾐeﾏ działań FuﾐdaIji ┘ raﾏaIh realizo┘aﾐyIh zadań ┘łasﾐyIh i ze┘ﾐętrzﾐyIh 

projektó┘, ┘ któryIh partﾐeraﾏi Hyły szkoły oraz ┘ładze lokalﾐe. W Hadaﾐiu ┘zięło udział 

687 uIzﾐió┘ szkół poﾐadpodsta┘o┘yIh ふヶヰ,ヱ% koHiet, ンΓ,Γ% ﾏężIzyzﾐぶ.   

W raﾏaIh ┘spółpraIy z FuﾐdaIją przepro┘adziliśﾏy aﾐalizy ilośIio┘e zeHraﾐyIh 

daﾐyIh, które uﾏożli┘iły ﾐaﾏ diagﾐozę posta┘ i dystaﾐsu ┘oHeI Żydó┘ ┘ po┘yższyIh 

ﾏiejsIo┘ośIiaIh, opisaﾐie źródeł ┘iedzy o ŻydaIh oraz określeﾐie podsta┘o┘yIh 

┘yzﾐaIzﾐikó┘ posta┘ oraz dystaﾐsu. 

Dystaﾐs społeIzﾐy 

 

Bardzo Izęstyﾏ ﾐarzędzieﾏ ┘ Hadaﾐiu posta┘ ┘oHeI ﾏﾐiejszośIi etﾐiIzﾐyIh jest skala 

dystaﾐsu społeIzﾐego Bogardusa określająIa stopień akIeptaIji przedsta┘icieli danej 

ﾏﾐiejszośIi ┘ ﾐajHliższyﾏ otoIzeﾐiu osoHy Hadaﾐej ふBogardus, 1925ぶ. ChIąI rozpozﾐać 

dystaﾐs społeIzﾐy ﾏłodzieży ┘oHeI Żydó┘ zastoso┘aﾐo ﾐieIo zﾏodyfiko┘aﾐą ┘ersję tej 

skali ┘ taki sposóH, aHy poszIzególﾐe pytaﾐia odpo┘iadały Iodzieﾐﾐeﾏu doś┘iadczeniu 

ﾏłodyIh ludzi.  Na skalę dystaﾐsu społeIzﾐego składały się zatem odpowiedzi na cztery 

pytaﾐia dotyIząIe oHeIﾐośIi iﾐﾐyIh ﾐarodo┘ośIi ┘ Hezpośredﾐiﾏ otoIzeﾐiu respoﾐdeﾐta ふ┘ 

szkole), oraz w mniej lub bardziej bliskich relacjach. Pytaﾐia Hrzﾏiały: „Czy przeszkadzałoHy 

ふprzeszkadzaぶ Ci siedzeﾐie ┘ jedﾐej ła┘Ie z …”, „Czy ┘yjeIhałHyś ﾐa koloﾐię ふoHózぶ, ﾐa której 

opróIz Polakó┘ HyliHy …”, „Czy przeszkadzaliHy/przeszkadzają Ci uIzęszIzająIy to T┘ojej 



szkoły uIzﾐio┘ie, którzy HyliHy/są…” oraz „Czy ﾏoふóぶgłふaぶHyś ﾏieć Ihłopaka / dzie┘Izyﾐę, 

któraふyぶ HyłふaぶHy…”. Pytaﾐie o dystaﾐs społeIzﾐy ┘oHeI Żydó┘ ukryto ┘śród pytań o dystaﾐs 

wobec 8 innych grup ﾐarodo┘ośIio┘yIh ふAﾏerykaﾐie, Białorusiﾐi, Cygaﾐie, FraﾐIuzi, Lit┘iﾐi, 

Niemcy, Rosjanie, UkraińIy).  Badani zaznaczali odpowiedzi na 3-stopﾐio┘ej skali ふ„Nie”, „Nie 

ﾏaﾏ zdaﾐia”, „Tak”ぶ. Tabela 1. przedstawia IzęstośIi odpo┘iedzi ﾐa poszIzególﾐe pytaﾐia ┘ 

odﾐiesieﾐiu do poszIzególﾐyIh grup etﾐiIzﾐyIh. 

 

TaHela 1. Wskaźﾐiki dystaﾐsu do Żydów ﾐa tle wskaźﾐików dystaﾐsu do iﾐﾐyIh ﾐarodowośIi ふ% 

populacji)* 

 Białorusini Rosjanie Żydzi Cyganie Francuzi 

 
Tak 

Nie 

wiem 
Nie Tak 

Nie 

wiem 
Nie Tak 

Nie 

wiem 
Nie Tak 

Nie 

wiem 
Nie Tak 

Nie 

wiem 
Nie 

Czy przeszkadzaliby Ci 

uczęszczający do Twojej 

szkoły… 

3,2 32,8 53,0 8,3 29,8 51,2 10,0 27,8 47,0 14,0 26,2 42,1 2,8 26,6 61,6 

Czy wyjechałbyś na kolonie, 

na której oprócz Polaków 

byliby… 

53,0 27,4 11,8 50,7 25,8 16,0 39,0 26,1 23,1 34,8 21,1 30,0 65,5 21,1 7,9 

Czy przeszkadzałoby Ci 

siedzenie w jednej ławce z… 
9,2 32,0 46,6 12,8 28,1 45,7 20,2 27,4 36,1 24,7 24,3 33,2 5,5 25,2 59,5 

Czy mógłbyś mieć 

chłopaka/dziewczyną, która 

była by…. 

26,8 14,0 36,2 24,9 13,2 40,0 15,4 9,8 52,8 15,6 9,8 52,7 51,7 15,4 17,0 

 Ukraińcy Amerykanie Niemcy Litwini 

 Tak 
Nie 

wiem 
Nie Tak 

Nie 

wiem 
Nie Tak 

Nie 

wiem 
Nie Tak 

Nie 

wiem 
Nie 

Czy przeszkadzaliby Ci 

uczęszczający do Twojej 

szkoły… 

4,8 29,7 55,0 2,5 26,8 63,3 11,1 25,6 52,8 3,6 30,6 54,4 

Czy wyjechałbyś na kolonie, 

na której oprócz Polaków 

byliby… 

50,7 27,7 13,0 70,3 19,4 6,1 57,9 21,8 14,4 53,1 27,5 11,2 

Czy przeszkadzałoby Ci 

siedzenie w jednej ławce z… 
10,2 32,0 46,1 3,9 23,7 63,8 12,4 25,9 49,6 7,7 30,7 47,0 

Czy mógłbyś mieć 

chłopaka/dziewczyną, która 

była by…. 

25,0 14,6 36,4 60,4 12,4 13,7 40,3 14,7 29,0 27,4 17,6 33,5 

* W każdyﾏ z pytań Izęść spośród HadaﾐyIh odﾏó┘iło odpo┘iedzi, zateﾏ odpo┘iedzi ﾐie suﾏują się do ヱヰヰ% 



 

UIzﾐio┘ie zdeIydo┘aﾐie ﾐajﾏﾐiej Ihętﾐie ┘idzieliHy ┘ s┘ojej szkole Cygaﾐó┘, ┘ 

dalszej kolejﾐośIi, Żydó┘, NieﾏIó┘ i ‘osjaﾐ, ﾐastępﾐie lokują się: Białorusiﾐi, UkraińIy, 

Litwini. NajIhętﾐiej ┘e ┘spólﾐej szkole ┘idziaﾐo Hy FraﾐIuzó┘ i Aﾏerykaﾐó┘.  

Spośród HadaﾐyIh ﾐaj┘iększy odsetek ﾐie zgodziłHy się ┘yjeIhać ﾐa koloﾐię z Cyganami i 

Żydaﾏi, ﾐieIo ﾏﾐiej Hadaﾐyﾏ przeszkadzaliHy ﾐa ┘spólﾐyIh koloﾐiaIh ‘osjaﾐie, UkraińIy, 

Białorusiuﾐi, UkraińIy, Lit┘iﾐi, NieﾏIy, FraﾐIuzi i Aﾏerykaﾐie. Trzecie pytanie 

IharakteryzująIe dystaﾐs ┘iązało się z istﾐieﾐieﾏ relaIji koleżeńskiIh ふ„Czy przeszkadzałoHy 

ふprzeszkadzaぶ Ci siedzeﾐie ┘ jedﾐej ła┘Ie z …”ぶ. Badaﾐi ┘idzieliHy ﾐajﾏﾐiej Ihętﾐie ┘ s┘ojej 

ła┘Ie Cygaﾐó┘, ┘ dalszej kolejﾐośIi Żydó┘, ﾐastępﾐie pięć ﾐarodo┘ośIi, ┘ stosuﾐku do 

któryIh różﾐiIe ┘ dystaﾐsie są ﾐie┘ielkie, a ﾐajIhętﾐiej FraﾐIuzó┘ i Aﾏerykaﾐó┘. Ostatnie 

pytaﾐie IharakteryzująIe dystaﾐs ﾏłodzieży ┘iązało się relaIjaﾏi osoHistyﾏi ふ„Czy 

ﾏoふóぶgłふaぶHyś ﾏieć Ihłopaka / dzie┘Izyﾐę, któraふyぶ HyłふaぶHy…”ぶ. Najﾏﾐiej Ihętﾐie uIzestﾐiIy 

Hadaﾐia ┘idzieli Hy jako s┘oiIh partﾐeró┘ żyIio┘yIh Cygaﾐó┘ i Żydó┘, ┘ ﾐastępﾐej 

kolejﾐośIi są ‘osjaﾐie, UkraińIy, NieﾏIy, Białorusiﾐi, Lit┘iﾐi, FraﾐIuzi i Aﾏerykaﾐie.  

W oparIiu o po┘yższe pytaﾐia ut┘orzoﾐo zHiorIze ┘skaźﾐiki dystaﾐsu do 

poszIzególﾐyIh grup etﾐiIzﾐyIh ふpoprzez uśredﾐieﾐie odpo┘iedzi ﾐa po┘yższe pytaﾐiaぶ. 

Zbiorczy, 4-iteﾏo┘y ┘skaźﾐik dystaﾐsu ┘ykazał ┘ysoki pozioﾏ rzetelﾐośIi dla ‘osjaﾐ ふα 

Cronbacha = 0,74ぶ, Żydó┘ ふα = ヰ,ΑΓぶ, Cygaﾐó┘ ふα = ヰ,ΑΓぶ, UkraińIó┘ ふα = ヰ,Αヰぶ i NieﾏIó┘ ふα 

= ヰ,Βヰぶ, ﾐieIo ﾏﾐiejszy dla: Białorusiﾐó┘ ふα = ヰ,ヶヶぶ, Lit┘iﾐó┘ ふα = ヰ,ヶヶぶ, Aﾏerykaﾐó┘ ふα = 

ヰ,ヵΓぶ i FraﾐIuzó┘ ふα = ヰ,ヴヲぶ. ) po┘odu ﾐiskiej rzetelﾐośIi skali dystaﾐsu społeIzﾐego ┘oHec 

Aﾏerykaﾐó┘ i FraﾐIuzó┘ grupy te ﾐie Hyły ┘ykorzysty┘aﾐe ┘ dalszyIh aﾐalizaIh. 

Uśredﾐioﾐe ┘yﾐiki dystaﾐsu przedsta┘ia ┘ykres 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wykres 1: Dystans społeIzﾐy woHeI poszIzególﾐyIh grup etﾐiIzﾐyIh ふporówﾐaﾐie średﾐiIhぶ. 

 

 

Badaﾐi uIzﾐio┘ie z ﾏiast i ﾏiasteIzek Polski połudﾐio┘o-wschodniej wykazywali ﾐaj┘yższy 

pozioﾏ dystaﾐsu społeIzﾐego ┘oHeI Cygaﾐó┘ i Żydó┘, ﾐieIo ﾏﾐiejszy ┘oHeI UkraińIó┘, 

Białorusiﾐó┘ i Lit┘iﾐó┘, ﾐajﾐiższy ┘oHeI NieﾏIó┘. Wyﾐik teﾐ jest dość zaskakująIy – 

ﾐaj┘yższy dystaﾐs zaoHser┘o┘aﾐo ┘oHeI grup ﾐiegdyś liIzﾐie oHeIﾐyIh ﾐa tyIh tereﾐaIh, 

d┘óIh grup etﾐiIzﾐyIh szIzególﾐie dotkﾐiętyIh tragedią Holokaustu. Badaﾐi odIzu┘ają też 

┘ysoki dystaﾐs ┘oHeI s┘oiIh ﾐajHliższyIh sąsiadó┘ ふUkraińIy, ‘osjaﾐie i Białorusiﾐi to 

ﾏﾐiejszośIi etﾐiIzﾐe Izęsto spotykaﾐe ﾐa tyIh tereﾐaIh, Izęste są ró┘ﾐież iIh Izaso┘e 

ﾏigraIje zaroHko┘eぶ, ﾐatoﾏiast dystaﾐsu ┘oHeI NieﾏIó┘ i iﾐﾐyIh zﾐaIzﾐie Hardziej 

odległyIh ﾐarodó┘, jak ┘skazują odpo┘iedzi ﾐa koﾐkretﾐe iteﾏy skali, jest zﾐaIzﾐie ﾐiższy. 

Możﾐa ┘ytłuﾏaIzyć te różﾐiIe ﾐa gruﾐIie teorii tożsaﾏośIi społeIzﾐej – grupy obce 

ﾐajpodoHﾐiejsze do ﾐas, ﾐajHliższe ﾐaﾏ są dla ﾐas ﾐajHardziej zagrażająIe, grożą Ho┘ieﾏ 

rozﾏyIieﾏ ﾐaszej tożsaﾏośIi społeIzﾐej. Dlatego też staraﾏy się Hardziej dystaﾐso┘ać od 

tyIh grup i ży┘iﾏy ┘oHeI ﾐiIh ﾐajsilﾐiejszą ﾐieIhęć ふTajfel i Turner, 1986ぶ. To zdaje się 

tłuﾏaIzyć zaskakująIo ┘ysoki pozioﾏ dystaﾐsu społeIzﾐego ┘oHeI Żydó┘ oraz iﾐﾐyIh 

けHliskiIhげ ﾏﾐiejszośIi ﾐarodo┘yIh ┘śród ﾏłodzieży z Polski połudﾐio┘o-wschodniej. 

W dalszyﾏ kroku poró┘ﾐaliśﾏy dystaﾐs społeIzﾐy ┘oHeI Żydó┘ ┘ ﾏiejsIo┘ośIiaIh, ┘ 

któryIh pro┘adzoﾐo Hadaﾐie. MiejsIo┘ośIi te różﾐiły się ró┘ﾐież średﾐiﾏ pozioﾏeﾏ 



dystaﾐsu do Żydó┘. ‘óżﾐiIe poﾏiędzy poszIzególﾐyﾏi ﾏiejsIo┘ośIiaﾏi Hyły istotﾐe ﾐa 

poziomie F (14,625) = 3,21, p < ,ヰヰヱ. Naj┘yższy pozioﾏ dystaﾐsu zaoHser┘o┘aﾐo ┘ ŁęIzﾐej, 

ﾐajﾐiższy ┘ Kraśﾐiku (por. Wykres 2.ぶ. Wyﾐik teﾐ ró┘ﾐież ┘ydał się ﾐieIo zaskakująIy – 

ﾐie┘ielkie ﾏiejsIo┘ośIi, ┘ któryIh zﾐajdują się ﾐajzﾐakoﾏitsze zaHytki żydo┘skiej sztuki 

sakralﾐej ┘ PolsIe ふTykoIiﾐ, ŁęIzﾐaぶ to ró┘ﾐież ﾏiejsIa, ┘ któryIh ﾏłodzież przeja┘ia 

ﾐaj┘yższy pozioﾏ dystaﾐsu do Żydó┘. 

  

Wykres 2: Dystans społeIzﾐy woHeI Żydów w poszIzególﾐyIh ﾏiejsIowośIiaIh ふporówﾐaﾐie średﾐiIhぶ. 

     

Antysemityzm 

 

W Hadaﾐiu zastoso┘aﾐo autorską ヶ-iteﾏo┘ą skalę aﾐtyseﾏityzﾏu, ut┘orzoﾐą ┘ 

oparIiu o pytaﾐia dotyIząIe aktualﾐyIh proHleﾏó┘ ふkoﾐflikty ┘okół żydo┘skiIh patroﾐó┘ 

szkół, odkry┘aﾐe Izęsto ┘ polskiIh rodziﾐaIh żydo┘skie korzeﾐieぶ,  pewne tradycyjnych 

przedwojennych motywó┘ antysemickich ふﾐietoleraﾐIja ┘oHeI żydo┘skiIh ﾐauIzyIieli, 

zﾏuszaﾐie Żydó┘ do eﾏigraIji, przekoﾐaﾐie, że „Żydzi szkodzą PolsIe”ぶ oraz ogólﾐą posta┘ę 

┘oHeI Żydó┘ ふpozyty┘ﾐą ┗s. ﾐegaty┘ﾐąぶ.  Skala aﾐtyseﾏityzﾏu ┘ykazała ┘ysoki poziom 

rzetelﾐośIi ふα CroﾐHaIha =  0,91). Średﾐia ┘skazań poszIzególﾐyIh sześIiu pytań, poz┘oliła 

ut┘orzyć jedﾐozﾏieﾐﾐo┘y ┘skaźﾐik aﾐtyseﾏityzﾏu, przyjﾏująIy ┘artośIi od ヰ ふHrak 

antysemityzmu) do 2 (maksymalny poziom antysemityzmu).  



‘óżﾐiIe poﾏiędzy poszIzególﾐyﾏi ﾏiejsIo┘ośIiaﾏi na skali antysemityzmu Hyły 

istotne statystycznie na poziomie F(14, 672) = 4,89; p < ,ヰヰヱ. Naj┘yższy pozioﾏ 

aﾐtyseﾏityzﾏu zaoHser┘o┘aﾐo ┘śród uIzﾐió┘ ┘ ŁęIzﾐej. Najﾐiższy pozioﾏ aﾐtyseﾏityzﾏu 

przejawiali badani uczniowie Suchowoli, Tarﾐogrodu i Kraśﾐika ふpor. Wykres ン.ぶ. )askakująIo 

┘ysoki ┘skaźﾐik aﾐtyseﾏityzﾏu zaoHser┘o┘aﾐy ┘ ŁęIzﾐej zdaje się korespoﾐdo┘ać z 

oHeIﾐośIią ruIhó┘ ﾐeofaszysto┘skiIh ┘ tej ﾏiejsIo┘ośIi, Io ﾐieda┘ﾐo Hyło ﾐagłaśﾐiaﾐe ┘ 

mediach. 

 

Wykres 3: Aﾐtyseﾏityzﾏw poszIzególﾐyIh ﾏiejsIowośIiaIh ふporówﾐaﾐie średﾐiIhぶ. 

 

 

Co wpływa ﾐa dystaﾐs do Żydów i aﾐtyseﾏityzﾏ wśród ﾏłodzieży? 

 

Choć pozioﾏ aﾐtyseﾏityzﾏu ┘ przeHadaﾐej populaIji ふza ┘yjątkieﾏ kilku 

ﾏiejsIo┘ośIiぶ ﾐie ┘yda┘ał się alarﾏująIy, to przeja┘iaﾐy dystaﾐs ┘oHeI Żydó┘ Hył dość 

duży ┘ ┘ypadku ﾐieﾏal każdej ﾏiejsIo┘ośIi. IﾐteresująIyﾏ Hyło zateﾏ określeﾐie, Io ﾏoże 

┘pły┘ać ﾐa dystaﾐs ┘oHeI Żydó┘ i aﾐtyseﾏityzﾏ oraz jakie źródła ┘iedzy są 

najskuteczniejsze w ograniczaniu aﾐtyseﾏityzﾏu i dystaﾐsu ┘oHeI Żydó┘.  

Wiedza przekazywaﾐa przez dziadków i rodziców 

 



)godﾐie z teorią rozszerzoﾐego koﾐtaktu ふWright i iﾐ., ヱΓΓΑぶ t┘ierdziliśﾏy, że ┘iedza o 

tyﾏ, że HlisIy nam ludzie mieli kontakt z Żydaﾏi, po┘iﾐﾐa Izyﾐić ﾐasze posta┘y ┘oHec 

Żydó┘ Hardziej pozyty┘ﾐyﾏi. Na ﾐorﾏaty┘ﾐy ┘pły┘ przodkó┘ ﾐa posta┘y ┘skazują ﾐie 

tylko psychologowie (Wright i in., 1997ぶ, leIz ró┘ﾐież aﾐtropologo┘ie zajﾏująIy się kulteﾏ 

przodkó┘ ふScheffler, 1966). Badaﾐie do┘iodło, że Hadaﾐi, któryﾏ rodziIe Hądź dziadkowie i 

rodziIe opo┘iadali o ŻydaIh ﾏieszkająIyIh ┘ daﾐej ﾏiejsIo┘ośIi, ﾏają zﾐaIzﾐie ﾐiższy 

poziom antysemityzmu (M = ヰ,Αヰぶ ﾐiż Hadaﾐi, któryﾏ ﾐie przekazy┘aﾐo takiej ┘iedzy ふM = 

ヰ,Βヵぶ. ‘óżﾐiIa ta okazała się istotﾐa statystyIzﾐie, F(1, 679) = 13,35; p  <  ,001. Badani, 

któryﾏ opo┘iadaﾐo o ŻydaIh Izują też zﾐaIzﾐie ﾐiższy dystaﾐs do Żydó┘ ふM = ヰ,Βンぶ ﾐiż 

Hadaﾐi, któryﾏ ﾐiI ┘ doﾏu o ŻydaIh ﾐie opo┘iadaﾐo ふM =  ヱ,ヰンぶ. ‘óżﾐiIa ta jest ró┘ﾐież 

istotna statystycznie, F(1, 679) =  19,55; p  <  ,001). Wynik ten ilustruje wykres 4. 

Norﾏaty┘ﾐy ┘pły┘ dziadkó┘ i rodziIó┘ ┘ ﾏałyIh ﾏiejsIo┘ośIiaIh zdaje się ┘ięI ﾏieć 

ﾐieHagatelﾐe zﾐaIzeﾐie dla stosuﾐku do Żydó┘. 

 

Wykres 4: Dystans i antysemityzm a przekaz pokoleniowy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koﾐtakt z Żydaﾏi 
 

W ﾏiejsIo┘ośIiaIh Polski połudﾐio┘ej i ┘sIhodﾐiej ┘ ostatﾐiIh lataIh Ioraz IzęśIiej 

doIhodzi do koﾐtaktó┘ z Żydaﾏi. Chasydzi ふﾏistyIzﾐy ruIh ortodoksyjﾐego judaizﾏuぶ, coraz 

IzęśIiej przyjeżdżają od┘iedzać groHy przodkó┘ s┘oiIh Iadykó┘ ふduIho┘yIh przy┘ódIó┘ぶ, 
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któryIh groHy zﾐajdują się do dziś ┘ ﾏiasteIzkaIh Polski, Ukraiﾐy, Wegier, ‘uﾏuﾐii i 

Białorusi. Poza tyﾏ s┘oistyﾏ rodzajeﾏ „turystyki religijﾐej” do Polski przyjeżdżają też Ioraz 

liIzﾐiejsze grupy żydo┘skiej ﾏłodzieży z┘iązaﾐe z upaﾏiętﾐiaﾐieﾏ Holokaustu ふpor. Bilewicz 

i in., 2004ぶ. Grupy te przyjeżdżają jedﾐakże głó┘ﾐie do dużyIh ośrodkó┘ ﾏiejskiIh 

ふWarsza┘a, Krakó┘, LuHliﾐ, Łódźぶ oraz da┘ﾐyIh ﾐazisto┘skiIh oHozó┘ zagłady ふOś┘ięIiﾏ, 

TreHliﾐka, Majdaﾐek, BełżeIぶ, oﾏijająI z┘ykle ﾐieduże ﾏiejsIo┘ośIi. Tyﾏ ﾐie ﾏﾐiej 

ciekawym wyda┘ało się spra┘dzeﾐie, Izy Hezpośredﾐi koﾐtakt z Żydaﾏi ┘pły┘a ﾐa dzisiejszy 

stosuﾐek ﾏieszkańIó┘ polskiIh ﾏałyIh ﾏiast do Żydó┘. 

)godﾐie z hipotezą koﾐtaktu ふpor. Bile┘iIz, ヲヰヰΑぶ t┘ierdziliśﾏy, że osoHy, które 

spotkały Żydó┘ po┘iﾐﾐy rozHudo┘ać znacznie bardziej pozytywne postawy wobec nich i 

ﾏﾐiejszy dystaﾐs. WHre┘ ﾐaszyﾏ prze┘idy┘aﾐioﾏ, Hadaﾐi, którzy spotkali Żydó┘ ┘ s┘ojej 

ﾏiejsIo┘ośIi ﾐie różﾐią się pozioﾏeﾏ dystaﾐsu do Żydó┘ ふM = ヰ,Γンぶ od HadaﾐyIh, którzy 

ﾐie spotkali Żydó┘ ふM = 0,94), F(1, 504) = 0,005; p  =  0,94. Co ┘ięIej, Hadaﾐi, którzy spotkali 

Żydó┘ ﾏieli ┘ręIz ┘yższy pozioﾏ aﾐtyseﾏityzﾏu ふM = ヰ,Βヱぶ, aﾐiżeli Hadaﾐi, którzy ﾐie 

spotkali Żydó┘ ┘ s┘ojej ﾏiejsIo┘ośIi ふM = ヰ,Αヲぶ. ‘óżﾐiIa jest ﾐa graﾐiIy istotﾐośIi 

statystycznej, F(1,537) = 3,290; p  <  ,070. Wynik jest nie tylko niezgodny z przewidywaniami 

hipotezy koﾐtaktu, głosząIej iż Hezpośredﾐi koﾐtakt ograﾐiIza uprzedzeﾐia, leIz ró┘ﾐież 

Hardzo zastaﾐa┘iająIy. Wyda┘ać się ﾏoże, że spotkaﾐie Żydó┘ ┘ ﾏiejsIo┘ośIi ﾏoże rodzić 

lęki ふﾐp. z┘iązaﾐe z aﾐtyIypo┘aﾐą restytuIją ﾏieﾐiaぶ, które po┘odują paradoksalﾐy ┘zrost 

aﾐtyseﾏityzﾏu oraz uﾐieﾏożli┘iają ograﾐiIzeﾐie dystaﾐsu ┘ ┘yﾐiku koﾐtaktu. Co ┘ięIej, 

zaIho┘aﾐia Żydó┘ od┘iedzająIyIh te ﾏiejsIo┘ośIi ﾐie za┘sze są żyIzli┘e. Analizy danych 

jakośIio┘yIh ふ┘y┘iadó┘ z lideraﾏi lokalﾐyIh społeIzﾐośIiぶ sugerują ┘łaśﾐie taką 

iﾐterpretaIję poﾐiższyIh daﾐyIh. Literatura dotyIząIa koﾐtaktó┘ ﾏiędzygrupo┘yIh 

sugeruje, że lęk jest ﾐaj┘iększyﾏ iﾐhiHitoreﾏ pozyty┘ﾐyIh efektó┘ koﾐtaktu: gdy oHie 

stroﾐy są zlękﾐioﾐe sieHie ﾐa┘zajeﾏ, ┘ó┘Izas spotkaﾐie ﾐie dopro┘adzi do ograﾐiIzeﾐia 

uprzedzeń ふpor. Bile┘iIz, ヲヰヰΑぶ. 

 

 

 

 

 

 



Wykres 5. Kontakt w miejscu zamieszkania a dystans i antysemityzm. 
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Antysemickie napisy 

 

Niez┘ykle ┘ażﾐyﾏ proHleﾏeﾏ – rzadko podejﾏo┘aﾐyﾏ dotąd ┘ literaturze 

przedmiotu – są koﾐsek┘eﾐIje oHeIﾐośIi aﾐtyseﾏiIkiIh ﾐapisó┘ ﾐa uliIaIh polskiIh 

ﾏiejsIo┘ośIi. Coraz IzęśIiej Ho┘ieﾏ ﾏożna przeIzytać ﾐa łaﾏaIh prasy o kaﾏpaﾐiaIh ┘alki 

z ﾐeofaszysto┘skiﾏi i aﾐtyseﾏiIkiﾏi ﾐapisaﾏi, które Ihoć tworzone zwykle przez nieliczne 

grupy ekstreﾏistó┘, zdają się zﾐaIząIo pogarszać ┘izeruﾐek Polski za graﾐiIą. Mało kto 

jedﾐak zastaﾐa┘ia się ﾐad koﾐsek┘eﾐIjaﾏi Iodzieﾐﾐego oglądaﾐia tyIhże ﾐapisó┘. ) Hadań 

psyIhologó┘ społeIzﾐo-pozﾐa┘IzyIh ┘ieﾏy, że ﾐa┘et koﾏuﾐikaty działająIe poﾐiżej progu 

ś┘iadoﾏej u┘agi mają ﾐiez┘ykle silﾐy ┘pły┘ ﾐa ﾐasze przekoﾐaﾐia i działaﾐia. Na┘et 

ﾐajﾏﾐiej uprzedzeﾐi ludzie, skoﾐfroﾐto┘aﾐi z puszIzoﾐą „ﾏiﾏo uszu” rasisto┘ską u┘agą, 

staﾐą się po Ih┘ili ﾐieIo Hardziej rasisto┘sIy ふGreenberg i Pyszczynski, 1985).  

W ﾐiﾐiejszyﾏ Hadaﾐiu postaﾐo┘iliśﾏy spra┘dzić, Izy ludzie żyjąIy ┘śród aﾐtyseﾏiIkiIh 

ﾐapisó┘ ﾏają ┘yższy pozioﾏ dystaﾐsu do Żydó┘ i aﾐtyseﾏityzﾏu ﾐiż Hadaﾐi, którzy takiIh 

ﾐapisó┘ ┘ s┘ojej okoliIy ﾐie dostrzegli. Spośród ﾏłodzieży uIzestﾐiIząIej ┘ Hadaﾐiu Αヵ,ヴヴ% 

ﾐie spotkało się z aﾐtyseﾏiIkiﾏi ﾐapisaﾏi ┘ s┘oiIh ﾏiejsIo┘ośIiaIh. 



Badaﾐie do┘iodło, że Hadaﾐi, którzy ┘idzą ┘ s┘ojej ﾏiejsIo┘ośIi aﾐtyseﾏiIkie ﾐapisy, 

ﾏają zﾐaIzﾐie ┘yższy pozioﾏ aﾐtyseﾏityzﾏu ふM = ヰ,Γヰぶ ﾐiż Hadaﾐi, którzy ﾐie dostrzegają ┘ 

s┘oiﾏ otoIzeﾐiu takiIh ﾐapisó┘ ふM = ヰ,Αヰぶ. ‘óżﾐiIa jest ┘yraźﾐa i istotﾐa statystyIzﾐie, F(1 

,678) = 17,40; p < 0,001. Badaﾐi, którzy ┘idzą ┘ s┘ojej ﾏiejsIo┘ośIi aﾐtyseﾏiIkie ﾐapisy, 

ﾏają też zﾐaIzﾐie ┘yższy dystaﾐs do Żydó┘ ふM = 1,ヰヰぶ ﾐiż Hadaﾐi, którzy ﾐie dostrzegają ┘ 

s┘oiﾏ otoIzeﾐiu takiIh ﾐapisó┘ ふM =  ヰ,ΒΒぶ. ‘óżﾐiIa jest silna i istotna statystycznie, 

F(1,632) = 6,09; p < ,ヰヵヰぶ. Możﾐa zateﾏ ┘ﾐiosko┘ać, że ﾏieszkaﾐie ┘ otoIzeﾐiu 

aﾐtyseﾏiIkiIh ﾐapisó┘ ┘pły┘a ﾐa posta┘y ﾏłodzieży ふluH też – Izego ﾐie ﾏożﾐa ┘ykluIzyć 

w tego rodzaju badaniach – to aﾐtyseﾏityzﾏ ﾏłodzieży ┘pły┘a ﾐa oHeIﾐość aﾐtyseﾏiIkiIh 

ﾐapisó┘ぶ; por. Wykres 6. Nie ﾏﾐiej jedﾐak ┘yﾐiki te sugerują zdeIydo┘aﾐą koﾐieIzﾐość 

walki z antysemickimi napisami na ulicach polskiIh ﾏiejsIo┘ośIi. 

 

 

Wykres 6: Antysemickie napisy a antysemityzm i dystans 
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Źródła wiedzy o ŻydaIh 

 

IﾐforﾏaIje ﾐa teﾏat Żydó┘ – iIh historii, kultury i teraźﾐiejszośIi – doIierają do 

ﾏłodyIh Polakó┘ ﾐie tylko poprzez Hezpośredﾐie spotkaﾐia z Żydaﾏi. Coraz IzęśIiej ﾐa 

lekIjaIh poja┘ia się teﾏatyka żydo┘ska, ﾐauIzaﾐie o HolokauśIie i historii diaspory 

żydo┘skiej ふpor. AﾏHrose┘iIz-Jacobs, 2003ぶ.  O ŻydaIh Izęsto ┘spoﾏiﾐa się ┘ ﾏediaIh 

ふszIzególﾐie ┘ ﾏoﾏeﾐtaIh roIzﾐiI, przy okazji deHat ┘okół książek ﾐa teﾏat stosuﾐkó┘ 

polsko-żydo┘skiIh,  ┘ koﾐtekśIie koﾐfliktu Hlisko┘sIhodﾐiegoぶ, o ŻydaIh ﾏó┘i się ┘ doﾏu, 

ﾐieraz spotyka się iIh podIzas ┘yIieIzek do iﾐﾐyIh ﾏiast i państ┘. AﾐalizująI ┘yﾐiki soﾐdażu 

FODŻ IhIieliśﾏy do┘iedzieć się, jakie kaﾐały informacji ﾐajHardziej sprzyjają pozyty┘ﾐyﾏ 

posta┘oﾏ ┘oHeI Żydó┘: które zﾏﾐiejszają dystaﾐs do Żydó┘ i ograﾐiIzają aﾐtyseﾏityzﾏ. 

W Hadaﾐiu ┘zięto pod u┘agę ﾐastępująIe kaﾐały, któryﾏi ﾏłodzież ﾏoże zdoHy┘ać 

iﾐforﾏaIję o ŻydaIh luH ﾏieć z Żydaﾏi styIzﾐość: telewizja, obserwacja podczas wycieczki, 

oHser┘aIja ┘ ﾏiejsIu zaﾏieszkaﾐia respoﾐdeﾐta, Żyd jako Izłoﾐek rodziﾐy, Żyd jako zﾐajoﾏy 

rodziIó┘ respoﾐdeﾐta; przekaz ustﾐy ふod rodziIó┘ luH dziadkó┘ぶ, artykuł ┘ Izasopiśﾏie, 

książka, ┘iedza szkolﾐa. Jak się okazało ﾐajIzęstszyﾏ źródłeﾏ ┘iedzy ﾏłodzieży o ŻydaIh 

jest tele┘izja ふΓヵ% ┘skazań ﾏłodzieżyぶ i ┘iedza szkolﾐa ふΑΓ%ぶ. Żydzi są pozﾐa┘aﾐi podIzas 

┘yIieIzek poza ﾏiejsIe zaﾏieszkaﾐia ヶヲ%ぶ oraz z przekazy┘aﾐej ustﾐie ┘iedzy od rodziIó┘ 

luH dziadkó┘ ふヶヱ%ぶ. Najrzadszyﾏ źródłeﾏ ┘iedzy o ŻydaIh są Hezpośredﾐie zﾐajoﾏośIi 

rodziIó┘ ふンヰ ┘skazań, ヴ,ヵ%ぶ, Hądź pokre┘ieńst┘o z Żydaﾏi ふΒ ┘skazań, ヱ,ヲ%ぶ. Na źródła 

pisaﾐe ふartykuł luH książkaぶ w zdobywaniu ┘iedzy o ŻydaIh ┘skazy┘ało odpo┘iedﾐio ンヶ% i 

ヲヶ% ﾏłodzieży.  

Korelacje poﾏiędzy ┘iedzą zdoHy┘aﾐą z poszIzególﾐyIh źródeł a ┘skaźﾐikaﾏi 

aﾐtyseﾏityzﾏu i dystaﾐsu ┘ykazały, że aﾐtyseﾏityzﾏ jest ﾐegaty┘ﾐie po┘iązaﾐy z ┘iedzą 

przekazy┘aﾐą przez rodziIó┘ i dziadkó┘, z ┘iedzą poIhodząIą z literatury ふkorelaIje ﾐa 

pozioﾏie istotﾐośIi p < 0,01) oraz ┘ ﾐieIo ﾏﾐiejszyﾏ stopﾐiu z ┘iedzą zdoHy┘aﾐą z ﾏedió┘ 

ﾏaso┘yIh: tele┘izji i artykułó┘ praso┘yIh ふp < ヰ,ヰヵぶ. W ┘ypadku dystaﾐsu społeIzﾐego, 

silﾐe ﾐegaty┘ﾐe korelaIje tego ┘skaźﾐika zaoHser┘o┘aﾐo z ┘iedzą zaIzerpﾐiętą z prasy, 

książek oraz z przekazu ustﾐego rodziIó┘ i przodkó┘ ふp < 0,01), por. tabela 2. 

 

 



Tabela 2: KorelaIje źródeł wiedzy o ŻydaIh z aﾐtyseﾏityzﾏeﾏ i dystaﾐseﾏ woHeI Żydów 

  

  Antysemityzm Dystans społeczny 

Widziałem w telewizji -,089(*) ,010 

Widziałem podczas wycieczki -,022 ,000 

Widziałem w mojej miejscowości: ,078 -,003 

O bydach opowiadali mi rodzice, dziadkowie -,139(**) -,173(**) 

Czytałem artykuł -,078(*) -,139(**) 

Czytałem ksiąckę -,126(**) -,127(**) 

Słyszałem w szkole -,063 -,044 

   

**  Korelacja istotna na poziomie p < 0.01  
*  Korelacja istotna na poziomie p < 0.05 
 

 

AﾐalizująI ┘ jaki sposóH źródła ┘iedzy o ŻydaIh ┘pły┘ają ﾐa aﾐtyseﾏityzﾏ i dystaﾐs 

społeIzﾐy ┘oHeI Żydó┘ odkryliśﾏy z zaskoIzeﾐieﾏ, że ┘iedza zdoHy┘aﾐa ┘ szkole ┘ 

żadﾐyﾏ stopﾐiu ﾐie sprzyja popra┘ie stosuﾐku do Żydó┘. Możli┘e jest, że sposóH 

przekazy┘aﾐia ┘ polskiIh szkołaIh ┘iedzy o ŻydaIh pozosta┘ia ┘iele do żyIzeﾐia i ﾐie Izyﾐi 

ﾏłodyIh Polakó┘ ﾏﾐiej uprzedzoﾐyﾏi. CzytelﾐiIt┘o książek, prasy i koﾐtakt poprzez 

tele┘izję zdają się ﾏieć zﾐaIzﾐie Hardziej zHa┘ieﾐﾐy ┘pły┘ ﾐa stosuﾐek do Żydó┘ aﾐiżeli 

Hezpośredﾐie koﾐtakty ┘ ﾏiejsIu zaﾏieszkaﾐia oraz ┘ Izasie dalszyIh ┘yjazdó┘. Aﾐalizy te 

pokazują ┘ dość przekoﾐująIy sposóH, że zaró┘ﾐo lekIje szkolﾐe, jak i Hezpośredﾐie 

koﾐtakty z Żydaﾏi ﾐie przeHiegają ┘e ┘łaśIi┘y sposóH – ich efektem nie jest poprawa 

stosuﾐku do Żydó┘. 

 

Podsumowanie 

 

Badaﾐie przepro┘adzoﾐe ﾐa ﾏłodzieży z ﾏiast i ﾏiasteIzek polski połudﾐio┘ej i ┘sIhodﾐiej 

sugeruje, że Żydzi są jedﾐą z grup, ┘oHeI któryIh PolaIy przeja┘iają ﾐaj┘iększy dystans 

społeIzﾐy. Na ┘szystkiIh ┘skaźﾐikaIh dystaﾐsu ふ┘spólﾐa szkoła, Izłoﾐek daﾐej grupy jako 

Ihłopak/dzie┘Izyﾐa, ┘spólﾐe koloﾐie, siedzeﾐie ┘e ┘spólﾐej ła┘Ieぶ, to ┘łaśﾐie Żydzi Hyli 

oHok Cygaﾐó┘ ﾐajﾏﾐiej tolero┘aﾐą grupą.  



Aﾐtyseﾏityzﾏ i dystaﾐs są jedﾐak ﾏﾐiejsze ┘śród tyIh ﾏłodyIh ludzi, którym dziadkowie i 

rodzice przekazy┘ali ┘iedzę o ŻydaIh. W tyﾏ seﾐsie ┘iedza z doﾏu zdaje się Hyć Hardziej 

┘artośIio┘a ﾐiż ┘iedza zdoHyta ┘ szkole ふ┘ Hadaﾐiu ﾐie st┘ierdzoﾐo istotﾐego z┘iązku 

poﾏiędzy oHeIﾐośIią edukaIji ﾐa teﾏaty żydo┘skie a posta┘aﾏi ┘oHeI Żydó┘ぶ, gdyż 

ﾏodeluje posta┘ę – ﾐa zasadzie: „ﾏoi HlisIy zﾐali się z Żydaﾏi, zateﾏ ja ró┘ﾐież 

ﾏógłHyﾏ…”. Codzieﾐﾐe doś┘iadIzaﾐie aﾐtyseﾏiIkiIh ﾐapisó┘ ﾏa ró┘ﾐież ﾐieHagatelﾐe 

znaczenie – ﾏłodzi ludzie są Hardzo Izęsto koﾐfroﾐto┘aﾐi z ﾐapisaﾏi o treśIi aﾐtyseﾏiIkiej 

ﾐa uliIaIh ﾏiast i ﾏiasteIzek. Ta Iodzieﾐﾐa, zda┘ałoHy się Haﾐalﾐa ekspozyIja ﾐa 

komunikaty antysemickie, zﾐaIząIo z┘iększa pozioﾏ aﾐtyseﾏityzﾏu i dystaﾐsu do Żydó┘. 

Młodzi ludzie zdają się ﾏyśleć: „Jeśli ┘ ﾏoiﾏ ﾏieśIie jest przyz┘oleﾐie ﾐa koﾏuﾐikaty 

ﾐieﾐa┘iśIi ┘oHeI Żydó┘, ┘ó┘Izas ﾏﾐie ró┘ﾐież ┘olﾐo ┘yrażać tego typu poglądy”. Co 

zaskakująIe, Hezpośredﾐi koﾐtakt z Żydaﾏi ﾐie ograﾐiIza pozioﾏu ﾐieIhęIi do Żydó┘ – ﾏoże 

to Hyć koﾐsek┘eﾐIją Hraku ﾏożli┘ośIi za┘ieraﾐia przyjaźﾐi z Żydaﾏi od┘iedzająIyﾏi te 

miasta i miasteczka, co – jak ┘skazują Hadaﾐia psyIhologiIzﾐe – ograﾐiIza skuteIzﾐość 

kontaktu (por. Bilewicz, 2007). 

Głó┘ﾐyﾏi źródłaﾏi ┘iedzy o ŻydaIh są dla ﾏłodyIh ﾏieszkańIó┘ ヱヵ ﾏiast połudﾐio┘ej i 

wschodniej Polski tele┘izja i szkoła. TroIhę ﾏﾐiej HadaﾐyIh ┘skazuje ﾐa Izerpaﾐie ┘iedzy z 

osoHistyIh doś┘iadIzeń ふﾐp. ┘yIieIzkiぶ i doś┘iadIzeń s┘oiIh kre┘ﾐyIh ふrodziIó┘ i 

dziadkó┘ぶ. Teksty pisaﾐe ふksiążki, artykułyぶ są z rzadka ┘yﾏieﾐiaﾐe jako źródło ┘iedzy o 

ŻydaIh. Tyﾏ ﾐie ﾏﾐiej edukaIja szkolﾐa ﾐie pełﾐi s┘ojej ﾐorﾏot┘órIzej roli: OHraz 

przekazy┘aﾐy ﾐa lekIjaIh szkolﾐyIh ﾐie zdaje się pro┘adzić do popra┘y ┘izeruﾐku Żyda 

oraz zﾏﾐiejszeﾐia dystaﾐsu do Żydó┘. 

W dawnych sztetlech, ﾏiasteIzkaIh połudﾐio┘ej i ┘sIhodﾐiej Polski, ﾐadal Żydzi fuﾐkIjoﾐują 

jako proHleﾏ. Są grupą ┘oHeI której ﾏłodzi PolaIy Izują dość silﾐy dystaﾐs, o której ﾐiezHyt 

┘iele ┘iedzą, a ┘iedzę s┘ą Izerpią głó┘ﾐie z tele┘izji. Co Iieka┘e, to ┘łaśﾐie ┘ tyIh 

ﾏiejsIo┘ośIiaIh, gdzie pozostały ﾐajHardziej zﾐaIząIe żydo┘skie zaHytki, pozioﾏ 

aﾐtyseﾏityzﾏu ﾏłodzieży zdaje się Hyć ﾐaj┘yższy. Możﾐa dziś ﾏieć jedyﾐie ﾐadzieję, że 

szkoła zaIzﾐie pełﾐić ┘łaśIi┘ą jej ﾐorﾏot┘órIzą rolę ┘ budowaniu stosuﾐku do Żydó┘, a 

spotkaﾐia z Żydaﾏi zaﾏiast pogłęHiać aﾐtyseﾏityzﾏ Hędą uﾏożli┘iać roz┘ój pra┘dzi┘yIh 

przyjaźﾐi ﾏiędzy ﾐajﾏłodszyﾏ pokoleﾐieﾏ Polakó┘ i Żydó┘. Takie po┘iﾐﾐy Hyć zateﾏ Iele 

polskiej polityki edukaIyjﾐej ふ┘ oHszarze treśIi przedsta┘iaﾐyIh ┘ prograﾏaIh szkolﾐyIhぶ, 

działań oddolﾐyIh ふ┘ oHszarze ┘alki z aﾐtysemickimi napisami na murach)  oraz polityki 



zagranicznej (w obszarze ułat┘iaﾐia ┘spółpraIy społeIzﾐośIi lokalﾐyIh z od┘iedzająIyﾏi 

Polskę Żydaﾏi z Izraela i diasporyぶ. 
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