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DROGI NAUCZYCIELU 

Wiek dwudziesty był stuleciem ludobójstwa. Zagłada Żydów europejskich 
w latach II wojny światowej była tylko jednym z nich: na pewno nie najwięk-
szym, być może szczególnym, nie jedynym, którego ofiarą padli obywatele 
polscy. Oddajemy do Państwa dyspozycji prezentację multimedialną poświę-
coną temu wydarzeniu. 
Holokaust to zaplanowane przez niemieckich nazistów i systematycznie prze-
prowadzone wspólnie z ich pomocnikami, ludobójstwo prawie wszystkich 
członków jednego narodu. Zamierzone i konsekwentnie zrealizowane, dopro-
wadziło do śmierci około sześciu milionów mężczyzn, kobiet i dzieci. Jedynym 
i wystarczającym powodem ich unicestwienia był fakt, że uznani zostali, zgod-
nie literą niemieckiego prawa rasistowskiego, za Żydów. 
Bezwyjątkowy - w intencji - charakter tej zbrodni na narodzie i całkowity brak 
jej racjonalnych przesłanek nie mieści się w kategoriach naszych norm pozna-
nia i pojmowania świata. Chcąc „zrozumieć” to wydarzenie pytamy: Dlaczego 
do tego doszło? Jak to było możliwe? Co takiego wydarzyło się w świecie, że 
jedni ludzie przez wieki mówili innym ludziom: „Nie możecie wyznawać swojej 
religii”, następnie „Nie możecie mieszkać między nami”, aż wreszcie u progu 
lat 40-tych XX wieku „Nie możecie żyć, nie jesteście ludźmi”? Co zrobić, aby 
się to już nigdy nie powtórzyło? 
Wydarzenia sprzed ponad sześćdziesięciu lat budzą grozę. Powinny być przes-
trogą przed możliwością powtórzenia się podobnych wydarzeń we współcze-
snym świecie. Niestety podobne wydarzenia ludobójcze mają miejsce i dziś. 
Srebrenica, Rwanda, Darfur i wiele innych nazw miejsc na świecie wymienia 
się, zestawiając je z Majdankiem, Treblinką czy Auschwitz-Birkenau. Biorąc to 
pod rozwagę, musimy zadać sobie pytanie, jakie zadania i cele stoją przed 
nami – nauczycielami i wychowawcami. Jak mamy o tamtych wydarzeniach 
opowiadać dzisiejszej młodzieży? Jakiego użyć języka, aby to, o czym chcemy 
uczniom opowiedzieć, nie było banalne, zanadto odległe od ich doświadcze-
nia, nieistotne? 
Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że nie wolno nam zapomnieć o tamtych wy-
darzeniach. Dlatego właśnie uznajemy, że ważne jest zachowanie przez na-
stępne pokolenia pamięci o Holokauście i zbrodniach ludobójstwa. W Polsce 
Dniem Pamięci o Holokauście został ustanowiony 19 kwietnia. Jest to rocznica 
wybuchu Powstania w getcie warszawskim, które stało się symbolem walki 
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ukrywających się Żydów z tymi, wśród których próbowali przeżyć. 
Czwarta część opowiada o akcjach deportacyjnych i Zagładzie w obozach. 
Wydaje się nam, że ten okres znany jest najlepiej. Zdecydowaliśmy więc, iż do 
opowiedzenia o Zagładzie w obozach wykorzystamy tylko jedną relację – Zosi 
Minc, żydowskiej dziewczynki, która została wraz z rodziną deportowana do 
Auschwitz-Birkenau z getta w Będzinie. 
W dwóch ostatnich częściach prezentacji przedstawiamy relacje o walce 
i oporze Żydów oraz o ocaleniu. Jesteśmy przekonani, że ucząc o Zagładzie 
i losie Żydów w czasie wojny, nie wolno nam zapominać o żydowskim ruchu 
oporu - tym cywilnym i wojskowym. Żydzi skazani na głód, choroby i samot-
ność potrafili organizować samopomoc sąsiedzką, w gettach działały szkoły 
i sierocińce, wiele instytucji zajmowało się dziecięcymi sierotami i dorosłymi 
deportowanymi z innych państw Europy zachodniej. Pozostawieni bez środków 
do życia, bez możliwości pracy i zdobywania żywności byli oni w pierwszej ko-
lejności skazani na śmierć głodową. Opór cywilny w gettach miał więc przede 
wszystkim wymiar ludzkiej solidarności. Żydzi walczyli też z bronią w ręku ze 
swymi oprawcami w leśnych oddziałach partyzanckich, gettach i obozach. Nie 
była to walka o godność, jak się często sądzi, ale o możliwość wybrania sposo-
bu umierania. Sądzimy, że wykorzystany w prezentacji materiał może posłużyć 
do wywołania ciekawej i kształcącej dyskusji w klasie na ten właśnie temat. 
Podobnie, jak relacje, mówiące o ocaleniu tych nielicznych. Warto pamiętać, 
że z 3,5 mln polskich Żydów, naszych współobywateli, wojnę przeżyło niespeł-
na 10%, z czego około 40 do 80 tys. na ziemiach polskich. Wraz z ludźmi 
zginęła wspaniała, wielowiekowa kultura i tradycja Żydów polskich. 

a%%a%%a

Prezentacja multimedialna poświęcona zagładzie Żydów nadaje się do wyko-
rzystania na szkolnych lekcjach historii, wiedzy o społeczeństwie, języka pol-
skiego. Treści kształcenia, które zostały zawarte w tej prezentacji korespon-
dują z podstawami programowymi tych przedmiotów. Czas trwania prezentacji 
został dostosowany do długości lekcji przedmiotowej czyli 45 min. Daje to 
możliwość poprowadzenia z uczniami po obejrzeniu prezentacji dyskusji pod-
sumowującej. Szczegółowe sugestie wykorzystania prezentacji z przykładowy-
mi zagadnieniami podsumowującymi znajdziecie Państwo w części zatytuło-
wanej „Wskazówki metodyczne”. Dla ułatwienia pracy z prezentacją dołączono 
Słownik pojęć i terminów historycznych oraz Kalendarium Zagłady. 

i męczeństwa Żydów polskich. Tego dnia, decyzją Ministra Edukacji Narodowej, 
we wszystkich polskich szkołach powinny odbyć się uroczystości upamiętnia-
jące tych, którzy w tak nieludzki sposób ginęli we miastach, miasteczkach, 
gettach i komorach gazowych obozów zagłady – polskich Żydów. 

UWAGI DYDAKTYCZNE

Prezentacja multimedialna składa się z sekwencji następujących po sobie 
montaży relacji ocalonych z Zagłady. Celowo wybraliśmy tu głosy żydowskich 
dzieci. W ten sposób chcieliśmy przybliżyć tematykę Zagłady naszym uczniom, 
opowiadając ją ustami ich rówieśników. Fragmenty relacji, które wykorzystaliś-
my pochodzą od różnych osób. Są wśród nich małe dzieci, jest i dorastająca 
młodzież. Wykorzystaliśmy relacje, które powstawały zaraz po zakończeniu 
wojny, były zapisem indywidualnych losów doświadczanych przez ofiary. 
Staraliśmy się wybrać fragmenty, które z jednej strony oddawałyby prawdę 
o tamtych czasach, a z drugiej nie epatowały okrucieństwem, przemocą. Pa-
miętajmy, że w ostatecznym rozrachunku, opowiadając o czasach Zagłady, 
mówimy o śmierci, bólu i cierpieniu, które są niewyobrażalne. 
Materiał prezentujemy w porządku chronologicznym, odpowiadającym 
przebiegowi wydarzeń. W części pierwszej, zatytułowanej „Rok 1939” zosta-
ły przedstawione relacje, opowiadające o życiu rodzin żydowskich tuż przed 
wojną oraz o zmianach tego życia, jakie dokonały się po rozpoczęciu wojny 
i zetknięciu z Niemcami. 
Cześć druga poświęcona jest doświadczeniu getta. W czasie wojny na okupo-
wanych ziemiach polskich Niemcy utworzyli ponad 400 gett – wydzielonych 
obszarów miast i miasteczek, w których stłoczyli miejscowych i okolicznych 
Żydów. W tej części prezentujemy relacje opowiadające o dziecięcym do-
świadczeniu getta, o upokorzeniu, osamotnieniu, głodzie, śmierci, ale i radości 
i nauce, zaradności i wzajemnej pomocy. 
W trzeciej części, którą zatytułowaliśmy „Życie w ukryciu” zostały zgrupowane 
relacje, opowiadające o trudach życia w ukryciu. Tylko nieliczni Żydzi, którzy 
mieli ku temu środki, tak zwany dobry wygląd i mogli liczyć na pomoc życzli-
wych Polaków, decydowali się na ucieczkę z getta przed deportacją do obozu 
zagłady. Szukali kryjówek w lasach, ziemiankach, korzystali z pomocy polskich 
chłopów; pewna liczba żydowskich dzieci znalazła schronienie w żeńskich 
klasztorach. W tej części znajdziecie Państwo najwięcej informacji o relacjach 
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Czym było dla nich getto; jak je opisują; określ ich uczucia. a%a

W jaki sposób dzieci się ukrywały? a%a

Jaki był stosunek Polaków do ukrywających się Żydów? Zwróć uwagę a%a

na różne postawy. Od czego one zależały? 
Czym były i jak przebiegały deportacje? a%a

Co się działo z rodzinami dzieci żydowskich? a%a

Opowiedz o pobycie Zofii w Auschwitz. a%a

W jaki sposób jedna z bohaterek opisuje powstanie w getcie a%a

warszawskim? 
Jak dzieci ocalały z Zagłady? a%a

Podziel klasę na grupy 5/6 osobowe i poproś: 8. 
aby uczniowie wybrali jednego, konkretnego bohatera np. Olę Mandel a%a

i narysowali schematycznie (w dowolny sposób) jej życiorys lub 
aby narysowali przykładowy życiorys żydowskiego dziecka w czasie Za-a%a

głady  (będący syntezą zaprezentowanych w relacjach życiorysów) 
Poproś jedną osobę z grupy, aby go zaprezentowała klasie. a%a

Zaproponuj uczniom wypełnienie następującej tabelki:9. 

Dzieciństwo przed woj-
ną

Dzieciństwo w czasie
Holokaustu

Twoje dzieciństwo

np. ojciec miał warsztat 
stolarski,
w domu było dużo ksią-
żek,

np. w getcie wszystko 
jest drogie, Wysiedlenie, 
na ulicy bili Żydów,
deportacja z gett do 
obozów zagłady,

np. chodzę do szkoły, 
kupiliśmy nowe buty, 
wyjechaliśmy na wa-
kacje,

Dokonaj podsumowania, zadając uczniom pytanie: czym była woj-10. 
na dla dzieci żydowskich; na czym polegała wyjątkowość Holokaustu 
w kontekście wojennego życia np. polskich dzieci.

WSKAZÓWKI METODYCZNE

Proponujemy Państwu dwa warianty lekcji, które możecie przeprowadzić 
z uczniami po obejrzeniu prezentacji multimedialnej

Wersja A

Poproś uczniów, aby uważnie obejrzeli prezentację multimedialną. 1. 
Zaproponuj, aby określili jednym słowem swoje uczucia/wrażenia. Zapisz 2. 
je wspólnie z uczniami na tablicy lub na małych karteczkach a następnie 
ułóż je w tzw. „słoneczko”, np. smutek, współczucie. (W środku „słonecz-
ka” napisz słowo „wrażenia”, promienie zostaną utworzone z określeń 
dzieci; najdłuższy promień wskaże nauczycielowi, co czuli uczniowie po 
obejrzeniu prezentacji). 
Zadaj uczniom pytanie: z czego wynikają takie (tzn. wynikające z pop-3. 
rzedniego ćwiczenia) określenia? Pozwól uczniom na swobodną i krótką 
dyskusję. 
Rozdaj uczniom po dwie małe samoprzylepne karteczki i poproś, aby 4. 
napisali na każdej z nich jedno zapamiętane imię dziecka (każdy uczeń 
powinien zapamiętać dwa imiona); niech uczniowie przykleją je na pa-
pierowej tablicy. Wybierz kilku uczniów i poproś, aby głośno odczytali te 
imiona (Erna, Hena, Lilla, Seweryn, Dora, Ola, Renia, Zofia). 
Wspólnie z uczniami określ wiek dzieci w chwili wybuchu wojny (8 lat, 5. 
7 lat, 3 lata, 12 lat itd.) 
Przygotuj mapę Polski i poproś, aby uczniowie odszukali na niej nazwy 6. 
miejscowości, z których pochodziły dzieci, a następnie przykleili w tym 
miejscu karteczki z ich imionami; być może niektórzy uczniowie sko-
jarzą odpowiednie dziecko z odpowiednią miejscowością. (Warszawa, 
Przemyśl, Tarnów, Kraków, Łódź, Katowice) 
Zaproponuj, aby uczniowie odpowiedzieli na następujące pytania: 7. 

Jak dzieci opowiadają o swoim dzieciństwie/jak je opisują; jak przed-a%a

stawiają swoją rodzinę; jakie uczucia towarzyszą dzieciom przy opisie 
dzieciństwa? 
Co zmieniła w ich życiu wojna?a%a
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terenie Generalnego Gubernatorstwa od wiosny 1942 do jesieni 1943 
roku. Ofiarą A. R. padło ok. 1,5 miliona ludzi. 
„ARYJSKA STRONA” – potoczne określenie nieżydowskiej części miasta a%a

(miasteczka, wsi), na terenie której przebywanie Żydom było zabro-
nione pod karą śmierci. 
BEŁŻEC – niemiecki ośrodek natychmiastowej zagłady utworzony a%a

we wschodniej części okupowanych ziem polskich, gdzie w ramach 
Akcji Reinhard mordowano Żydów. Początkowo obóz pracy, stał się 
od listopada 1941 obozem zagłady. Komory gazowe wypełniano tlen-
kiem węgla ze spalin silnikowych. Do końca 1942 zamordowano tu 
ok. 500 000 Żydów, oraz nieznana liczbę Romów. Wiosną 1943 zlikwi-
dowano obóz, usunięto ślady zbrodni przez ekshumację i spalenie 
ludzkich szczątków. 
CYKLON B – cyjanowodór, silnie trujący związek chemiczny, służący a%a

do dezynfekcji i deratyzacji. W postaci preparatu ziemi okrzemkowej 
używany był do uśmiercania ludzi w komorach gazowych w czasie 
II wojny światowej. 
CHEŁMNO NAD NEREM (Kulmhof) – niemiecki ośrodek natychmiasto-a%a

wej zagłady utworzony na terenach anektowanych do Rzeszy ziem 
polskich (Kraj Warty) ok. 70 km na zachód od Łodzi, składający się 
z dworu ziemiańskiego i położonego w lesie w odległości 5 km obozu, 
gdzie od grudnia 1941 zabijano na skalę masową Żydów z Kraju Warty, 
dusząc ich spalinami silnikowymi w specjalnych ciężarówkach. Obóz 
działał do marca 1943 r., na pewien czas został rozwiązany i reaktywo-
wany od lipca 1944 do stycznia 1945 w celu likwidacji Żydów z getta 
łódzkiego. W Kulmhof zamordowano ok. 150 000 Żydów i ok. 5000 
austriackich Romów. 
DEPORTACJA – przymusowe przesiedlenie Żydów z ich własnych miesz-a%a

kań najpierw do gett, a następnie do obozów koncentracyjnych, obo-
zów pracy i karnych oraz obozów zagłady. Deportacje określano jako 
„wysiedlenia” lub „akcje”.
EKSTERMINACJA – ludobójstwo, zbrodnia przeciwko ludzkości - dzia-a%a

łania mające na celu wyniszczenie określonych grup ludności z po-
wodu ich przynależności do innej rasy, religii, narodowości, przeko-
nań, statusu społecznego czy nawet stanu zdrowia przez zabijanie, 

Wersja B

Zaproponuj uczniom uważne obejrzenie prezentacji. 1. 
Poproś ich, aby wypisali na tablicy najważniejsze elementy/etapy życio-2. 
rysu dziecka w czasie Holokaustu, np. dom, wybuch wojny, getto, obóz, 
ukrycie, ucieczka, strona aryjska, oprawcy, świadkowie. 
Wspólnie z uczniami wypisz 3. – na schematycznym rysunku drogi – posta-
cie, które dzieci spotkały na swojej drodze, kuzynka Erna, gestapowcy, 
Brat Rafał, rodzice. 
Następnie zadaj uczniom pytanie: Jaką rolę odegrały one w życiu 4. 
dzieci? 
Porozmawiaj z uczniami na temat sposobów ukrywania się dzieci; kto 5. 
i gdzie ich ukrywał; co groziło ukrywającym? 
Zaproponuj, aby każdy uczeń (lub uczniowie w dowolnie wybranych gru-6. 
pach) napisał (li) list do dziecka, które przeżyło Zagładę. 
Wybierz kilka listów i odczytaj je głośno. 7. 

 
 
SŁOWNIK POJĘĆ I TERMINÓW HISTORYCZNYCH

AUSCHWITZ – Największy niemiecki obóz koncentracyjny, obóz pracy i a%a

zagłady utworzony przez SS wiosną 1940 r., na przedmieściach Oświę-
cimia na Śląsku. W latach 1941-42 obóz koncentracyjny Auschwitz 
rozbudowano o obóz zagłady Birkenau, w którym mordowano głów-
nie europejskich Żydów. Spośród ok. 1 100 000 zabitych w obozie 
Auschwitz-Birknau najliczniejszą grupę stanowili Żydzi – około 1 000 
000, następnie Polacy – ok. 75 000, Romowie i Sinti – ok. 21 000, 
radzieccy jeńcy wojenni – ok. 15 000, więźniowie innych narodowości 
– ok. 15 000. 
AKCJA REINHARDT [niem. Aktion Reinhard] – niemiecka nazwa akcji a%a

likwidacji gett i deportacji Żydów do obozów i ośrodków natychmia-
stowej zagłady (w Bełżcu, Sobiborze, Treblince oraz na Majdanku w 
Lublinie), oraz rabunek ich mienia. Realizowana była w ramach tzw. 
„ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej” (niem. Endlösung) na 



8 9

du gett, zakładanych od jesieni 1939 r. na okupowanych ziemiach 
polskich, a od 1941/42 na terenach ZSRR. Mianowany przez Niemców 
z przedstawicieli lokalnej społeczności żydowskiej. 
KONFERENCJA W WANNSEE – narada przedstawicieli instytucji cen-a%a

tralnych i aparatu okupacyjnego III Rzeszy w sprawie koordynacji 
działań zmierzających do realizacji postanowionego latem 1941 r. 
„ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej” (Endlösung) zorgani-
zowana na przedmieściach Berlina, nad jeziorem Wannsee 20 I 1942. 
Przedstawiony plan zapowiadał deportacje i mord 11 000 000 Żydów 
europejskich w obozach i ośrodkach natychmiastowej zagłady na 
Wschodzie. 
KOMORA GAZOWA – specjalne urządzenie lub pomieszczenie do mor-a%a

dowania ludzi za pomocą trujących gazów. W czasie II wojny świato-
wej w większości hitlerowskich obozów zagłady (m.in. w Auschwitz-
Birkenau i na Majdanku) funkcjonowały stacjonarne komory gazowe, 
które zostały zaaranżowane jako zbiorowe łaźnie, gdzie masowo 
mordowano Żydów. Począwszy od 1941 r. w komorach tych Niemcy do 
mordowania ludzi stosowali gaz - Cyklon B. 
OBOZY HITLEROWSKIE – miejsca więzienia, odosobnienia, przymusowej a%a

i niewolniczej pracy oraz masowej zagłady ludzi, organizowane przez 
władze hitlerowskie na terenie III Rzeszy oraz krajów okupowanych. 
Pierwszy obóz koncentracyjny powstał w 1933 r. w Dachau. Następne 
wybudowano, m.in. w: Sachsenhausen (1936), Buchenwaldzie (1937), 
Mauthausen oraz obóz kobiecy w Ravensbrück (1939). Do 1939 r. 
przez obozy koncentracyjne w Niemczech przeszło ok. 170 tys. więź-
niów politycznych. Wraz z wybuchem wojny zmienił się ich charakter. 
Z ośrodków izolacji przeciwników reżimu zmieniły się w narzędzia 
biologicznej eksterminacji narodów podbitych. Powstały wtedy nowe 
obozy, m.in.: Stutthof (1939), Auschwitz I w Oświęcimiu, Gross-Rosen, 
Bergen-Belsen (wszystkie 1940), Majdanek (1941), które służyły z re-
guły do masowego, stopniowego uśmiercania więźniów. Na przełomie 
1941/42 r. zaczęto tworzyć ośrodki natychmiastowej zagłady tylko dla 
ludności żydowskiej w Chełmnie nad Nerem (Kulmhof), Treblince, 
Sobiborze, Bełżcu, Oświęcimiu-Brzezince (Auschwitz II Birkenau) i na 
Majdanku w Lublinie. 
„OSTATECZNE ROZWIĄZANIE KWESTII ŻYDOWSKIEJ” – eufemizm używany a%a

kaleczenie lub uniemożliwianie rozrodczości, jak również niszczenie 
dorobku kulturowego tych grup. 
ENDLÖSUNG [niem. „ostateczne rozwiązanie”] – eufemizm używany a%a

w oficjalnych dokumentach niemieckich okresu II wojny światowej 
na określenie mordu na ludności żydowskiej. 
GETTO – wydzielona część miasta (ulica, dzielnica) przeznaczona do a%a

zamieszkania przez Żydów. W latach II wojny światowej Niemcy two-
rzyli na terenie okupowanej Europy wschodniej oddzielne od reszty 
miasta getta, zwane oficjalnie Jüdische Wohnbezirk [niem. żydowski 
okręg mieszkaniowy]. Stały się one miejscami eksterminacji pośred-
niej ludności żydowskiej, która została tam skoncentrowana celem 
jej ostatecznej zagłady. Na terenach okupowanej Polski utworzono 
ok. 400 gett. Nieliczne getta istniały także w krajach bałtyckich, na 
Białorusi, Ukrainie, Węgrzech i Czechach. Największe getto utworzo-
no w Warszawie, gdzie na niewielkim terytorium stłoczono ok. 450 
tys. ludzi. Głód, ciasnota, brak żywności i leków, złe warunki sanitarne 
i choroby powodowały ogromną śmiertelność. W 1941 r. Niemcy wpro-
wadzili karę śmierci dla Żydów opuszczających getto bez pozwolenia. 
Rok później rozpoczęto likwidację gett, ich mieszkańców kierowano 
do obozów zagłady. W akcie samoobrony Żydzi w kilku gettach zor-
ganizowali powstania, które jednak nie zatrzymały ostatecznej ich 
zagłady. 
GWIAZDA DAWIDA – sześcioramienna gwiazda – symbol narodu żydow-a%a

skiego i syjonizmu. Od listopada 1939 roku wszyscy Żydzi na terenie 
okupowanej przez Niemców Polski, a od września 1941 Żydzi z terenów 
Rzeszy Niemieckiej, zmuszeni byli nosić gwiazdę (nazywaną od tej 
pory „gwiazdą żydowską”) jako piętno swojego pochodzenia. 
HOLOKAUST [grec. holokauston = całopalenie, ofiara spalona całkowi-a%a

cie na ołtarzu] – spolszczenie terminu angielskiego Holocaust używa-
nego na określenie prześladowań i zagłady Europejskich Żydów przez 
III Rzeszę i ich sojuszników w latach II wojny światowej. Wielu badaczy 
i teologów żydowskich, dla określenia tragedii narodu żydowskiego 
używają hebrajskiego słowa Szoa, Shoah. W Polsce używa się do okre-
ślenia tragedii narodu żydowskiego także terminu Zagłada. 
JUDENRAT – Rada Żydowska, organ wykonawczy niemieckiego zarzą-a%a
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UMSCHLAGPLATZ – kolejowy plac przeładunkowy przy ul. Stawki a%a

w Warszawie, przy północnej granicy getta. Latem 1942 r., oraz 
w styczniu i maju 1943 r. gromadzono tu ludność żydowską z getta 
przed załadunkiem do wagonów towarowych na bocznicy kolejowej 
przed wysłaniem do Treblinki i na Majdanek. 
„ŻEGOTA” - kryptonim Rady Pomocy Żydom, konspiracyjnej organizacji a%a

społecznej utworzonej w XII 1942 r., korzystającej ze wsparcia Delega-
tury Rządu RP na Kraj. Rada Pomocy Żydom pomagała ukrywającym 
się, wspierała materialnie ok. 4 000 osób, dostarczała fałszywe do-
kumenty (ok. 50 000), starała się o mieszkania i kryjówki, organizo-
wała opiekę nad dziećmi (w Warszawie ponad 2 500). Współdziałała 
w zwalczaniu tzw. szmalcowników i szantażystów, apelowała o udzie-
lanie pomocy Żydom. 
ŻYDOWSKA ORGANIZACJA BOJOWA (ŻOB) – konspiracyjna organizacja a%a

zbrojna, utworzona jesienią 1942 r. w getcie warszawskim. Prowadziła 
szkolenie wojskowe, gromadziła broń, przygotowywała plany obro-
ny getta oraz ucieczki Żydów z getta. Liczyła ok. 300 żołnierzy. Od 
IV 1943 r. uczestniczyła w powstaniu w getcie warszawskim. Większość 
jej członków poległa, a kilkudziesięciu którym udało się opuścić get-
to kontynuowało walkę, głównie w oddziałach partyzanckich. 
ŻYDOWSKI ZWIĄZEK WOJSKOWY (ŻZW) – konspiracyjna organizacja a%a

wojskowa założona w getcie warszawskim przez członków prawico-
wych organizacji syjonistycznych. Nie da się dokładnie określić daty 
powstania organizacji. Jej członkowie wzięli udział w m. in. walkach na 
Palcu Muranowskim w czasie powstania w getcie warszawskim. 

 
KALENDARIUM ZAGŁADY
 

30 stycznia  —  Adolf Hitler obejmuje urząd kanclerza Niemieca%a

20 marca   —  utworzenie w Dachau pierwszego obozu a%a

koncentracyjnego w Niemczech
1 kwietnia   —  ogłoszenie jednodniowego ogólnopaństwowego a%a

bojkotu sklepów i przedsiębiorstw żydowskich w Niemczech

w oficjalnych dokumentach niemieckich na określenie masowego 
mordowania Żydów w obozach zagłady. 
RAMPA WYŁADOWCZA – bocznica kolejowa w obozach zagłady, na a%a

którą wtaczano wagony towarowe z transportami Żydów przeznaczo-
nych na śmierć. Na niej odbywała się wstępna selekcja i sortowanie 
dobytku przywożonego przez ofiary. 
SOBIBÓR – niemiecki ośrodek natychmiastowej zagłady usytuowa-a%a

ny we wschodniej części Generalnego Gubernatorstwa. Działał od 
maja 1942 r. do października 1943 r. Zamordowano tu w komorach 
gazowych (wykorzystywano spaliny z silników Diesla) około 250 000 
Żydów, gł. z Polski a także z Belgii, Francji, Holandii, Czech, Austrii 
i terenów ZSRR. 14 października 1943 r. żydowscy więźniowie wzniecili 
zbrojny bunt, w wyniku którego z obozu uciekło ok. 300 więźniów, 
a 30 spośród nich doczekało zakończenia wojny. 
SZMUGIEL – podczas okupacji potoczne określenie nielegalnego han-a%a

dlu żywnością. Jedyny sposób na przeżycie tysięcy zamkniętych 
w gettach Żydów. 
SZMALCOWNICY – potoczne określenie ludzi trudniących się zarobko-a%a

wo szantażowaniem i denuncjowaniem ukrywających się po aryjskiej 
stronie Żydów, którzy nielegalnie opuszczali getta. Od wprowadzenia 
kary śmierci za ukrywanie lub pomoc Żydowi (15 października 1941 
r.) stali się świadomymi pomocnikami Niemców w mordowaniu lud-
ności żydowskiej, a także Polaków ratujących Żydów. Od 1943 r. wła-
dze cywilne i wojskowe Polskiego Państwa Podziemnego wydawały 
i wykonywały wyroki śmierci na szmalcowników, jako zdrajców pań-
stwa i narodu polskiego. 
TREBLINKA II – niemiecki ośrodek natychmiastowej zagłady, usytuowa-a%a

ny w pn-wsch części Generalnego Gubernatorstwa, w odległości ok. 
100 km od Warszawy. Działał od lipca 1942 r. do października 1943 
r. Zamordowano tu w komorach gazowych (wykorzystywano spaliny 
z silników Diesla) około 900 000 Żydów, gł. z Polski (w tym prawie 
300 000 z Warszawy) a także ze Słowacji, Grecji, Jugosławii i Bułgarii 
oraz około 2 000 Cyganów. 2 sierpnia 1943 r. miał tu miejsce udany 
bunt więźniów żydowskich. Z pośród około 600 więźniów, którzy pod-
jęli próbę ucieczki, tylko 70 doczekało zakończenia wojny. 

19
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4-5 września  —  eksperymentalne użycie Cyklonu B do mordowania a%a

więźniów w KL Auschwitz I w Oświęcimiu
3–6 września  —  utworzenie dwóch gett w Wilniea%a

15 października  —  wprowadzenie kary śmierci dla Żydów a%a

opuszczających getto bez pozwolenia oraz dla osób ukrywających 
zbiegów lub udzielającym im pomocy
1 listopada  —  rozpoczęcie budowy ośrodka natychmiastowej a%a

zagłady w Bełżcu
8 grudnia  —  użycie ruchomych komór gazowych do mordowania a%a

Żydów w ośrodku natychmiastowej zagłady Kulmhof w Chełmnie 
nad Nerem

 
20 stycznia  —  konferencja w Wannsee, której celem było a%a

skoordynowanie działań zmierzających do „ostatecznego 
rozwiązania kwestii żydowskiej”
marzec  —  budowa ośrodka natychmiastowej zagłady w Sobiborzea%a

16 marca  —  likwidacja getta w Lublinie, początek Akcji Reinharda%a

17 marca  —  pierwszy masowy mord Żydów w Bełżcua%a

4 maja  —  pierwsza selekcja na rampie kolejowej w Auschwitz-a%a

Birkenau
7 maja  —  pierwszy masowy mord Żydów w Sobiborzea%a

wiosna  —  powstają pierwsze leśne obozy rodzinne partyzantki a%a

żydowskiej
11 czerwca  —  rozkaz deportacji Żydów z Holandii, Belgii i Francji do a%a

obozów i ośrodków masowej zagłady na Wschodzie
22 lipca  —  początek „Wielkiej Akcji” w warszawskim getcie, a%a

deportacja 300 000 Żydów warszawskich do ośrodka 
natychmiastowej zagłady w Treblince
25 listopada  —  Rząd RP na uchodźstwie przekazuje aliantom raport a%a

na temat zagłady Żydów, opracowany i przewieziony na Zachód 
przez Jana Karskiego - kuriera Polskiego Państwa Podziemnego 
grudzień  —  początek działalności partyzantki żydowskiej w lasach a%a

białostockich
4 grudnia  —  utworzenie konspiracyjnej Rady Pomocy Żydom a%a

„Żegota” korzystającej ze wsparcia Delegatury Rządu RP na Kraj

15 września  —  uchwalenie ustaw norymberskich, pozbawiających a%a

Żydów i Cyganów praw obywatelskich 

 
9–10 listopada   —  „noc kryształowa” (Kristallnacht) – pogromy a%a

Żydów w Niemczech i Austrii 

 
30 stycznia  —  przemówienie Hitlera, w którym zapowiedział, że a%a

przyszła wojna będzie oznaczać „unicestwienie rasy żydowskiej 
w Europie”
1 września  —  agresja Niemiec na Polskęa%a

17 września  —  agresja ZSRR na Polskęa%a

8 października  —  utworzenie pierwszego getta w Piotrkowie a%a

Trybunalskim
26 października  —  nakaz przymusowej pracy dla wszystkich Żydów a%a

w Generalnym Gubernatorstwie
1 grudnia  —  wprowadzenie obowiązku noszenia opaski z gwiazdą a%a

Dawida przez wszystkich Żydów w Generalnym Gubernatorstwie

 
8 lutego  —  utworzenie getta w Łodzia%a

27 kwietnia  —  utworzenie obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu a%a

(KL Auschwitz) 
13 września  —  rozporządzenie Hansa Franka nakazujące tworzenie a%a

gett na obszarze całego Generalnego Gubernatorstwa
16 listopada  —  zamknięcie getta warszawskiego, odcięcie go od a%a

reszty miasta

3–20 marca  —  utworzenie getta w Krakowiea%a

24 kwietnia  —  zamknięcie getta w Lubliniea%a

31 lipca  —  Hermann Göring upoważnia Reinharda Heydricha do a%a

opracowania szczegółowego planu „ostatecznego rozwiązania 
kwestii żydowskiej”
1 sierpnia  —  utworzenie getta w Białymstokua%a
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WARTO PRZECZYTAĆ

Martin Gilbert, „Holocaust. Ludzie, dokumenty, pamięć”, z angielskiego a%a

przełożył Zbigniew Dalewski, Grupa Wydawnicza Bartelsmanna Media, 
Warszawa 2002 
„Pamięć. Historia Żydów polskich przed, w czasie i po Zagładzie”, pod a%a

redakcją naukową prof. dr hab. Feliksa Tycha, Fundacja SHALOM, 
Warszawa 2004 
Robert Szuchta, Piotr Trojański, „Holokaust zrozumieć dlacze-a%a

go”, Oficyna Wydawnicza „Mówią wieki”, wydanie II poprawione, 
Warszawa 2006 
Andrzej Żbikowski, „Żydzi”, seria wydawnicza „A to Polska właśnie”, a%a

Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2005 
„Ten jest z ojczyzny mojej. Polacy z pomocą Żydom 1939-1945”, Wy-a%a

danie III uzupełnione, opracowali Władysław Bartoszewski, Zofia 
Lewinówna, Stowarzyszenie ŻIH, Warszawa 2007
 „Holokaust. Lekcja historii. Zagłada Żydów w edukacji szkolnej”, pod a%a

redakcją Jacka Chrobaczyńskiego i Piotra Trojańskiego, Wydawnictwo 
Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2004 
„Jak uczyć o Auschwitz i Holokauście. Materiały dydaktyczne dla na-a%a

uczycieli”, wybór i redakcja Jolanta Ambrosewicz-Jacobs, Krystyna 
Oleksy, Piotr Trojański, Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz 
i Holokauście, Oświęcim 2007 
„Dlaczego należy uczyć o Holokauście?”, redakcja Jolanta Ambrosewicza%a

-Jacobs, Leszek Hońdo, wydanie II rozszerzone, Uniwersytet Jagielloń-
ski Instytut Europeistyki, Kraków 2005

4 stycznia  —  zbrojny opór Żydów w getcie częstochowskima%a

18–22 stycznia  —  pierwsze wystąpienie zbrojne w getcie a%a

warszawskim, tzw. „samoobrona styczniowa”
19 kwietnia–16 maja  —  powstanie w getcie warszawskima%a

1 sierpnia — zbrojny opór Żydów w gettach będzińskim a%a

i sosnowieckim
2 sierpnia  —  bunt i ucieczka więźniów żydowskich z ośrodka a%a

natychmiastowej zagłady w Treblince
16–23 sierpnia  —  powstanie w getcie białostockima%a

14 października  —  bunt i ucieczka więźniów żydowskich z ośrodka a%a

natychmiastowej zagłady w Sobiborze
3 listopada  —  masowa akcja uśmiercania resztek ludności a%a

żydowskiej (ok. 18 tys.) w obozach Majdanek, Poniatowa i Trawniki, 
tzw. dożynki (Erntefest)

 
 

maj-październik  —  deportacja 438 tys. Żydów węgierskich do a%a

KL Auschwitz-Birkenau
sierpień-październik  —  likwidacja getta łódzkiegoa%a

1 sierpnia  —  wybuch Powstania Warszawskiegoa%a

7 października  —  bunt żydowskiego Sonderkommando w a%a

Auschwitz-Birkenau
26 listopada  —  rozkaz Heinricha Himmlera nakazujący zniszczenie a%a

komór gazowych i krematoriów w Auschwitz-Birkenau

 
styczeń  —  początek ewakuacji obozów koncentracyjnych, tzw. a%a

marszów śmierci
17 stycznia  —  bunt więźniów żydowskich w ośrodku a%a

natychmiastowej zagłady w Chełmnie nad Nerem
27 stycznia — wojska radzieckie wyzwalają obóz Auschwitz a%a

w Oświęcimiu
15 kwietnia  —  wojska brytyjskie wyzwalają obóz w Bergen Belsena%a

29 kwietnia  —  wojska amerykańskie wyzwalają obóz w Dachaua%a

8 maja  —  koniec wojny w Europiea%a
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Fundacja Shalom działa w Warszawie od 1988 roku. Inicjatorką, głównym twórcą, a także dyrek-
torem generalnym Fundacji Shalom jest Gołda Tencer, aktorka i reżyser Teatru Żydowskiego im. 
Ester Rachel i Idy Kamińskich w Warszawie. Jej wielką życiową pasją, którą realizuje od wielu 
lat jest propagowanie – zarówno w Polsce, jak i na świecie – kultury żydowskiej. Została za to 
uhonorowana Nagrodą Izraela – Złotą Harfą. 
Celem fundacji jest promowanie kultury żydowskiej, ocalenie przed zapomnieniem jej bogatego 
dziedzictwa. Fundacja prowadzi międzynarodowe projekty kulturalne, kursy i seminaria języka 
i kultury jidysz, ogłasza konkursy i programy edukacyjne dla młodzieży, prowadzi działalność wy-
dawniczą oraz kolekcjonuje ocalałe zdjęcia, pamiątki i dokumenty polskich Żydów.

Do najważniejszych dokonań Fundacji należą: 
 organizacja Festiwalu Kultury Żydowskiej „Warszawa Singera” – cyklicznej imprezy gro-a%a

madzącej wybitnych artystów i twórców kultury żydowskiej;
 Wystawa „I ciągle widzę ich twarze. Fotografia Żydów polskich.” Na apel fundacji nade-a%a

słano dziewięć tysięcy fotografii, które stały się podstawą zbioru o wielkiej wartości 
dokumentalnej. Wystawa w ciągu 10 lat swego istnienia została pokazana w 33 muze-
ach na całym świecie. Gościła we Frankfurcie nad Menem, w Centrum Wiesenthala 
w Los Angeles, w Meksyku, w którym wystawę otwierał Prezydent Ernesto Zedillo, 
w  Detroit – w Holocaust Memorial Center, w St. Petersburgu na Florydzie, Paryżu, 
Brukseli, Monachium, Hamburgu, w Yad Vashem w Jerozolimie, w St. Petersburgu w 
Rosji, w Warszawie, Poznaniu, Łodzi, Krakowie. Bostońską prezentację wystawy uświet-
nił laureat Nagrody Nobla Elie Wiesel. Fundacja planuje stałą ekspozycję fotografii 
i zachęca do dalszego ich nadsyłania.

 organizacja ogólnopolskich konkursów dla młodzieży szkół średnich „Historia i kultura a%a

Żydów polskich” (8 edycji) oraz „Na wspólnej ziemi” dla młodszych uczniów (4 edycje) 
wspólnie z ministerstwami edukacji Polski i Izraela;

 publikacje książkowe – m.in. poezja J. Tuwima „My, Żydzi polscy” w czterech językach, a%a

antologia „Dzieci żydowskiej oskarżają”, wiersze Wisławy Szymborskiej „Nic darowane” 
w pięciu językach, w tym po raz pierwszy w języku jidysz, książka „Pamięć. Historia Ży-
dów polskich przed, w czasie i po Zagładzie” pod red. naukową prof. F. Tycha bezpłatnie 
przekazywana do szkół i bibliotek w całej Polsce;

 działalność Centrum Kultury Jidysz – prowadzenie kursów języka jidysz na kilku po-a%a

ziomach zaawansowania, organizacja letnich seminariów języka i kultury jidysz wraz 
z izraelską organizacją Nacionale Instanc far Jidiszer Kultur;

 stworzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku z blokiem zajęć o tematyce żydowskiej;a%a

 organizacja obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci o Holocauście w Warszawie, a%a

ustanowionego rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ;
 propagowanie idei korczakowskiej uwieńczone wzniesieniem pomnika Janusza Korcza-a%a

ka w centrum Warszawy, wspieranie domów dziecka im. Janusza Korczaka; 
 organizacja koncertów, realizacja filmów dokumentalnych, spektakli teatral-a%a

nych i telewizyjnych;
 zainicjowanie pierwszego po wojnie przedszkola żydowskiego w Warszawie oraz szkółki a%a

niedzielnej dla dzieci żydowskich;
 restauracja Pomnika Bohaterów Getta w Warszawie, wzniesienie pomnika ofiar hitlery-a%a

zmu w Falenicy.

STRONY INTERNETOWE

Fundacja SHALOM a%a

http://www.shalom.org.pl
http://www.kadyszdlanieobecnych.pl
http://www.jidyszland.pl
http://www.festiwalsingera.pl
Stowarzyszenie „Dzieci Holocaustu” w Polscea%a

http://www.dzieciholocaustu.org.pl  
Muzeum Historii Żydów Polskich a%a

http://www.jewishmuseum.org.pl 
Żydowski Instytut Historyczny a%a

http://www.jewishinstitute.org.pl 
Centrum Badań nad Zagładą Żydów a%a

http://www.holocaustresearch.pl 
Żydzi w Polsce. Ocalić od zapomnienia – uczyć dla przyszłości a%a

http://www.zydziwpolsce.edu.pl
Yad Vashem a%a

http://www.yadvashem.org 
United States Holocaust Memorial Museum a%a

http://www.ushmm.org  
Interdyscyplinarna lekcja „W obliczu Zagłady. Ratujący, bierni świadko-a%a

wie, sprawcy i ich pomocnicy”
http://college.usc.edu/vhi/cms/wobliczuzaglady.php
Komiks edukacyjny „Poszukiwanie”a%a

http://www.zydziwpolsce.edu.pl/edukacja/poszukiwanie.html
Materiały edukacyjne nt. historii Żydów i antysemityzmu w Europiea%a

http://www.zydziwpolsce.edu.pl/edukacja/asmaterials.html

Wydawcy nie udało się ustalić właścicieli praw autorskich kilku fotografii użytych 
w prezentacji. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z Wydawcą.
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Historycznego, Muzeum Auschwitz - Birkenau 
w Oświęcimiu, oraz z Tek Edukacyjnych 
Instytutu Pamięci Narodowej „Auschwitz. 
Pamięć dla przeszłości” i „Zagłada Żydów 
polskich w czasie II wojny światowej”.

DO PREZENTACJI WYKORZYSTANO 
materiały ze zbiorów Żydowskiego Instytutu 
Historycznego zamieszczone w publikacji
„Kinder űber den Holocaust. Frűhe Zeugnisse 
1944-1948”[opr.] Feliks Tych, Alfons Kenkmann, 
Elizabeth Kohlhaas, Andreas Eberhardt; 
[współpraca:] Edyta Kurek, Jűrgen Hensel, 
Dennis Riffel, Michaela Christ; 
Metropol Verlag, Berlin 2007 oraz relacje 
z publikacji „Dzieci Holokaustu mówią”.

Specjalne podziękowania dla Pani 
Edyty Kurek z ŻIH za okazaną pomoc 
w wyborze relacji dzieci

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW 
MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ 

LEKTORZY
Dora Soberman — Ewa Dąbrowska
Estera Borensztajn — Wiesława Młynarczyk 
Ola Mandel — Sylwia Najah
Hena Kuczer — Hanna Pałuba
Renia Knoll, Zofia Minc — Małgorzata Trybalska
Erna, Lilla Mittler — Monika Zwierzchowska 
Seweryn Dalecki, narrator — Marcin Błaszak

KONCEPCJA GRAFICZNA
Magda Koralewska

OPRACOWANIE GRAFICZNE
na zlecenie Fundacji Shalom
Beyond Software
www.beyondsoftware.eu

ILUSTRACJA MUZYCZNA
Wojciech Lubertowicz
FDR Studio

Prezentacja przeznaczona 
jest dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych
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