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Drodzy Nauczyciele,
Przekazujemy w Państwa ręce pakiet edukacyjny zawierający scenariusze zajęć poświęconych Sprawiedliwym, którzy w 2014 roku zostali upamiętnieni
w Warszawskim Ogrodzie Sprawiedliwych. Pakiet jest kontynuacją materiału przygotowanego z myślą o warszawskim wirtualnym Ogrodzie Sprawiedliwych http://it.gariwo.net/wefor/giardino.php.
Przygotowując kolejną edycję materiałów edukacyjnych poświęconych Sprawiedliwym, zależało nam na dostarczeniu Państwu inspiracji do prowadzenia zajęć wokół postaci upamiętnionych w Warszawskim Ogrodzie Sprawiedliwych. Pragniemy, aby mieszczący się na warszawskiej Woli Ogród stał
się miejscem spotkań chętnie odwiedzanym przez grupy szkolne, a przygotowane scenariusze służyły Państwu pomocą w prowadzeniu zajęć zarówno
w Ogrodzie Sprawiedliwych, jak i w szkole.
Opracowane scenariusze dotyczą zajęć dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych i są zaplanowane na dwie lub trzy jednostki lekcyjne.
Można je wykorzystać na lekcjach historii, wiedzy o społeczeństwie lub lekcjach wychowawczych. Pakiet może również stanowić inspirację do przygotowania szkolnych obchodów Europejskiego Dnia Pamięci o Sprawiedliwych. Każdy scenariusz został poprzedzony krótkim biogramem przygotowanym przez członków Komitetu Ogrodu Sprawiedliwych oraz uzupełniony o załączniki. Tematy poruszane w poszczególnych scenariuszach mogą pomóc
w rozwijaniu u uczniów umiejętności analizy historycznej, krytycznego myślenia, a także analizowania sytuacji wymagających podjęcia trudnych decyzji
i wskazywania ich konsekwencji. Scenariusze stanowią doskonałą sposobność do budowania wśród uczniów postaw patriotycznych, prospołecznych i obywatelskich. Różnorodne, fascynujące, a nierzadko dramatyczne koleje losu Marka Edelmana, Magdaleny Grodzkiej-Gużkowskiej, Jana Karskiego (Jana Kozielewskiego), Tadeusza Mazowieckiego dotykają istotnych problemów i zjawisk z historii XX wieku. Sprawiedliwi są przedstawicielami różnych środowisk
i wyznań, ale łączy ich troska o dobro wspólne i determinacja w walce o nie. Jesteśmy przekonani, iż w dobie kryzysu autorytetów pamięć o Sprawiedliwych
ma ogromne znaczenie zarówno w perspektywie edukacyjnej, jak i wychowawczej. Poprzez odwołanie się do indywidualnych losów i poprzez rozbudzanie
wyobraźni i empatii młodzież uczy się, jak ważna jest umiejętność samodzielnego myślenia i reagowania w porę, kiedy jeszcze nie jest za późno. Studiując
losy Sprawiedliwych, młodzi ludzie mają szansę przekonać się, iż każdy z osobna w obliczu niesprawiedliwości może podjąć suwerenną decyzję. Pokażmy
im jak to zrobić!

				

Otwarcie Warszawskiego Ogrodu Sprawiedliwych, 5 czerwca 2014. Fot. Tomasz Kubaczyk/DSH

Anna Ziarkowska
kierownik działu edukacji Domu Spotkań z Historią

Warszawski
Ogród
Sprawiedliwych
i jego geneza

· Włoski Komitet Światowego Lasu Sprawiedliwych Gariwo zbiera podpisy pod apelem do Parlamentu Europejskiego o ustanowienie Europejskiego Dnia Pamięci
o Sprawiedliwych. Pod apelem podpisują się liczne autorytety i znane osobistości, m.in. Władysław Bartoszewski, Svetlana Broz, Umberto Eco, Marc-Henri Fermont,
Dario Fo, Maja Komorowska, Aleksander Kwaśniewski,
Tadeusz Mazowiecki.
· 6 stycznia 2012 europosłowie Gabriele Albertini, Lena
Kolarska-Bobińska, Ioan Mircea Paşcu, Niccolò Rinaldi,
David-Maria Sassoli składają w Parlamencie Europejskim oświadczenie w sprawie wsparcia dla ustanowienia
Europejskiego dnia Pamięci o Sprawiedliwych

· 30 marca 2012 Dom Spotkań z Historią włącza się do inicjatywy wspierającej ustanowienie Europejskiego Dnia
Pamięci o Sprawiedliwych, organizując uroczysty koncert fortepianowy na Zamku Królewskim w Warszawie
w wykonaniu Janusza Olejniczaka i Gaetana Liguoriego.
· 10 maja 2012 roku Parlament Europejski przyjmuje rezolucję ustanawiającą dzień 6 marca Europejskim Dniem
Pamięci o Sprawiedliwych. To data śmierci Mosze Bejskiego, urodzonego w podkrakowskich Działoszycach,
inicjatora Ogrodu Sprawiedliwych w Jerozolimie oraz
współtwórcy definicji „Sprawiedliwy Wśród Narodów
Świata” (1953).

Gaetan Liguori, koncert na Zamku Królewskim w Warszawie, 30 marca 2012. Fot. Tomasz Kubaczyk/DSH
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·· 6 marca 2013. Pierwsze obchody Europejskiego Dnia Pamięci o Sprawiedliwych. W warszawskim Domu Spotkań
z Historią ukonstytuował się pod przewodnictwem Premiera Tadeusza Mazowieckiego Komitet Honorowy Europejskiego Dnia Pamięci o Sprawiedliwych. Komitet za
cel swojej działalności uznał promowanie idei Sprawiedliwych, przede wszystkim ze względu na jej edukacyjny
potencjał i aktywne wspieranie obchodów tego święta
w Polsce oraz podejmowanie działań zmierzających do
utworzenia Warszawskiego Ogrodu Sprawiedliwych.
·· 13 maja 2013 burmistrz warszawskiej dzielnicy Wola Urszula Kierzkowska w liście adresowanym do przewodniczącego Komitetu Tadeusza Mazowieckiego występuje
z inicjatywą przekazania pod budowę przyszłego Ogrodu Sprawiedliwych skweru gen. Jana Tomasza „Jura”
Gorzechowskiego mieszczącego się na terenie dzielnicy
Wola.

·· 17 lutego 2014
Komitet Honorowy Europejskiego Dnia Pamięci o Sprawiedliwych zmienia nazwę na Komitet Ogrodu Sprawiedliwych. Na przewodniczącego wybrany zostaje prezes
Ośrodka KARTA – Zbigniew Gluza. Komitet przyjmuje
propozycję zgłoszoną przez burmistrz dzielnicy Wola
o lokalizacji Ogrodu Sprawiedliwych na skwerze generała
Jana Tomasza „Jura” Gorzechowskiego. W warszawskim
Ogrodzie, który będzie wzorował się na mediolańskim,
sadzone będą drzewa, a przy nich umieszczane kamienie
z imieniem i nazwiskiem oraz informacją, za jaki czyn
dana osoba została uhonorowana (Komitet przyjmuje
zasadę honorowania za konkretne czyny, a nie za całą
biografię). Komitet przyjmuje definicję Sprawiedliwego,
którą będzie się kierował przy podejmowaniu wyboru.
Za Sprawiedliwych można uznać tych, którzy ryzykowali własnym życiem, aby ocalić innych oraz tych, którzy
występowali w obronie ludzkiej godności w okresie totalitaryzmu nazistowskiego i komunistycznego, w czasie
ludobójstw i masowych mordów oraz wszystkich zbrodni przeciwko ludzkości popełnionych w XX i XXI wieku.

Tadeusz Mazowiecki, spotkanie Komitetu Honorowego Europejskiego Dnia Pamięci o Sprawiedliwych, 6 marca 2013. Fot. Tomasz Kubaczyk/DSH
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·· 6 marca 2014 – obchody Europejskiego Dnia Pamięci
o Sprawiedliwych. W Domu Spotkań z Historią i Muzeum Historii Żydów Polskich organizowane są warsztaty dla nauczycieli, dzieci i młodzieży, wystawy oraz
koncert Gaby Kulki.
Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz ogłasza
datę otwarcia warszawskiego Ogrodu Sprawiedliwych,
przewodniczący Komitetu Zbigniew Gluza przedstawia
nazwiska osób, które zostaną uhonorowane w powstającym Ogrodzie.
·· 5 czerwca 2014 – uroczysta inauguracja pierwszego
w Polsce Ogrodu Sprawiedliwych. Pamięci Sprawiedliwych dedykowane są kamienie opatrzone inskrypcjami
oraz drzewko. Uhonorowani zostają: Marek Edelman,
Magdalena Grodzka-Gużkowska, Jan Karski (Jan Kozielewski), Antonia Locatelli, Tadeusz Mazowiecki, Anna
Politkowska. W uroczystości udział biorą rodzina i przyjaciele uhonorowanych.

·· 19 stycznia 2015 – na posiedzeniu Komitetu Ogrodu
Sprawiedliwych spośród nadesłanych do Sekretariatu
kandydatur zostają wybrani trzej nowi Sprawiedliwi.
·· 6 marca 2015
W muzeum Historii Żydów Polskich POLIN odbywa
się uroczysta gala Sprawiedliwi 2015, organizowana
w ramach Europejskiego Dnia Pamięci o Sprawiedliwych.
Fragmenty tekstów Sprawiedliwych prezentuje Maja Komorowska. Wieczór uświetnia koncert włoskiego duetu
Laura Bortolotto (skrzypce) i Matteo Andri (fortepian).
Galę prowadzi Jerzy Kisielewski.
·· 27 kwietnia 2015 – uroczystości upamiętniające w Ogrodzie Sprawiedliwych. Zostają posadzone drzewka dla
Petra Hryhorenki, Nelsona Mandeli i Hasana Mazhara.
Uroczystości uświetnia koncert fortepianowy w wykonaniu Gaetana Liguoriego.

Otwarcie Warszawskiego Ogrodu Sprawiedliwych, 5 czerwca 2014. Fot. Tomasz Kubaczyk/DSH
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Zasady
zgłaszania
kandydatur

Kandydatury można zgłaszać do 30 listopada do sekretarza Komitetu Anny Ziarkowskiej drogą elektroniczną
a.ziarkowska@dsh.waw.pl lub listową na adres: Dom Spotkań z Historią, ul. Karowa 20, 00-324 Warszawa. Zgłoszenia
powinny zawierać biogram wraz z uzasadnieniem i załącznikami potwierdzającymi informacje zawarte w biogramie.
O WYBORZE DECYDUJE KOMITET OGRODU SPRAWIEDLIWYCH W SKŁADZIE:
1. Bogdan Białek

13. Adam Daniel Rotfeld

2. Alicja Bartuś

14. Andrzej Rottermund

3. Konstanty Gebert

15. Paula Sawicka

4. Zbigniew Gluza

16. Michael Joseph Schudrich

5. Annalia Guglielmi

17. Dariusz Stola

6. Piotr Jakubowski

18. Anna Stupnicka-Bando

7. Urszula Kierzkowska

19. Róża Thun

8. Maja Komorowska

20. Tomasz Thun-Janowski

9. Lena Kolarska-Bobińska

21. Józef Wancer

10. Jolanta Kurska

22. Ewa Wierzyńska

11. Zbigniew Nosowski

23. Małgorzata Zakrzewska

prezes Stowarzyszenia im. Jana Karskiego
Międzynarodowy Dom Spotkań w Oświęcimiu
publicysta, dziennikarz

przewodniczący, prezes Ośrodka KARTA
przedstawicielka GARIWO w Polsce
dyrektor Domu Spotkań z Historią w Warszawie
burmistrz dzielnicy Ursus
aktorka

minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
prezeska Fundacji im. Bronisława Geremka
redaktor naczelny miesięcznika „Więź”

12. Wacław Oszajca
jezuita, publicysta

współprzewodniczący Polsko-Rosyjskiej Grupy ds. trudnych
dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie
wiceprezeska Stowarzyszenia „Otwarta Rzeczpospolita”
Naczelny Rabin Polski

dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
prezeska Polskiego Towarzystwa Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata
eurodeputowana

dyrektor Biura Kultury Urzędu m.st Warszawy
Fundacja Auschwitz-Birkenau
Fundacja Edukacyjna Jana Karskiego
przewodnicząca Komisji Kultury i Promocji Rady m.st Warszawy

Więcej informacji na: www.sprawiedliwi.dsh.waw.pl

Maja Komorowska, uroczysta gala Sprawiedliwi 2015, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, 6 marca 2015. Fot. Tomasz Kubaczyk/DSH
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MAREK
EDELMAN
„Najważniejsze jest życie...”

Nienawiść
jest łatwa,
miłość
wymaga
wysiłku
i poświęcenia

MAREK EDELMAN

1.01.1922, Warszawa – 2.10.2009, Warszawa

W maju 1943 roku z resztką powstańców opuścił kanałami warszawskie getto i zdał przełożonym sprawozdanie.
W 1945 roku opublikował relację Getto walczy. Przez
kolejne trzydzieści lat publicznie nie zabierał głosu.
Niejeden uczestnik oficjalnych obchodów kolejnych rocznic obu warszawskich powstań (1943
i 1944) mógł nie wiedzieć – i też nie dowiadywał się – o istnieniu tego ich żołnierza, członka Komendy Głównej ŻOB, jedynego spośród
przywódców powstania w getcie mieszkającego
w Polsce. Bo jego głos nie współbrzmiał z tonem
wygłaszanych w PRL przemówień, a jego pierś
nie pasowała do przyznawanych w tamtym czasie odznaczeń. Dopiero Hanna Krall sprawiła, że
usłyszeliśmy, co ma do powiedzenia.
Mówił, czerpiąc z doświadczeń wojennych.
Ale nie był to głos kombatancki, pamiętnikarski,
wspominkowy, ani nawet wspomnieniowy. Był
to głos nauki i przestrogi. „W zasadzie najważniejsze
jest samo życie. A jak już jest życie, to najważniejsza
jest wolność. A potem oddaje się życie za wolność i już
nie wiadomo, co jest najważniejsze”. „Niezależnie od tego,
kim jest bity – trzeba z nim być. Trzeba dać mieszkanie bitemu, trzeba go schować w piwnicy. Trzeba się tego nie bać
i trzeba być przeciwko tym, którzy biją”. „Nie wolno być
biernym wobec zła. Obojętny świadek, który odwrócił głowę, też jest odpowiedzialny; na całe życie pozostanie skalany złem, którego starał się nie widzieć”. „Odwaga? Ja nie
wiem, co to znaczy. Nie ma takiej rzeczy. W twojej mentalności jest to, że robisz coś, co uważasz za konieczne, że tak
trzeba zrobić. Nie dlatego, żeby własnym ciałem zasłonić

właz. A dlatego, że są koledzy i trzeba im pomóc – to nie
jest sprawa odwagi, to wynika z przyjaźni, solidarności, zaufania, miłości”. „Patriotyzm jest niezwykle sympatyczny,
nacjonalizm – szalenie obrzydliwy”.
Czas walk w getcie, w kontekście którego najczęściej
mówi się o Marku Edelmanie, był ważny w jego młodzieńczym życiu. Jednak w jego bogatej biografii, którą charakteryzuje spójność i konsekwencja, znajdziemy
i działalność opozycyjną, i wprowadzanie rewolucyjnych
metod operacyjnego leczenia chorób serca, i działalność
społecznikowską. Żył dziewięćdziesiąt lat, wierny wartościom wpojonym mu przez Bund. Interesowała go polityka
i interes społeczny, ale też życie i los pojedynczych osób.
Działał na rzecz słabych i krzywdzonych. Jego dokonaniami można by obdzielić wielu.

***
Współorganizator cywilnego oporu w warszawskim getcie i uczestnik walki zbrojnej, współzałożyciel Żydowskiej
Organizacji Bojowej, po wojnie konsekwentnie odmawiał
poparcia nowej władzy, która w zamian stale go szykanowała. Wybitny lekarz, oddany chorym, niezłomnie walczył
o życie każdego pacjenta, bezwzględnie kierując się nakazem działania dla jego dobra.
Od lat siedemdziesiątych działacz opozycji demokratycznej i ruchu, z którego powstała „Solidarność”.
13 grudnia 1981 roku został internowany. Szybko zwolniony pod naciskiem światowej opinii publicznej, stał się
ważną postacią podziemnej „Solidarności”. W 1983 roku
wezwał świat do zbojkotowania organizowanych przez
generałów stanu wojennego obchodów rocznicy powsta-

nia w getcie, odmawiając im do tego moralnego prawa.
To dało początek niezależnym uroczystościom, które pięć
lat później przerodziły się w wielotysięczną demonstrację
antyrządową. Został członkiem powołanego w 1988 roku
Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie i – jako entuzjastyczny rzecznik zmian w kraju – uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu.
Jego głos był słyszany nie tylko w Polsce. W latach
dziewięćdziesiątych występował w obronie Sarajewa i Kosowa – uczestniczył w debatach publicznych, pojechał
z konwojem humanitarnym do Sarajewa, pisał listy otwarte do światowych przywódców. Na jego słowa powoływał
się prezydent Clinton, uzasadniając interwencję zbrojną
w Kosowie. Protestował przeciwko czystkom etnicznym w
Ruandzie i Zairze, okrucieństwu w RPA i Izraelu, przemocy
wobec Romów w Polsce i Czechach.
Doprowadził do uwolnienia albańskiej poetki i lekarki Flory Broviny. Sprawił, że dzieci z objętej wojną byłej
Jugosławii przyjechały na leczenie do Polski. Choć żądał
interwencji zbrojnej w Kosowie, uważając, że dyktatura rozumie tylko siłę, został członkiem komitetu wspierającego
ruch kobiet przeciwko wojnom i przyznającego obrończyniom praw człowieka Nagrodę im. Anny Politkowskiej
(Committee of Supporters RAW in WAR – Reach All Women in War).
***
„My, którzyśmy ocaleli, Wam pozostawiamy to, by pamięć o nich nie zaginęła” – tymi słowami zakończył relację
Getto walczy. O pamięć o ludziach i ideałach, którym się
poświęcili, troszczył się przez całe życie.

Trzydzieści dwa lata temu miałam szczęście znaleźć
się na drodze Marka Edelmana. Zasłużyć na jego przyjaźń
i zaufanie. Są one nierozłączne z odpowiedzialnością za
to, by następne pokolenia także przechowywały tę pamięć
i wyznawały te wartości. By wsłuchiwały się w jego słowa. On wiedział, że zbrodnie drugiej wojny światowej nie
stały się przestrogą dla społeczeństw. I wciąż powtarzał:
„Demokracja, wolność nie są dane raz na zawsze, trzeba
o nie codziennie walczyć”.
Paula Sawicka
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SCENARIUSZ ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

Marek Edelman
„Najważniejsze
jest życie...”

PAULA SAWICKA, MIROSŁAW SAWICKI

CZAS PRACY
2×45 MINUT
GRUPA DOCELOWA
UCZNIOWIE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
MATERIAŁY I ŚRODKI DYDAKTYCZNE
PAPIER A4, FLIPCHART, KOLOROWE PRZYBORY DO PISANIA,
3 EGZEMPLARZE OBRAZU DRZEWA DECYZYJNEGO, MATERIAŁY
WIDEO
POTRZEBNY SPRZĘT
KOMPUTER Z DOSTĘPEM DO INTERNETU

NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA I POJĘCIA
·· Prezentacja postaci Sprawiedliwego – według YAD
VASHEM i według Komitetu Ogrodu Sprawiedliwych
GARIWO,
·· II wojna światowa, Holokaust, powstanie
w warszawskim getcie - postawa i dylemat dowódcy
organizacji bojowej (załącznik nr 5),
·· Rozwój kardiochirurgii - postawa i dylemat lekarza
(załącznik nr 6),
·· Interwencja NATO na Bałkanach - dylemat
zaangażowanego obywatela (załącznik nr 7),
·· PPS i Bund,
·· partyzantka i terroryzm,
·· KOR i opozycja demokratyczna w PRL.
CELE OGÓLNE LEKCJI
·· uczniowie potrafią wskazać cel i kryteria przyznawania
honorowych tytułów Sprawiedliwych przez YAD
VASHEM i Komitet Ogrodu Sprawiedliwych,
·· analizując wskazane dylematy, uczniowie poznają ważne
wydarzenia z historii Europy XX w.,
·· uczniowie przekonują się, że są w życiu dylematy,
których rozwiązanie nie jest jednoznacznie dobre lub
jednoznacznie złe, bo każda decyzja, chroniąc jakieś
wartości, może jednocześnie naruszać inne,
·· uczniowie zauważają, że podjęcie decyzji szczególnie
kontrowersyjnej, oznacza przyjęcie na siebie
odpowiedzialności za konsekwencje tej decyzji.

CELE SZCZEGÓŁOWE LEKCJI
·· uczniowie zapoznają się z biografią Marka Edelmana,
·· potrafią opisać dokonania Marka Edelmana na
poszczególnych etapach jego życia,
·· potrafią określić cechy Marka Edelmana, które kierowały
jego wyborami i decyzjami,
·· zdobywają wiedzę o Holokauście, powstaniu
w warszawskim getcie, rozwoju kardiochirurgii
i konflikcie na Bałkanach,
·· uczniowie doskonalą umiejętność współpracy
w grupach i zwięzłego prezentowania wyników
tej współpracy.
PLANOWANE UMIEJĘTNOŚCI
ZDOBYTE PRZEZ UCZNIÓW
·· analizowanie sytuacji wymagających podjęcia trudnych
decyzji i wskazywania ich konsekwencji,
·· formułowanie argumentów w dyskusji
na zadany temat,
·· umiejętność współpracy w grupie,
·· umiejętność zwięzłego prezentowania wyników pracy
w grupie,
·· formułowanie, wypowiadanie i obrona własnych sądów
na forum klasy.

METODY I FORMY PRACY
Praca w trzech grupach. Każda z grup analizuje sytuację
przedstawioną w przydzielonym jej zagadnieniu
z biografii Marka Edelmana (załączniki nr 5, 6,7),
rozwiązuje dylemat, posługując się metodą „drzewa
decyzyjnego”(schemat – załącznik nr 4), a następnie
przedstawia wyniki swojej pracy na forum klasy. Klasa
dyskutuje nad przedstawionymi prezentacjami
i przyjętymi rozwiązaniami dylematów.
ROZKŁAD CZASU PRACY
·· nauczyciel prezentuje krótko biografię doktora Marka
Edelmana (załączniki nr 1,2, 3, 9), przybliża uczniom
„najważniejsze zagadnienia i pojęcia”, zapoznaje uczniów
z ideą „drzewa decyzyjnego” i formułuje zadania dla grup
– 20 minut
·· praca w trzech grupach; uczniowie konstruują
„drzewo decyzyjne”, rozważając różne decyzje
prowadzące do rozstrzygnięcia dylematu i konsekwencje
każdej z nich, sprawdzają, która jakie wartości chroni,
a jakie ewentualnie narusza; nauczyciel krąży między
poszczególnymi grupami i pomaga uczniom zrealizować
zadanie – 20 minut
·· grupy kolejno prezentują efekty swojej pracy, a klasa je
omawia – 3 x 10 minut
·· podsumowanie lekcji i omawianych zagadnień
w ogólnej dyskusji – 20 minut.

WSKAZÓWKI DLA NAUCZYCIELA
ISTOTNE ZAGADNIENIA DO PORUSZENIA
Każdy z dylematów wymaga decyzji, której celem jest PODCZAS OGÓLNEJ DYSKUSJI
próba ocalenia ludzkiego życia. Jednak pełniejsza analiza ·· różnica między walką partyzancką a współczesnym
sytuacji pokazuje, że taka decyzja pociąga za sobą kosz- terroryzmem na przykładzie powstania
ty – jej realizacja zagraża jednocześnie innemu ludzkiemu w warszawskim getcie i powstania warszawskiego oraz
życiu.
czystek etnicznych w byłej Jugosławii i walk na Bliskim
Wschodzie (załącznik nr 9),
·· D YLEMAT DOWÓDCY ORGANIZACJI BOJOWEJ
·· czy, i ewentualnie jakie, są granice ryzyka, które ma prawo
Broń jest potrzebna bojowcom do walki, której celem jest podjąć lekarz ratujący życie chorego,
obrona ludności cywilnej getta, ale jej zdobycie wymagało ·· czy, i ewentualnie w jakich warunkach, dopuszczalna
(w tym konkretnym przypadku) pozbawienia życia czło- jest interwencja zbrojna jednych państw wobec polityki
wieka.
wewnętrznej innych państw w imię obrony życia
ludzkiego i dramatycznie gwałconych praw człowieka,
·· D YLEMAT LEKARZA
·· za jakim rozwiązaniem aktualnego dylematu, dotyczącego
Zgodnie ze stanem ówczesnej wiedzy medycznej opisa- przyjmowania lub nie przez Polskę uchodźców z
ny zabieg operacyjny był niedopuszczalny, chociaż bez krajów, gdzie ich byt i życie są poważnie zagrożone,
niego pacjent musiał umrzeć. Decyzja o operacji stwa- opowiedziałby się Marek Edelman.
rzała groźbę, że chory umrze z powodu operacji, a nie
z powodu choroby.
PROPONOWANE LEKTURY
·· D YLEMAT ZAANGAŻOWANEGO OBYWATELA
ѦѦ Bogdan Białek, Kilka rzeczy o Doktorze, które trzeba
Prowadzenie działań wojennych powoduje, że ochrona
o nim wiedzieć, Charaktery, 2011
życia jakiejś grupy ludności stwarza zagrożenie dla życia ѦѦ Marek Edelman, Prosto się mówi, jak się wie, ŚK, Warszawa
innej grupy ludności (choćby tylko żołnierzy walczących
2018
stron). Doktor Marek Edelman, świadomy tej odpowie- ѦѦ Rudi Assuntino, Włodek Goldkorn, Strażnik. Marek
dzialności, przyjął ryzyko wezwania przywódców świata
Edelman opowiada, Znak, 1999
do działań zbrojnych i jego wezwanie zostało wzięte pod ѦѦ Hanna Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem, Wydawnictwo
uwagę.
A5, Poznań 1997
ѦѦ www.webofstories.com/play/marek.edelman
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O Marku Edelmanie można wygłosić dwa, wydawałoby się sprzeczne, sądy.
A oba są prawdziwe. Bo z jednej strony Marek jest człowiekiem nadzwyczaj zaangażowanym we współczesność. Chodzi zarówno o jego praktykę lekarską, jak
o działania społeczne. Z drugiej – wciąż jest dowódcą powstania w getcie warszawskim. To powstanie dla niego trwa.
Przede wszystkim Marek Edelman jest lekarzem. Wielkim lekarzem. I to nie
tylko kardiologiem – potrafi leczyć całego człowieka. To są rewelacyjne, ba, nieprawdopodobne, historie. Przykład mi bliski: córka mojej żony miała stwardnienie na szyi. Poszła do przychodni, tam lekarz kazał się jej zgłosić za dwa tygodnie. Tymczasem, gdy guz ten obejrzał Marek, powiedział: natychmiast jedziemy
do Łodzi. Okazało się, że to nowotwór. Dzięki temu, że Marek go w porę wykrył, udało się dziewczynę zaleczyć. Ale to nie koniec: równocześnie takie samo
stwardnienie miała jej siostra-bliźniaczka. Marek ją też obejrzał, ale nie zlecił
żadnej terapii. Miał rację: w jej przypadku nie było to nic groźnego. Takich zdarzeń z praktyki lekarskiej Marka znam mnóstwo.
Inny przykład: to on rozpropagował w Łodzi badania kobiet, którym groził rak piersi. Pomyślał o tym już w latach 80., kiedy jeszcze mało o takiej
profilaktyce mówiono. Zdobył pieniądze z Fundacji „Solidarności”. Na dodatek akcję prowadził w nowatorski, jak na ówczesne czasy, sposób: kiedy
stwierdzono jakiekolwiek stwardnienie, natychmiast robiono punkcję, pobierano próbkę i następnego dnia był wynik. Jeżeli obawy się potwierdzały, to chora od razu szła do szpitala. Taka procedura była wtedy rewolucją.
Sztandarowym dziełem Marka Edelmana jest opracowanie razem z prof. Janem
Mollem – pionierem leczenia zawałów serca w Polsce – metody przeprowadzania
operacji kardiologicznych w stanie ostrym (czyli w trakcie rozległej zapaści) przez
odwrócenie krwiobiegu. Gdy Marek przekonywał profesora do tego, by – jako
pierwsi na świecie – zaryzykowali i spróbowali operacji tą metodą, mówił: musimy to zrobić, bo chodzi o wykorzystanie najmniejszej nawet szansy na życie.
I dodawał: nie przywieźli tu nam chorego, by umarł, ale by żył. Marek ma na koncie wiele podobnych nowatorskich terapii i operacji.

Nic dziwnego, że w każdą rocznicę objęcia przezeń Oddziału Intensywnej
Opieki Medycznej w łódzkim szpitalu Pirogowa, zjeżdżają się tam ludzie, którym
uratował życie. Oraz ci, których bliskim pomógł spokojnie umrzeć. Przecież terapia nie zawsze może się udać... Marek mówi, że w takich sytuacjach lekarz musi
przeprowadzić chorego na ten drugi brzeg. Widziałem jak to robi, bo moja żona
Gaja umierała u niego na oddziale...
Poznałem Marka w połowie lat 70. Naturalnie wcześniej słyszałem o nim jako
o dowódcy powstania w getcie. Wiedziałem, że nie odmówił podpisania protestu
przeciw umieszczeniu w konstytucji deklaracji o sojuszu z ZSRR i o przewodniej
roli partii komunistycznej. Ale gdy zakładaliśmy Komitet Obrony Robotników,
to nie śmieliśmy go prosić, by do nas przystąpił. Sądziliśmy, że nie wypada tak
angażować dowódcy powstania w getcie. Ale Marek zgłosił się sam. Powiedział,
że wie, jak nam pomóc. Otóż po czerwcu 1976 jednym z problemów było zapewnienie opieki medycznej represjonowanym w Radomiu i Ursusie robotnikom
oraz ich rodzinom. KOR mógł im służyć pieniędzmi czy usługami prawników,
ale nie mieliśmy pojęcia, co robić, gdy ktoś z nich zachoruje. A byli to przecież
potwornie biedni ludzie.
Marek powiedział: każdego, kto tego potrzebuje, przyjmę na swój oddział. Gdy
SB czepiało się, dlaczego leżą u niego ludzie spoza Łodzi, to odpowiadał: patrzę
na człowieka, a nie na papiery. Zresztą do dziś, gdy zgłasza się chory rzeczywiście
wymagający opieki, to on – nie zważając na biurokratyczny porządek – bierze go
na oddział i leczy.
Marek nigdy więc nie był wyłącznie lekarzem. Jednocześnie działał w opozycji
demokratycznej, a potem w „Solidarności”. Był delegatem na I Zjazd w 1981 roku,
po stanie wojennym pracował dla podziemia – w Regionalnym Komitecie Wykonawczym, a potem w Komisji Współpracy z Mniejszościami Narodowymi Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie. Brał udział w rozmowach podzespołu
ds. zdrowia Okrągłego Stołu. W 1993 roku pojechał z konwojem do Sarajewa.
Nie przez przypadek w kwietniu na waszyngtońskim szczycie NATO – tym
święcącym 50-lecie Paktu i przyjęcie nowych członków, w tym Polski – prezydent
Clinton cytował apel Marka o wprowadzenie wojsk sojuszniczych do Kosowa
i uzasadniał nim politykę Stanów Zjednoczonych. A gdy Lekarze Bez Granic
dostali parę tygodni temu pokojową Nagrodę Nobla, to jeden z założycieli tej
organizacji, a dziś Wysoki Reprezentant Narodów Zjednoczonych w Kosowie,
Bernard Kouchner, powtarzał, że wzorem jest dla niego dr Edelman. Bo Marek
przez swą nieustanną aktywność zmusza nas stale do zastanowienia się nad sobą
– naszą obojętnością, lenistwem, strachem.
Można się zastanawiać, z czego wynika zaangażowanie Marka? Otóż on wciąż
jest Komendantem powstania w getcie – m.in. dlatego, że ma własną definicję
Żyda. Dla niego Żydem jest każdy, kto jest prześladowany – niezależnie od tego,

trzebie heroizmu? Jest ich niewielu. Co ważne: mogą oni tak mówić tylko wtedy,
jeśli wciąż świadczą sobą. A Marek świadczy – ostatnim dowodem jest choćby
jego protest przeciwko strajkom swoich kolegów lekarzy. Marek uznał, że lekarze
nie mogą strajkować o pieniądze – bo w tym zawodzie chodzi przede wszystkim
o ratowanie chorych.
Gdy Marka pytają: co jest najważniejsze w życiu?, odpowiada, że samo życie.
Dodaje czasem, że po życiu najważniejsza jest wolność. I to, żeby nigdy i przez
nikogo nie dać wepchnąć się na beczkę – jak ten stary Żyd, którego na Żelaznej
dwóch niemieckich żołnierzy postawiło na beczce i wielkimi nożycami zaczęło
strzyc – ku uciesze tłumu. Taka utrata brody musiała być najgorszym upokorzeniem, gorszym od chłosty. Marek wie też, że czasem oddajemy życie za wolność
czy godność. I już wtedy nie wiadomo, co jest najważniejsze.
Ale najważniejsze jest życie – powtarza. Mówi to jako dowódca w getcie, gdzie wszyscy szli na śmierć i jako lekarz, który co dzień obcuje ze śmiercią. Czasem się z nim spieram i dowodzę, że skoro ludzie poświęcają życie
dla różnych wartości, to wcale nie ono jest najważniejsze. Ale to on ma rację. Zawsze trzeba ratować życie. Rzecz w tym, by odróżniać dwie sytuacje.
Otóż, sam mogę wybrać śmierć w imię wartości. Ale czym innym jest mój
obowiązek wobec innych – tych prześladowanych. Ich muszę uratować. Historia Marka sprowadza się do ryzykowania życiem, by ratować innych.
Wiele razy zastanawialiśmy się razem, czy można poświęcić innych dla swojej
idei? To kwestia odpowiedzialności za tych, którzy ci ufają, za swoich chłopców
i dziewczęta. Miałem ten problem, gdy wielu młodych ludzi widziało we mnie
lidera opozycji. Pisałem o tym w tekście „Zło, które czynię”. Marek też stawiał
sobie to pytanie – miał ledwie 20 lat, a tu ludzie, i to w tak ekstremalnej sytuacji,
jaką było powstanie w getcie, zaczęli oczekiwać, by nimi dowodził. To od niego
nauczyłem się, że jeśli już człowiek zdecyduje się odpowiadać za innych, to musi
im zaufać. Musi dać im do przeniesienia swoją „głowę w koszyku”.
I jeszcze jedno: Marek mówi, że opór przeciw terrorowi nie bierze się z terroru,
lecz z solidarności i braterstwa. Rzeczywiście: jeśli staje się wobec takiego wyzwania, przed jakim oni znaleźli się w getcie – gdzie śmierć była właściwie pewna,
to opór mógł zrodzić się jedynie z braterstwa. Przecież oni praktycznie nie mieli
wyboru – ale jednak go dokonali. Wybrali walkę.
O postawie Marka świadczy i to, że ciągle powtarza: ludzie się tylko umówili,
że śmierć w walce, z bronią w ręku jest bardziej godna niż śmierć w komorze gazowej. Podkreśla, że jeśli ludzie szli na Umschlagplatz w ciszy, to znaczy że chcieli
umrzeć z godnością. Sam wybrał walkę, ale nie przekreśla tych, którzy wybrali
śmierć w milczeniu.
Jacek Kuroń
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gdzie i kiedy dotykają go represje. Patrzy na współczesność z tej właśnie perspektywy: obrony prześladowanych i słabych. Mówi o sobie, że jest strażnikiem
grobów swych umarłych towarzyszy z getta. Ale to nie cała prawda – jest także
strażnikiem żywych: uchodźców z Bośni i z Kosowa, Cyganów oddzielanych murem od Czechów w Usti, a także, co podkreślał, Palestyńczyków w Izraelu – czego
tamtejsi Żydzi do dziś nie mogą mu zapomnieć.
Jestem dumny, bo kiedy w latach 80. kolejny raz znalazłem się w więzieniu, to
Marek powiedział publicznie, że współczesnymi Żydami są Zbyszek Bujak, Seweryn Jaworski i Jacek Kuroń.
Jako dowódca w getcie Marek musiał odpowiadać za życie podwładnych. Dziś
czuje się odpowiedzialny za współczesnych „Żydów” – teraz jego chłopcami
i dziewczętami są ci słabi i uciśnieni. Opowiadał mi, że gdy trwała wojna z Miloševiciem, budził go sen, w którym to jego chłopcy z powstania byli w Kosowie.
To utożsamianie chłopców i dziewcząt z getta z ludźmi prześladowanymi dziś –
ze współczesnymi „Żydami” – jest sensem jego życia.
A przecież Marek wymaga bardzo wiele. Bo czy można na przykład żądać od
ludzi bohaterstwa? On zaś, chociaż rozumie słabość człowieka, wymaga heroizmu: twierdzi, że w ekstremalnych sytuacjach nawet strach nie usprawiedliwia
– bierność staje się przestępstwem.
To dziennikarze „Tygodnika” zapytali go kiedyś, czy rzeczywiście to takie
proste – wysłać polskich żołnierzy do Kosowa? Łatwo się teoretyzuje o potrzebie walki ze Złem, ale co powiedzieć matkom, których dzieci mają iść na wojnę
i mogą tam zginąć? Odpowiedział wtedy prosto: „Więc dla siebie tak, a dla innych
nie? To byłby wasz sposób na przetrwanie? Przestańcie. Jak będą was bić, to będziecie szukać pomocy. I się oburzycie, jak ktoś wam jej odmówi”. Przypomniał,
że podczas powstania warszawskiego takie same matki błagały o alianckich spadochroniarzy. Nie pytały wtedy, dlaczego niby Brytyjczycy bądź Kanadyjczycy
mieli się bić o Warszawę i ginąć na Miodowej? I dodał, że każdy człowiek ma
prawo szukać i oczekiwać pomocy.
Mimo to wielu się będzie zastanawiać, czy na moralność Edelmana jest miejsce
we współczesnym społeczeństwie? Bo rzeczywiście, można powiedzieć, że heroizm jest ponad ludzką miarę. Sam bałbym się tego żądać. Ale on to robi i, co więcej, ludzie mu się sprawdzają. Marek mawia, że gdy się chce poznać człowieka, to
w trudnej sytuacji trzeba „dać mu głowę do koszyka”. Jeżeli tę twoją głowę zgodzi
się – mimo takiego czy innego niebezpieczeństwa – przenieść, to można na nim
polegać. I Marek w swoim otoczeniu potrafił zgromadzić wielu takich chłopców
i dziewcząt – ludzi, którym ufa. Więc może jest tak, że jeśli taki człowiek, jak on,
oczekuje od ludzi bohaterstwa, to oni rzeczywiście stają się bohaterami?
I choć Marek stawia twarde wymagania, to ma do tego prawo. Bo kto, jak nie
tacy ludzie – którzy tyle przeżyli i się sprawdzili – miałby przypominać o po-
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Marek Edelman przez wiele lat milczał. W maju 1943 roku, po opuszczeniu warszawskiego getta – kanałami, z resztką powstańców - zdał sprawozdanie dowódcom, a potem w 1945 opublikował swoją relację o udziale Bundu w obronie
getta warszawskiego, Getto walczy. Przez kolejne trzydzieści lat publicznie nie
zabierał głosu. Uczestnik oficjalnych obchodów kolejnych rocznic powstania
w getcie mógł nie wiedzieć i nie dowiadywał się, o istnieniu tego członka Komendy Głównej ŻOB, jedynego spośród przywódców powstania, który mieszkał
w Polsce. Bo głos Marka Edelmana nie współbrzmiał z tonem wygłaszanych
przemówień, jego pierś nie nadawała się do przyznawanych wtedy odznaczeń.
Dopiero Hanna Krall sprawiła, że po raz pierwszy usłyszeliśmy, co ma do powiedzenia.
Mówił do nas przez ponad czterdzieści lat, czerpiąc ze swoich doświadczeń
wojennych. I nie był to głos kombatancki, pamiętnikarski, wspominkowy, ani nawet wspomnieniowy. Był to głos nauki i przestrogi:
„W zasadzie najważniejsze jest życie. A jak już jest życie, to najważniejsza jest wolność.
A potem oddaje się życie za wolność i już nie wiadomo co jest najważniejsze.
„Niezależnie od tego kim jest bity – trzeba z nim być. Trzeba dać mieszkanie bitemu, trzeba
go schować w piwnicy… Trzeba się tego nie bać i trzeba być przeciwko tym, którzy biją.”
„Lekarz nie ma wyboru; ma obowiązek leczyć chorego bez względu na to kim ten chory jest.”
„Demokracja, wolność nie są dane raz na zawsze, trzeba o nie codziennie walczyć.”
„Nienawiść jest łatwa. Miłość wymaga wysiłku i poświęcenia.”
„Nie wolno być biernym wobec zła. Obojętny świadek, który odwrócił głowę też jest odpowiedzialny; na całe życie pozostanie skalany złem, którego starał się nie widzieć.”
„Odwaga? Ja nie wiem co to znaczy. Nie ma takiej rzeczy. W twojej mentalności jest to,
że robisz coś co uważasz za konieczne, że tak trzeba zrobić. Nie dlatego, żeby własnym
ciałem zasłonić właz. A dlatego, że są koledzy i trzeba im pomóc – to nie jest sprawa
odwagi, to wynika z przyjaźni, solidarności, zaufania, miłości.”
„Patriotyzm jest niezwykle sympatyczny, nacjonalizm – szalenie obrzydliwy.”
„Między patriotyzmem i szowinizmem jest cienka i płynna granica.”
***

O Marku Edelmanie najczęściej się mówi w kontekście powstania w warszawskim getcie. To był niewątpliwie ważny okres w jego młodzieńczym życiu, o którym jednak kiedyś, w kwietniowym „sezonie dziennikarskim” na wywiady z nim,
trochę żartobliwie, a trochę z goryczą powiedział: „Tyle hałasu o dwa tygodnie
skakania po dachach…” Bo w życiorysie Marka Edelmana znajdziemy i działalność opozycyjną i wprowadzanie rewolucyjnych metod operacyjnego leczenia
chorób serca i działalność społecznikowską. Zainteresowanie polityką i interesem społecznym, ale i życiem i losem pojedynczych osób.
Marek Edelman żył dziewięćdziesiąt lat i jego dokonaniami można by obdzielić wielu. Ale całą jego bogatą biografię charakteryzuje spójność i konsekwencja,
stałość wyznawanych wartości, które w jakimś stopniu wyrażają przywołane na
początku fragmenty jego wypowiedzi.
Od dzieciństwa związany z Bundem, wychowanek Skifu i Cukunftu, przez całe
życie pozostał wierny idealistycznym wartościom wpajanym przez te organizacje. Zawsze działający dla dobra wspólnego, na rzecz słabych i krzywdzonych.
Współorganizator oporu w getcie warszawskim i współzałożyciel Żydowskiej Organizacji Bojowej. Uczestnik i jeden z przywódców powstania w warszawskim
getcie, rok później walczył w powstaniu warszawskim. Po wojnie konsekwentnie
odmawiał poparcia nowej władzy, od której w zamian spotykały go szykany. Po
latach milczenia, jako wybitny lekarz, wciąż oddany pacjentom i pracy lekarskiej,
jednocześnie działał w opozycji demokratycznej i w ruchu, z którego powstała
„Solidarność” – został wybrany delegatem na jej zjazd. Jego internowanie w stanie wojennym wzbudziło protesty na całym świecie. Szybko zwolniony z internowania staje się ważną postacią podziemnej łódzkiej Solidarności. Zawsze na uboczu oficjalnych obchodów kolejnych rocznic powstania w warszawskim getcie,
w 1983 roku kwestionuje moralne prawo rządzących generałów stanu wojennego i wzywa świat do zbojkotowania organizowanych przez nich obchodów. Solidarność z ukaranym aresztem Markiem Edelmanem daje początek niezależnym
obchodom, które pięć lat później, w 45. rocznicę powstania w getcie, przerodzą
się w wielotysięczną demonstrację antyrządową. Członek Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie i uczestnik obrad Okrągłego Stołu – jest entuzjastycz-

Paula Sawicka
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nym rzecznikiem zmian i nowej Polski. W latach dziewięćdziesiątych występuje
w obronie Sarajewa i Kosowa – udziela wywiadów, uczestniczy w debatach publicznych (również we włoskiej telewizji), jedzie z konwojem pomocy do Sarajewa, pisze listy otwarte do rządzących. Prezydent Clinton powołuje się na list
Marka Edelmana, uzasadniając konieczność interwencji zbrojnej w Kosowie.
Podobnie protestuje przeciwko mordom i czystkom etnicznym w Rwandzie i Zairze, przeciwko wszelkiej dyskryminacji, prześladowaniom i okrucieństwu w RPA
i Izraelu, aktom przemocy wobec Romów w Polsce i Czechach. Sprzeciwia się
również krzywdzie pojedynczych osób – doprowadza do uwolnienia albańskiej
poetki i lekarki Flory Broviny, sprawia, że dzieci z objętej wojną byłej Jugosławii
przyjeżdżają na leczenie do Polski. Choć żądał interwencji zbrojnej w Kosowie,
uważając, że dyktatura rozumie tylko siłę, został członkiem międzynarodowego
komitetu wspierającego ruch kobiet przeciwko wojnom i przyznającego Nagrodę
im. Anny Politkowskiej kobietom – obrończyniom praw człowieka (Committee
of Supporters RAW in WAR – Reach All Women in War). Był lekarzem lojalnym
wobec swego zawodowego środowiska, ale nadrzędność wynikającego z przysięgi Hipokratesa nakazu kierowania się dobrem chorego każe mu potępiać strajki
lekarzy.
Jego głos był słyszany nie tylko w Polsce.
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Fragmeny listu Luby Bielickiej-Blum do przywódców Bundu w sprawie Marka Edelmana

Otwock, 30. X. 1945

Drogi Lucjanie!
Otrzymałam Twój list z dn. 22. X. Bardzo się ucieszyłam. Owszem, mam prośbę do Ciebie – zająć się Markiem Edelmanem. Pomóc mu również materialnie. Jest na
medycynie, powodzi mu się źle i nie ma środowiska odpowiedniego. Mieszka w Łodzi. Komunikujemy się tylko od czasu do czasu. Opowiadał mi o nim Abrasza po
wyjściu z walczącego i palącego się ghetta, miał jeszcze usta spieczone od pożarów, słaniał się z wycieńczenia, i widocznie w obawie, że coś zaistnieje i nie będzie mógł
mi opowiedzieć, zaczął przede wszystkim o Marku, o jego nadzwyczajnym bohaterstwie, jak przechodził między dwoma szpalerami uzbrojonych SS-manów, mając dwa
rewolwery w obu rękach, nieustraszony, z zupełną pogardą dla śmierci, gdy SS-mani tchórzowsko cofnęli się przed jego postawą, nie wiedząc, że grupa, którą on prowadzi,
jest już zupełnie bez broni. Grupa bojowa przeszła i schroniła się na 1-szym piętrze spalonego do połowy domu przy ul. Franciszkańskiej róg Wałowej. Leżeli na wznak na
rozżarzonych belkach, z dołu dochodziły odgłosy powracających w większej sile Niemców. „Wo sind die Juden, die geschossen haben?” Nie mieli jednak odwagi wdrapać
się na 1. piętro. I grupa ocalała. To jest tylko jeden fragment. Obecnie Marek, jeden jedyny, pozostał przy życiu z tej bohaterskiej ekipy bundowskiej, pomimo, że walczył
po raz drugi w powstaniu warszawskim, w grupie Armii Ludowej na Żoliborzu. (...) Przyniósł mi dzisiaj swoją pracę o tym okresie, gdzie naturalnie o sobie nic nie pisze.
Abrasza spędzał swoje dnie i noce dla pracy organizacyjnej, a jemu zawsze towarzyszyli Berek i Marek. (...) praca ta jest zupełnie prawdziwa, bez żadnej przesady, jest
fotografią wydarzeń. Przeczytaj tę pracę i puść ją w świat, jeśli uznasz za potrzebne. Bywaj zdrów.
Luba
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DYLEMAT DOWÓDCY
Odpowiedzialność. (...) żeby być dowódcą w takiej partyzantce, jeżeli to można
nazwać partyzantką (...), to trzeba umieć brać odpowiedzialność za czyjeś życie.
Trzeba być głęboko przekonanym, że nie robisz głupstwa, że to, że posyłasz tego
tutaj, to ratujesz innych. (...) istota była ta, żeby ochronić, wziąć odpowiedzialność, że posyłasz na śmierć, bo tak się zdarzało. (...) a to jest tylko odpowiedzialność dowódcy, tu nie trzeba być wojskowym, tu nie trzeba mieć żadnego
przeszkolenia wojskowego. Dowódca musi to rozumieć, mimo że też był takim
samym gówniarzem, jak oni, bo jak nie, to nie może dowodzić.
http://www.webofstories.com/play/marek.edelman/97

Żeby wystarać się o broń, urządzaliśmy «eksy”, czyli ekspropriacje. Chodziło
się do bogatych Żydów, do przemytników, czy też do żydowskich policjantów,
terroryzowało się ich i zabierało forsę.(...) Musieliśmy pokazać, że jesteśmy twardzi. (...) Byliśmy prawdziwą władzą w getcie. (...) Piekarze musieli piec dla nas
chleb. Bo ten, kto walczy, musi jeść. A ludzie musieli zachowywać się jak ludzie:
żadnej współpracy z Niemcami. Tylko w marcu 1943 wykonaliśmy trzy wyroki
śmierci na kolaborantach.
Rudi Assuntino, Włodek Goldkorn, Strażnik, Marek Edelman opowiada, s.76

(...) złożyła ci wizytę jedna pani, córka zastępcy komendanta Umschlagplatzu.
Jego też zastrzeliliście.
Przyjechała z daleka.
„Po co ?” zapytałeś.
Powiedziała, że chce dowiedzieć się jak było z jej ojcem, wytłumaczyłeś więc:
nie chciał nam dać pieniędzy, był wyrok, jest mi przykro...
„Ile?” spytała. „Ile nie chciał wam dać?”
Nie pamiętałeś. „Dwadzieścia tysięcy czy dziesięć, chyba dziesięć... To były
pieniądze na broń,” wytłumaczyłeś jej.
Powiedziała, że nie chciał wam dać pieniędzy, bo byly potrzebne dla niej.
Ukrywano ją po aryjskiej stronie. To kosztowało.

Przyjrzałeś się jej. „Oczy ma pani niebieskie... To ile za takie dziecko z niebieskimi oczami można było płacić? Dwa, dwa i pół za miesiąc, co to było dla pani ojca?”
„A za rewolwer?” – spytała.
„Pięć, chyba. Wtedy jeszcze pięć.”
„Więc o dwa rewolwery wam chodziło. Albo o cztery miesiące mojego życia,”
rozgoryczyła się.
Zapewniłeś, że nie prowadziliście takiej kalkulacji i że jest ci naprawdę przykro.
Spytała, czy go znałeś. Powiedziałeś, że widywałeś go codziennie na Umschlagplatzu, jak przychodził do pracy. Nic złego na tym placu nie robił – liczył
ludzi, których wysyłano wagonami. Codziennie wysyłano dziesięć tysięcy ludzi
i ktoś musiał ich policzyć, i on stał i liczył. Jak każdy sumienny urzędnik: przychodził do pracy, zaczynał liczyć, kiedy naliczył do dziesięciu tysięcy, kończył
pracę i wracał do domu.
Spytała, czy na pewno nie było to nic złego.
„Nie, dlaczego”, powiedziałeś. „Przecież nie kopał, nie bił, nie znęcał się. Mówił: Jeden - dwa - trzy - sto - sto jeden - tysiąc - dwa tysiące - cztery tysiące - dziewięć tysięcy jeden...”. Ile trwa liczenie do dziesięciu tysięcy? Dziesięć tysięcy sekund, niecałe trzy godziny. A że byli to ludzie i trzeba ich było rozdzielić, ustawić
itd., więc zajmowało więcej czasu. punktualnie o szesnastej transport odchodził,
a on kończył urzędowanie. „To wszystko zresztą nie ma znaczenia,” powtórzyłeś,
„bo nie za to wydany był wyrok, tylko za pieniądze. Miał wyznaczony termin dostarczenia ich: do osiemnastej. Wrócił po pracy, dwaj chłopcy malowali futryny
tuż obok. On wrócił, punktualnie, oni odczekali dwie godziny, potem zapukali,
on otworzył im drzwi...”
Zapytała: „Jak pan myśli, czy bardzo się bał? Jak długo to wszystko trwało?”
Poczęstowałeś ją papierosem i zapewniłeś, że nie zdążył się wystraszyć. To
była szybka, łatwa śmierć, łatwiejsza niż tylu innych ludzi.
„Dlaczego otworzył im drzwi?” spytała. „Dlaczego wrócił? Mógł nie przyjść,
ukryć się. Po co w ogóle wrócił po pracy do domu?”
„Bo jemu nie przyszło do głowy, że to ostrzeżenie było na serio,” wyjaśniłeś
jej. „Że ci Żydzi, których ona tak liczy, którzy tak spokojnie, bez słowa protestu
pozwalają się liczyć, że oni mogą zdobyć się na coś podobnego.”
„On by zginął i tak,” powiedziała. „Dlaczego nie pozwoliliście mu zginąć godnie,
sensownie, po ludzku... Czy w ogóle mieliście prawo wybierania dla niego śmierci?”
Miała wypieki, drżały jej ręce, starałeś się być cierpliwy. „Nie dla pani ojca
wybraliśmy śmierć. Wybraliśmy ją dla siebie i dla tych sześćdziesięciu tysięcy
Żydów, którzy jeszcze żyli. Śmierć pani ojca była tylko konsekwencją tamtego
wyboru. Przykrą konsekwencją. Jest mi naprawdę bardzo przykro...”
Następnie dodałeś: „To nieprawda, że śmierć pani ojca nie była sensowna. Przeciwnie. Po tym wyroku już nie zdarzyło się, by ktoś odmówił nam pieniędzy na broń.”
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DYLEMAT LEKARZA
Rudnemu przeszczepiono żyłę z nogi do serca, żeby dać szerszą drogę krwi –
w chwili gdy zaczynał się zawał. Rzewuskiemu przeszczepiono taką żyłę, gdy zawał już trwał. Pani Bubnerowej zmieniono kierunek biegu krwi w sercu...
Czy pan Profesor przed taką operacją się boi?
O tak, boi się bardzo. Czuje strach tutaj, o, tu, pośrodku.
I za każdym razem ma nadzieję, że w ostatniej chwili stanie się coś, co mu
przeszkodzi: interniści zabronią, pacjent się rozmyśli, może nawet on sam ucieknie z gabinetu...
Czego się boi pan Profesor? Pana Boga?
O, tak, Pana Boga boi się bardzo, ale nie najbardziej na świecie.
Że pacjent umrze?
Tego też, ale wie – wszyscy wiedzą – że bez operacji umrze i tak.
Więc czego się boi?
Boi się, że koledzy powiedzą: ON EKSPERYMENTUJE NA CZŁOWIEKU. A to
jest najgorsze oskarżenie ze wszystkich, jakie mogą paść.
(...)
Na przykład: gdyby nie zoperował prezesa Rzewuskiego, to Rzewuski by zmarł.
Nie stałoby się wtedy nic szczególnego: tylu ludzi umiera po zawale... Każdy by to
zrozumiał bez wyjaśnień.
Gdyby jednak Rzewuski zmarł po operacji - o, to już co innego. Ktoś mógłby
zauważyć, że na świecie takich zabiegów nikt nie robi. Ktoś inny zapytałby, czy
Profesor nie jest zbyt lekkomyślny...
(...)
Rzecz w tym, że to Edelman powiedział, iż można operować Rzewuskiego
mimo zawału, i gdyby nie jego słowa, nie byłoby całej sprawy.
Nie byłoby i Rudnego zresztą, którego Profesor zoperował, gdy zawał miał
nastąpić lada moment, a wszystkie podręczniki kardiochirurgii stwierdzają, że
w tym właśnie stanie operować nie wolno.
Nie byłoby pomysłu z odwróceniem krwioobiegu pani Bubnerowej (a może
nawet i samej pani Bubnerowej by już nie było...).

(...)
O udanej operacji Rudnego głośno było w całej prasie. O odwróconym krwioobiegu Bubnerowej opowiedział na zjeździe kardiochirurgów (... ). Ale jeśli operacja Rzewuskiego się nie uda - czy powie ktoś: „A Rudny i Bubnerowa żyją?”
Nie, tego nikt nie powie. Wszyscy powiedzą natomiast: „Zoperował w stanie
zawału, więc Rzewuski umarł przez niego.”
(...)
Woła internistów.
– Czy Rzewuski umrze, jeśli go nie zoperuję? – pyta setny raz.
– To jest drugi zawał panie Profesorze. Drugi rozległy zawał.
– W takim razie i operacji nie przetrzyma... Po co go dodatkowo męczyć?
– Panie Profesorze. Jego przywieźli z Warszawy nie po to, żeby zmarł, tylko
żebyśmy go uratowali.
To powiedział doktor Edelman. Jasne, doktor Edelman może takie rzeczy mówić. W razie czego nie do niego będą mieli pretensje.
(...)
– Dlaczego – pytam – byłeś tak przekonany, że należy robić te operacje?
– Bo byłem, bo wiedziałem, że mają sens i że muszą się udać.
– Słuchaj - mówię - a czy nie dlatego decydujesz się łatwo na takie rzeczy, bo
jesteś oswojony ze śmiercią...? Bo jesteś z nią o wiele bardziej oswojony niż na
przykład Profesor?
– Nie – mówi. – Mam nadzieję, że nie dlatego. Tylko - kiedy się dobrze zna
śmierć, ma się większą odpowiedzialność za życie. Każda najmniejsza nawet
szansa życia staje się bardzo ważna.
(Szansa śmierci była za każdym razem. Chodziło o stworzenie szansy życia.)
Hanna Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem, s. 25–34, Wydawnictwo A5, Poznań 1997

27

SCENARIUSZ ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH MAREK EDELMAN: „NAJWAŻNIEJSZE JEST ŻYCIE...” ZAŁĄCZNIK 6.

SCENARIUSZ ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

SCENARIUSZ ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

Marek Edelman: „Najważniejsze jest życie...”
7. ZAŁĄCZNIK

SCENARIUSZ ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH MAREK EDELMAN: „NAJWAŻNIEJSZE JEST ŻYCIE...” ZAŁĄCZNIK 7. STRONA 1/2

28

DYLEMAT ZAANGAŻOWANEGO OBYWATELA
Apel o wprowadzenie żołnierzy do Kosowa
do prezydentów Billa Clintona i Jacquesa Chiraca, premiera Tony Blaira, kanclerza Gerharda Schroedera, sekretarza generalnego NATO Javiera Solany i wszystkich przywódców krajów Sojuszu Północnoatlantyckiego 3–5 kwietnia 1999 r.
[New York Times 21 kwietnia 1999 r.]
Decyzja państw NATO o nalotach na Kosowo jest decyzją zmieniającą oblicze
świata. Po raz pierwszy w historii mamy do czynienia z wojną nie o terytorium,
nie o wpływy, nie o surowce. Po raz pierwszy świat wypowiedział wojnę w obronie człowieka.
W czasie II wojny światowej byłem świadkiem ludobójstwa w warszawskim
getcie. Przywódcy wolnego świata, prezydent Roosvelt i premier Churchill nie
potrafili temu zapobiec. Mówili, że kiedy wojna się skończy, kiedy wygra demokracja, wszyscy, niezależnie od rasy, narodowości, religii, będą znów równi, wszyscy będą znów mogli czuć się ludźmi, a nie ściganą zwierzyną. Tylko że kiedy
skończyła się wojna i wygrała demokracja, tych milionów ludzi, o których toczyła
się walka, już nie było i nie mogli się cieszyć owocami pokoju.
Zjednoczony świat na pewno wygra wojnę wytoczoną w obronie praw Albańczyków w Kosowie. Ale czy Albańczycy w Kosowie tego doczekają? Czy nie okaże
się, że co prawda wojna została wygrana, ale tych, w których obronie ją rozpoczęto, już nie ma?
Aby nie powtórzyło się to, czego byłem świadkiem w warszawskim getcie, apeluję do Was, przywódców wolnego świata, abyście nie poprzestali na nalotach
lotniczych i wprowadzili do Kosowa żołnierzy. W obecnej sytuacji tylko obecność
wojsk NATO może uchronić Albańczyków przed ludobójstwem. Wiem, jak dla
tych, którzy wysyłają żołnierzy na wojnę, bolesna jest świadomość, że mogą zginąć. Ale też wiem – jak wszyscy w moim pokoleniu – że wolność ma i musi mieć
swoją cenę.

Ponowny apel o wprowadzenie żołnierzy do Kosowa
do prezydentów Billa Clintona i Jacquesa Chiraca, premiera Tony Blaira, kanclerza Gerharda Schroedera, sekretarza generalnego NATO Javiera Solany i wszystkich przywódców krajów Sojuszu Północnoatlantyckiego [24 kwietnia 1999 r.]
Zwracam się do Pana ponownie z apelem o wysłanie wojsk lądowych do Kosowa. Występuję w imieniu 3 milionów wysiedlonych polskich Żydów, z których
połowa zginęła z nędzy, z głodu i chorób, a reszta w komorach gazowych. Mam
do tego prawo, bo byłem jednym z nich.
Wysiedlenie to śmierć. Dziś w Kosowie przeprowadzane są takie same wysiedlenia, jakie widzieliśmy w latach czterdziestych na ziemi polskiej.
Wysiedlenie odbywa się w ten sposób, że wojsko otacza jakieś miejsce i dziesięć tysięcy ludzi wysiedlanych jest przez stu uzbrojonych żołnierzy. Zabijają oni
kilka osób, tak żeby zmusić innych, bezbronnych do wyjścia z domu. Następnie
te brygady wysiedleńcze rabują i objuczone zrabowanym dobrem, palą domy dla
zatarcia śladów. Trzeba wierzyć uciekinierom, że są setki czy tysiące zabitych. Tak
odbywało się to wtedy, tak odbywa się to dziś.
Milošević sam nigdy nie ustąpi. Jest nieodrodnym uczniem Stalina, który
wysiedlał setki tysięcy ludzi, Tatarów, Niemców, Czeczeńców, Inguszów w ciągu paru dni. Połowa z nich ginęła po drodze, reszta w obozach. Stalin umarł we
własnym łóżku, bo terror był tak wielki, że nie można mu się było sprzeciwić.
Kapitulacja III Rzeszy w 1945 roku nastąpiła dopiero wtedy, gdy wojska alianckie
były o parę metrów od kancelarii Rzeszy.
Faszyzm, totalitaryzm, nacjonalizm nie rozumie niczego oprócz siły. Dyktatorzy w obliczu klęski walczą już tylko o własne życie, nie zwracając uwagi na
zagładę społeczeństwa.
Nie trzeba się bać. Trzeba więcej sumienia i więcej odwagi. Dlatego zwracam
się do Pana, Panie Prezydencie, o szybkie posłanie wojsk lądowych do Kosowa.
Proszę nie zapomnieć, że jedyną wartością jest życie ludzkie i że jego ochrona
musi kosztować.
kontynuacja na stronie 29 >>>

Z wystąpienia prezydenta Billa Clintona do szefów Północnoatlantyckiej Rady
Współpracy [24 kwietnia 1999 r.]
Jeszcze przed kilku laty zgromadzenie wszystkich naszych państw we współpracy byłoby nie do pomyślenia. A jednak wszyscy jesteśmy tutaj dzisiejszego
wieczora – jesteśmy tutaj, ponieważ myślimy o przyszłości jaśniejszej niż przeszłość, przyszłości wyznaczonej przez wspólne wartości i wspólne wizje, takiej
przyszłości, w której wielkość narodu będziemy określać miarą jego przywiązania
do praw człowieka i wzajemnego szacunku, nie zaś miarą etnicznej czy religijnej
bigoterii. Przyszłości, w której sukces narodów mierzymy tym, jak skutecznie ludzi dźwigamy, nie zaś tym, ile zadajemy im bólu.
W świecie pełnym nadziei i zagrożeń, w którym losy nasze są coraz bardziej
związane, na dobre i na złe, dokonaliśmy wyboru: chcemy być sojusznikami,
partnerami, przyjaciółmi. Jest bolesną ironią, że w epoce, którą większość obserwatorów definiuje z pomocą rozwoju nowoczesnych technologii, nowoczesnych dokonań naukowych i nowoczesnej globalnej ekonomii, na całym świecie
i oczywiście przede wszystkim w Kosowie pokój zagrożony jest przez najstarszego demona społecznego: przez strach i nienawiść wobec innego – tego, który różni się rasą, pochodzeniem etnicznym czy religią.
Oto przed kilkoma dniami przemówił do nas ze swego domu w Polsce głos
pochodzący z czasu, któremu oddajemy cześć podczas tego szczytu 50-lecia.
W amerykańskiej gazecie opublikował list Marek Edelman, bohater powstania
w getcie warszawskim, domagając się od nas, abyśmy wytrwali w Kosowie. „Wiem
równie dobrze, jak całe moje pokolenie – napisał – że wolność ma i musi mieć
swoją cenę”.
Dziś wiemy, że brzemię obrony wolności i pokoju jest lżejsze wtedy, gdy spoczywa na barkach wielu. I pamiętamy, że sprawa wolności i pokoju lepiej ma się
wówczas, gdy bierze ją w swe ręce grupa narodów tak wielkich i różnych jak te,
które łączą się w naszej Radzie.
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PRZECIW PRZEMOCY, NA RZECZ POKOJU
list Marka Edelmana do dra Mustafy Barghouti przewodniczącego Union of Palestinian Medical Relief Committees, dyrektora Instytutu Zdrowia, Rozwoju, Informacji i Polityki
w Ramalli [23 listopada 2002 r.]
Szanowny Panie Doktorze,
w polskim tygodniku „Polityka” przeczytałem Pana wypowiedź na temat stosunków i konfliktu palestyńsko–izraelskiego [nr 40/2002, rozmowa Piotra Balcerowicza
z Mustafą Barghoutim – rywalem Jasera Arafata do władzy w Autonomii Palestyńskiej]. Obydwaj jesteśmy lekarzami i składaliśmy tę samą przysięgę Hipokratesa, która
zobowiązuje nas do ochrony życia ludzkiego, więc jesteśmy zgodni w tym, że każdy przelew krwi jest przeciwko człowiekowi. Sytuacja na Bliskim Wschodzie, działania
obu skonfliktowanych stron nie mają dziś nic wspólnego z poszanowaniem życia ludzkiego. Z obu stron konfliktu mamy niestety do czynienia z rządami, które nie są
w stanie, albo nie chcą, tego zrozumieć.
Nie będę zajmować się szczegółami. Najważniejsze teraz, to przerwać rozlew krwi. Proponuję Panu i światłemu społeczeństwu w Izraelu, stworzenie ruchu społecznego przeciwko przemocy, na rzecz pokoju. To może i powinien być ruch izraelsko–palestyński, którego celem byłoby wywieranie nacisku na rządy obu stron konfliktu,
żądanie zawieszenia broni, a w dalszej perspektywie – zawarcie sprawiedliwego pokoju, możliwego do przyjęcia przez obie strony. Chciałbym, aby taki wspólny ruch
zapoczątkowało spotkanie przedstawicieli społeczności palestyńskiej i izraelskiej, dla których życie ludzkie jest naczelną wartością. Jeśli byłby Pan skłonny wziąć w tym
udział, poczyniłbym starania, aby mogło się ono odbyć na eksterytorialnym terenie. Liczę, że w Autonomii Palestyńskiej ma Pan sprzymierzeńców tej sprawy. Wiem, że
po stronie izraelskiej, a dowodem na to jest pokojowa demonstracja w rocznicę śmierci premiera Icchaka Rabina, też znajdą się ludzie, którzy przystąpią do takiego ruchu.
Nacisk społeczny na rządy obydwu stron nie pozostanie bez wpływu na to, co będzie się działo w przyszłości. Proponowane przeze mnie spotkanie ma szansę stać
się pierwszym krokiem w procesie podejmowanym w imię wartości moralnych, na rzecz zakończenia rozlewu krwi na Bliskim Wschodzie. Liczę na Pana, gdyż jak dotąd
podejmowane przeze mnie próby porozumienia się z władzami Autonomii Palestyńskiej okazały się bezskuteczne. Mam nadzieję, że to Pan i postępowi ludzie Izraela
oraz Autonomii Palestyńskiej staniecie się tymi, którzy nadadzą tej sprawie bieg.
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MAGDALENA
GRODZKA-GUŻKOWSKA
„Miałam szczęście”

„Jeżeli się przeżyje to, co ja przeżyłam, i zobaczy, co ja
widziałam – mówiła »Przekrojowi« w 2006 roku – to
się człowiek boi, że zostanie bandytą. Człowiek, jak
widzi śmierć wokół, to staje się gruboskórny. Ja
się strasznie bałam, że po wojnie zostanę bandytą. Bo przez całą wojnę przekraczałam prawo
każdego dnia. I bałam się, że to może zostać
w człowieku. To był wielki mój lęk”. Nie pozwoliła, żeby ten lęk nią zawładnął. Do końca życia zachowała odwagę i przyzwoitość.
I pomagała wszystkim, którzy tego potrzebowali.

Warto
życie przeżyć,
by pomóc
jednej rodzinie.
Ja miałam
ten zaszczyt

MAGDALENA GRODZKA-GUŻKOWSKA
7.01.1925, Warszawa – 3.01.2014, Warszawa

***
Wychowano ją w duchu patriotycznym. Jej
ojciec, Zygmunt Rusinek, był przed wojną posłem PSL „Piast”, a później pełnił funkcję ministra
w rządzie londyńskim. Matka Janina, polonistka
i romanistka, pracowała jako nauczycielka. Kiedy
wybuchła wojna, Magda miała 14 lat – maturę uzyskała więc na kompletach, a studia medyczne rozpoczęła
na tajnym uniwersytecie. Już w 1940 roku – jak to określiła – wypowiedziała osobistą wojnę Hitlerowi: zaczęła
pracować w konspiracji. Mieszkając u ciotki w Rawie Wyżnej, pracowała w Służbie Zwycięstwu Polski – była m.in.
łączniczką, kolporterką, tłumaczyła wiadomości BBC
i przeprowadzała przez granicę uciekinierów z kraju. Dwa
lata później wstąpiła w szeregi Referatu Wydziału Bezpieczeństwa i Kontrwywiadu Komendy Głównej ZWZ-AK
i uczestniczyła w wykonywaniu wyroków na zdrajcach skazanych przez sądy Polskiego Państwa Podziemnego.

W tym samym czasie współpracowała z Radą Pomocy
Żydom „Żegota”. Do jej zadań należało uczenie dorosłych
Żydów zachowań, które pomagały im przetrwać na fałszywych „aryjskich” papierach, i opiekowanie się przemyconymi z getta żydowskimi dziećmi.
„Wracamy, a tu łapanka – opowiadała o zakończeniu
majówki z jednym z tych dzieci »Tygodnikowi Powszechnemu«. – Znałam różne przejścia, złapałam go pod pachę i wpadliśmy do domu w ostatniej chwili. Włodziu był
przerażony, trząsł się, usiadł mi na kolanach, tak wepchnął
się we mnie, wtulił. Mówię: »Nie martw się, jesteśmy
w domu«. A on na to: „Nie zostawiłaś mnie«. »Przecież
ci powiedziałam, że cię nie zostawię«, odpowiadam. »Ale
gdyby cię ze mną złapali, to wiesz, co by z tobą zrobili?«,
zapytał. »To samo, co z tobą«, powiedziałam”.
Zimą 1943 roku nie zdołała uniknąć łapanki. Ale udało
jej się zbiec z transportu do Majdanka i powrócić do Warszawy, gdzie kontynuowała działalność konspiracyjną.
W powstaniu warszawskim walczyła w batalionie AK
„Kiliński”. „Stałam na warcie – wspomina jedno z wydarzeń z tamtego czasu w wywiadzie dla »Przekroju«.
– W tym kurzu dostrzegliśmy cień człowieka, który się zgubił. No i ten człowiek zawołał »Kamerad!«. To już wiadomo, że Niemiec. Leszek dał mu po nodze. No i chłopcy doskoczyli do niego i chcieli go dostrzelić. Odbezpieczyłam
broń i powiedziałam: »Nie tą samą metodą. My nie możemy dobijać rannych«. I zrozumieli. Nie zastrzeliliśmy go”.
Po upadku powstania przeszła przez sześć niemieckich obozów jenieckich, aż w kwietniu 1945 roku została
w Turyngii wyzwolona przez armię amerykańską. Stamtąd
trafiła do II Korpusu WP we Włoszech, a następnie do An-

glii. Po demobilizacji wyemigrowała do Kanady, gdzie żyła
zrazu w bardzo trudnych warunkach. Do Polski wróciła na
początku lat siedemdziesiątych.
I wtedy, niemal przez przypadek, zajęła się terapią
dzieci autystycznych. Ta bardzo jeszcze wówczas słabo
zbadana choroba uchodziła za nieuleczalną. Magdalena
nie miała zamiaru przyjąć tego za pewnik. Swoją metodę
terapeutyczną oparła na trzech prostych zasadach: mówić
prawdę, kochać bliźniego jak siebie samego, nie czynić
drugiemu, co tobie niemiłe. Mimo braku profesjonalnego
przygotowania zaczęła odnosić sukcesy, a w warszawskim
Instytucie Neurologii i Psychiatrii założyła i przez lata prowadziła poradnię dla dzieci autystycznych i ich rodzin.
W 1992 roku Magda i jej mąż Krzysztof Gużkowski bezinteresownie użyczyli mieszkania na biuro i magazyn organizowanego przez Janinę Ochojską pierwszego polskiego
transportu z darami dla mieszkańców oblężonego Sarajewa. Włączyli się także w przygotowanie konwoju. Tylko zły
stan zdrowia sprawił, że Magda została w domu. Tłumaczyła, że z doświadczeniem z powstania może się przydać
też na miejscu.

***
Kiedy Magdalena Grodzka-Gużkowska była już starszą
panią, dowiedziała się, że jej rodzice pochodzili ze zasymilowanych rodzin żydowskich. Była tym odkryciem zachwycona: czytała Torę, bywała na nabożeństwach.
Ale żydowskie korzenie stały się nieoczekiwaną przeszkodą, gdy uratowany przez nią podczas wojny Włodzio
(William Donat, syn Aleksandra), chłopiec, z którym uciekała przed łapanką, wystąpił do Yad Vashem o nadanie jej

tytułu Sprawiedliwego wśród Narodów Świata. Instytut
odznacza przecież jedynie nie-Żydów. Potrzebne było specjalne wystąpienie naczelnego rabina Polski, poświadczające, że Magdalena swego pochodzenia nie była podczas
wojny świadoma, by w 2008 roku mogła odebrać w Jerozolimie należny jej medal.
Konstanty Gebert
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Magdalena
Grodzka-Gużkowska

„Miałam szczęście”
NA PODSTAWIE KSIĄŻKI SZCZĘŚCIARA
MAGDALENY GRODZKIEJ-GUŻKOWSKIEJ

ADAM RĘBACZ

CZAS PRACY
2×45 MINUT
GRUPA DOCELOWA
UCZNIOWIE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
MATERIAŁY I ŚRODKI DYDAKTYCZNE
FRAGMENTY KSIĄŻKI MAGDALENY GRODZKIEJ-GUŻKOWSKIEJ
SZCZĘŚCIARA, WARSZAWA 2007, FRAGMENTY WYWIADU
Z AUTORKĄ, BIOGRAM, MAPA WSPÓŁCZESNEJ
LUB/I PRZEDWOJENNEJ WARSZAWY

CELE OGÓLNE LEKCJI
·· pokazanie, jaki wpływ na ludzkie postępowanie ma
wyznawany system wartości,
·· pokazanie realiów życia codziennego Polaków podczas
II wojny światowej w okupowanej ojczyźnie,
·· przedstawienie organizacji polskiego państwa
podziemnego.
CELE SZCZEGÓŁOWE LEKCJI
·· uczniowie wiedzą kim była Magdalena Grodzka-Gużkowska, czym zajmowała się zarówno w czasie
wojny, jak i po wojnie,
·· uczniowie rozumieją wartość podejmowanego ryzyka
podczas działań konspiracyjnych, a także przy zwykłej
pomocy sąsiedzkiej w czasie wojny,
·· uczniowie znają formy represji niemieckich wobec
Polaków i Żydów,
·· uczniowie znają kierunki wywozu mieszkańców
Warszawy: więzienie na Pawiaku, obozy zagłady
w Treblince, na Majdanku i Oświęcimiu,
·· uczniowie rozumieją sytuację działaczy polskiego
państwa podziemnego po zakończeniu wojny.

PLANOWANE UMIEJĘTNOŚCI ZDOBYTE
PRZEZ UCZNIÓW
·· umiejętność wskazania na mapie Warszawy miejsc
związanych z represjami i działalnością konspiracyjną,
·· umiejętność oceny postawy bohaterki Magdaleny
Grodzkiej-Gużkowskiej na tle innych znanych uczniom
postaci związanych z II wojną światową,
·· umiejętność przełożenia treści źródeł historycznych na
współczesny język skojarzeń i symbolicznych obrazów,
·· umiejętność oceny realiów życia codziennego okresu
1939–1945, w jakich znaleźli się Polacy na terenie kraju
i poza granicami,
·· umiejętność krytycznego podejścia do źródła
historycznego,
·· umiejętność zróżnicowania wartości źródła historycznego
bezpośredniego (relacji świadka) i źródła pośredniego
(tekst publicystyczny, opracowanie tekstu źródłowego).
METODY I FORMY PRACY
Elementy wykładu wprowadzającego, praca w grupach,
praca z tekstem źródłowym, praca ze źródłem filmowym,
praca z mapą.
Na początku lekcji należy uczniom dać około dziesięć minut na przeczytanie fragmentów książki Szczęściara Magdaleny Grodzkiej-Gużkowskiej.

LEKCJA PIERWSZA
REALIA ŻYCIA CODZIENNEGO W CZASIE WOJNY

ĆWICZENIE 3
załącznik nr 1, na podstawie fragmentu 3

ĆWICZENIE 1
Polecenie indywidualne dla aktywnych (załącznik nr 1)
Po przeczytaniu wszystkich fragmentów książki Magdaleny Grodzkiej-Gużkowskiej spróbuj odnaleźć na mapie
ściennej Warszawy obecne w tekście nazwy ulic i miejsc:
ulica Odolańska, Piękna, więzienie Pawiak, granice getta
warszawskiego, przedwojenny sklep Wedla itd.
Czy wspomniane miejsca, ulice istnieją do dziś?
Jaki wpływ na architekturę Warszawy, sieć ulic i komunikację miało wytyczenie getta, powstanie w getcie warszawskim, powstanie warszawskie i koniec wojny?

FORMA PRACY
Praca z użyciem tekstów źródłowych w małych grupach.

ĆWICZENIE 2
załącznik nr 1, na podstawie fragmentów 1 i 2
FORMA PRACY
Praca z użyciem tekstów źródłowych w małych grupach.
PYTANIA KIEROWANE DO UCZNIÓW
1. Jak oceniasz chęć zarabiania pieniędzy przez bohaterkę
książki?
2. Dlaczego pieczenie tortów i restauracja mieszczą się
w prywatnych mieszkaniach?
3. N
 azwij stosunek bohaterki fragmentu książki do matki.
Wymień kilka cech jej charakteru.
4. D
 laczego w czasie wojny torty mocca rozchodziły się
„jak ciepłe bułeczki”?

PYTANIA KIEROWANE DO UCZNIÓW
1. C
 zym podyktowane była solidarność i wzajemna
pomoc ludzi w czasie wojny?
2. Dokąd Niemcy wywozili mieszkańców Warszawy
w czasie okupacji?
3. Dlaczego bohaterka ubiera się „na cebulkę”?
ĆWICZENIE 4
załącznik nr 1, na podstawie fragmentów 4-5
FORMA PRACY
Praca z użyciem tekstów źródłowych w małych grupach.
PYTANIA KIEROWANE DO UCZNIÓW
1. D
 laczego autorka tekstu bała się do tej pory pisać
o pracy w „Firmie”? Czym była „Firma”?
2. Czy twoim zdaniem członkowie polskiego podziemia
mieli prawo dokonywania wyroków w czasie wojny.
3. Dlaczego działacze podziemia po wojnie nie czują się
bezpiecznie? Dlaczego muszą szukać bliskich?
4. Jak przeżycia wojenne mogły wpływać na postawy,
podejmowanie decyzji i sposób życia ludzi po wojnie?

ZADANIE DOMOWE
Na podstawie znanych Ci filmów fabularnych np. W ciemności (w reż. Agnieszki Holland), Pianista (w reż. Romana
Polańskiego), Miasto 44 (w reż. Jana Komasy) lub Katyń
(w reż. Andrzeja Wajdy), przygotuj wypowiedź ustną lub
prezentację – z trzema przykładami – na temat strategii
przetrwania w trudnych czasach stosowanych przez Twoich rówieśników podczas II wojny światowej.
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LEKCJA DRUGA
„SZCZĘŚCIARA” WŚRÓD SPRAWIEDLIWYCH
– OPOWIEŚĆ O MAGDALENIE GRODZKIEJ-GUŻKOWSKIEJ
ĆWICZENIE 1
załączniki nr 2 i 3
FORMA PRACY
Praca w parach.
Uczniowie w parach tworzą własną, krótką definicję
szczęścia. Zapisują ją na kartce.
Następnie na podstawie tekstów źródłowych (załącznik
nr 2) oraz biogramu Magdaleny Grodzkiej-Gużkowskiej (załącznik nr 3) w kilku punktach odpowiadają na pytanie: dlaczego bohaterka nazwała siebie „szczęściarą”?
Kolejny krok to polecenie: podaj trzy najtrafniejsze przykłady, konkretne wydarzenia, potwierdzające że Magdalena Grodzka-Gużkowska miała w życiu szczęście.
Pytanie do uczniów: czy wasza definicja różni się od
pojęcia „szczęście” według Magdaleny Grodzkiej-Gużkowskiej?

ĆWICZENIE 2
załącznik nr 4
FORMA PRACY
Praca z użyciem tekstów źródłowych w grupach.
Nauczyciel dzieli uczniów na dwie grupy. Jedna zajmuje się
fragmentem pt. Włodzio, druga fragmentem pt. Adaś.
Wybrane osoby z grupy opowiadają pozostałym historie
chłopców. Zadaniem uczniów z obu grup jest wypisanie
i przedstawienie cech charakteru osób, które zdolne są
podjąć ryzyko związane z działaniem w konspiracji (na
podstawie fragmentów tekstów).

ĆWICZENIE 3
załącznik nr 3
FORMA PRACY
Praca grupowa; rozmowa na podstawie tekstu publicystycznego.
Na podstawie biogramu Magdaleny Grodzkiej-Gużkowskiej autorstwa Konstantego Geberta uczniowie wypisują
na tablicy w punktach najważniejsze etapy/okresy/wydarzenia z życia bohaterki, z uwzględnieniem czasów powojennych, aż do śmierci w 2014 roku.
Przykład:
·· działalność konspiracyjna w Rawie Wyżnej,
·· praca w kontrwywiadzie AK,
·· współpraca z „Żegotą”, ratowanie Żydów,
·· walka w powstaniu warszawskim,
·· pobyt w obozach jenieckich,
·· wyjazd do Włoch,
·· pobyt w Anglii,
·· emigracja do Kanady,
·· powrót do Polski w 1974 roku,
·· praca terapeutyczna z dziećmi autystycznymi,
·· organizacja konwoju z darami dla mieszkańców Sarajewa,
·· współtworzenie Polskiej Akcji Humanitarnej,
·· odkrycie własnych korzeni żydowskich,
·· odznaczenie medalem Sprawiedliwi Wśród Narodów
Świata w 2008 roku.

TEMAT DO DYSKUSJI
Jeśli się przeżyje to, co a przeżyłam, i zobaczy, co ja widziałam,
to się człowiek boi, że zostanie bandytą. Człowiek jak widzi
śmierć wokół, staje się gruboskórny”. Przez całą wojnę przekraczałam prawo każdego dnia. I bałam się, że to może zostać
w człowieku.
Jaki wpływ na życie zawodowe Magdaleny Grodzkiej-Gużkowskiej miały doświadczenia wojenne?
ZADANIE DOMOWE
Odwiedź polski wirtualny Ogród Sprawiedliwych http://
en.gariwo.net/wefor/giardino.php?idGiardino=3 (strona
w języku angielskim)
Dowiedz się, na czym polega idea wirtualnego ogrodu
Sprawiedliwych, gdzie w Europie istnieją ogrody realne
i wirtualne?
Wybierz trzy spośród wymienionych tam postaci, które
twoim zdaniem, najbardziej pasują do Magdaleny Grodzkiej-Gużkowskiej. Zrób krótkie biogramy wybranych bohaterów. Wyjaśnij, na czym polega ich podobieństwo
z Magdaleną Grodzką-Gużkowską, jakie są wspólne cechy
tych postaci?

POLECANE STRONY INTERNETOWE
ѦѦ www.powstanie.pl
ѦѦ http://wyborcza.pl/1,76842,7562221,Dowody_na_
istnienie_czarownicy.html
ѦѦ http://db.yadvashem.org/righteous/righteousName.
html?language=en&itemId=6658068
ѦѦ www.sprawiedliwi.org.pl/pl/family/320,grodzkaguzkowska-magdalena/
ѦѦ http://ahm.1944.pl/Magdalena_Grodzka-Guzkowska
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FRAGMENTY ROZDZIAŁU Z KSIĄŻKI: SZCZĘŚCIARA
MAGDALENA GRODZKA-GUŻKOWSKA, WARSZAWA 2007
Fragment 1, rozdział W Warszawie, s. 74–75
Od pewnego czasu moja mama była bardzo chora. Ojciec wyjechał z kraju,
brakowało nam pieniędzy, musiałam więc zacząć zarabiać. Mama powiedziała
mi, że zna kilka pań, które pieką wspaniałe torty mocca. Te torty rozchodziły
się jak ciepłe bułeczki. Sprzedawano je prywatnie oraz dostarczano do cukierni
Wedla. Postanowiłam spróbować swoich sił w cukiernictwie. Mama zadzwoniła
do tych pań i pojechałam na ulicę Odolańską. Tam, w kuchni jakiegoś mieszkania,
robiono owe torty. Panie uprzedziły mnie, że mogę popatrzeć, jak się je piecze,
ale tylko raz, i nie wolno mi zapisywać. Nic nie rozumiałam, ale się zgodziłam.
Były to torty ze specjalnej kawowej bezy, miękkiej w środku, a zapieczonej
z zewnątrz, przełożone bardzo dobrą masą kawową. Diabeł tkwił w sposobie
pieczenia. Wróciłam do domu, zebrałam wszystkie potrzebne składniki
i zamknęłam się w kuchni. Mam wiedziała, że nie cierpię, jak mi ktoś patrzy na
ręce, kiedy coś robię. Pilnowała więc, żeby nikt nie wszedł. Mój pierwszy tort
mocca robiłam dziewięć godzin. Oczywiście sądziłam, że się nie udał i na pewno
nikt go nie kupi. Siostra miała go zanieść do cukierni Wedla.
– Jeśli nie wezmą – poleciłam Marysi – to rozdaj go ludziom na ulicy. Nie
wracaj z nim, proszę, do domu.
Po kilkudziesięciu minutach zobaczyłam, jak Marysia biegnie przez podwórko.
– Sprzedałam, sprzedałam! – krzyczała, machając banknotami.
Wkrótce doszłam do takiej wprawy, że w ciągu jednej nocy piekłam dziewięć
tortów. Rzeczywiście rozchodziły się jak ciepłe bułeczki. Bo też były naprawdę
przepyszne.
Fragment 2, rozdział W Warszawie, s. 77–79
Na obiady chodziłyśmy do tak zwanej Restauracji pod Matką Boską.
Mieściła się przy ulicy Pięknej, niedaleko mojej szkoły. Prowadziła ją w swoim
mieszkaniu pewna miła pani. Jedzenie miała dobre i tanie, zresztą cud, że

w ogóle coś miała. Było nam już wtedy bardzo ciężko. Po kilku tygodniach
zauważyłam, że mama przestała jeść. Przypuszczałam, że nie wykupiła swojego
karnetu obiadowego. Poszłam więc do dyrektorki mojej szkoły, wspaniałej
panny Jadwigi Reutt. Myślę, że wiedziała, że moja matka jest morfinistką
i że się leczy. Nigdy jednak nie dawała mi tego odczuć, ponieważ była osobą
niezwykłej kultury. Powiedziałam jej, że mamy bardzo mało pieniędzy i chyba
dlatego moja mama nie je obiadów, tylko tak przed nami udaje. Zapytałam, czy
miałaby dla mnie jakąś radę. Byłam panienką z dobrego domu, a gimnazjum
Cecylii Plater-Zyberkówny to była elitarna szkoła. Sądzę, że dzisiaj w takiej
szkole każda pani dyrektor z wielkim przejęciem i czułością zaproponowałaby
mi obiady w szkolnej stołówce.
– Co umiesz robić? – zapytała bardzo spokojnie panna Reutt.
– Umiem bardzo dobrze szorować podłogi – powiedziałam po sekundzie
zastanowienia.
– To zgłoś się do tej i tej pani, ona ci powie, gdzie masz te podłogi wyszorować.
Było to dla mnie niezwykle ważne. Powiedziałam mamie, że od tej pory
będę jadać obiady w szkole, a mój karnet do restauracji przekazuję jej. Bardzo
też proszę, żeby mnie zawiadamiała, gdy zabraknie pieniędzy, bo ojciec prosił,
żebym opiekowała się rodziną. Więc żeby nie utrudniała mi tego.
Fragment 3, rozdział Mam szczęście, s. 113–117
16 stycznia 1943 roku. Jadę rano tramwajem na wykład z chemii, na Saską
Kępę. Niemcy zatrzymują tramwaj na Targowej. Wyganiają nas na zewnątrz.
Dostaję kopniaka i ląduję „na budzie”, czyli w ciężarówce z plandeką. Jestem
zatrudniona na niby w XIII urzędzie Wyżywienia, który zajmuje się aprowizacją
frontu wschodniego. To bardzo dobra arbeitskarta. Do tego mam jeszcze specjalną
opaskę na rękę z nazwą tego urzędu.
Niemcy co jakiś czas wprowadzają zmiany w papierach. A to jakaś nowa
pieczęć, a to nowy kolor, dopisek. Bez tego nawet najlepsze dokumenty są
nieważne. Dla Niemców oznaczają, że możesz być z podziemia. Nasi chłopcy,
którzy podrabiają dokumenty, ciągle mają zajęcie. Naprawdę dokonują cudów.
Muszą zabierać nam co chwila fałszywe papiery do poprawki.
Niemcy rozstrzeliwują ludzi złapanych na ulicach. Jestem przekonana, że
wszystkich z tego tramwaju i ulicy też to czeka. Tym bardziej, że budy jadą
w kierunku getta. Tam nas rozstrzelają. Przez szpary w plandece rozpoznaję jednak
bramy Pawiaka. To dla mnie prawdziwe bramy niebios. Jeszcze chwila życia.
Tego dnia zatrzymali w Warszawie ponad dziesięć tysięcy osób. Największa
łapanka. Jest odwilż, bardzo ciepło.
– Dlaczego ty się tak idiotycznie ubierasz, dziewczynko? – zapytała prababcia,
kontynuacja na stronie 41 >>>
gdy wychodziłam z domu. – Przecież jest ciepło.

Odpowiedziałam, że czuję, że będę dzisiaj nocować w mamrze. Taki nawyk
konspiracyjny. Nigdy nie wiedziałam, jak długo będę musiała chodzić w rzeczach,
które mam na sobie. […]
Mam skrawek szarego papieru i krótki ołówek. Drę papier na sześć kawałków
i piszę swój adres, telefon, nazwisko, i że złapana. Roluję i wyrzucam na ulicę.
Wszystkie dotarły do babuni Rusinkowej. Wszystkie przedtem zostały odczytane
przez telefon. Taka była Warszawa.
Dokąd jadą budy? Na Dworzec Zachodni? To chwała Bogu, znaczy, że do
roboty do Niemiec. Zwiać od bauera można. Na Dworzec Wschodni? To gorsze
możliwości: Treblinka, Majdanek, Oświęcim […]
Jedziemy. Jest trzaskający mróz. Na pewno koło trzydziestu stopni, przez
szpary w deskach wagonu widać zamarzniętą Wisłę. Niektóre kobiety są
w kapciach, koszulach nocnych i szlafrokach. Jak co dzień zeszły przecież po
mleko. Dzielę się swoimi ubraniami. Kto ma fajki? Wszyscy szczerze mówią, kto
ile ma. Tu pan jest tylko w koszuli. Już ktoś ściąga sweter spod kurtki. Mamy
wspólnie to i to. W ciągu kilku godzin jesteśmy grupą. W przednim prawym rogu
wagonu ustanowiliśmy kibel. Chce nam się pić.
Proszę stojących obok mężczyzn o poruszanie kratką w okienku. Jak czymś
długo poruszasz, to w końcu zawsze puści. Baby stukają nogami o podłogę,
śpiewają. Kratka puszcza. Dwóch mężczyzn mnie podsadza. Jest księżycowa noc,
nogi mam już na zewnątrz. Widzę lufę karabinu, po lewej stronie, na wysokości
okienka. Na mój znak mężczyźni cichutko wciągają mnie z powrotem. Wiem, że
muszę uciec, a nie dać się zabić.
Pociąg zatrzymuje się na stacji w Lublinie. Jazda Warszawa – Lublin trwa
dwadzieścia dwie godziny. Kilka razy przez okienko wlatują kulki śniegu.
Chciałabym ucałować mądrych ludzi, którzy w ten sposób próbują dać nam pić.
Fragment 4, rozdział Zadania, s. 121–123
Po ucieczce z rampy Majdanka musiałam zrezygnować ze studiów. Ukrywałam
się. Do sierpnia 1944 roku pracowałam w 993/W jako agentka do zleceń specjalnych.
Naturalnie wszyscy chcieliby wiedzieć co się w tym 993/W robiło. Zmowa
milczenia wciąż obowiązuje. Dotąd bałam się pisać o swojej pracy w „Firmie”,
uznałam jednak, że nadszedł już czas.
Praca w kontrwywiadzie była żmudna, trudna, cały czas musieliśmy być
do dyspozycji. Nie zajmowałam się mokrą robotą, tylko inwigilacją, ale
uczestniczyłam w wykonywaniu wyroków. Nosiłam zawsze przy sobie krótką
broń – na wypadek, gdyby kolega się zawahał. Udało mi się, musiałam strzelać
dopiero w czasie powstania.

Pamiętam dużą akcję nazwaną „dziady”. Chodziło o likwidację wielu
konfidentów niemieckich, udających żebraków na licach Warszawy. Romek
Grodzki, jego brat Henryk i ja mieliśmy znaleźć i unieszkodliwić pewnego żebraka
bez nogi. Ustalono, że gdziekolwiek pojawił się ten drań, tam natychmiast
przyjeżdżali Niemcy, robili obławę, następowały aresztowania, słowem, kocioł.
Szliśmy ulicą we trójkę. W pewnej odległości przed nami dostrzegłam na
chodniku „naszego” dziada; położył obok siebie kapelusz i prosił o datki. Już
miałam pokazać go chłopakom, kiedy ten łobuz zobaczył nas i rzucił się do
ucieczki. Stał się cud: kaleka bez nogi nagle ozdrowiał i pognał jak zając na
obu nogach. […] przeskakiwał z tramwaju do tramwaju, kluczył, chował się po
bramach, ciągnął nas po całym mieście. Wreszcie dziad wpadł do noclegowni
Annopolu, a ja za nim. Za mną wpadł Henryk, więc mu pokazałam palcem, że to
ten. Zdrajca został zlikwidowany.
Fragment 5, rozdział Jesteśmy wolne!, s. 152
Po zakończeniu wojny i oswobodzeniu byliśmy zostawieni sami sobie.
Większość uwolnionych po działalności w konspiracji i przeżyciu powstania
miała rozwaloną psychikę. Ludzie zupełnie nie wiedzieli co robić, dokąd
pojechać. Władze obozowe informowały nas, że granica polska jest zamknięta,
co było kłamstwem. Wszyscy szukali po całej Europie swoich bliskich, wszędzie
rozwieszało się karteczki: „Czy ktoś coś wie?”, albo „Żyję, jestem tu i tu”. Wielu
z nas nie miało jednak informacji o rodzinie, ani jakiejkolwiek nadziei na
odnalezienie bliskich.
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Miałam ogromne szczęście w czasie wojny, że jakoś tak się stało, chociaż byłam zupełnie sama, że wpadałam w doskonałe towarzystwo, dużo ludzi starszych ode mnie,
malarzy, pisarzy, poetów, rzeźbiarzy jak również najnormalniejszych, cudownych bandziorów z Burakowa… Nikt nie miał takich braci jak ja... Trzymali krótko. Natomiast
tamci dawali takie zabezpieczenie psychiczne.
Wiem, że warto przeżyć życie, jeśli pomoże się choć jednej rodzinie, jednemu dziecku. Ja miałam to szczęście.
Fragmenty wywiadu Patrycji Bukalskiej z Magdaleną Grodzką-Gużkowską w ramach Archiwum Historii Mówionej Muzeum Powstania Warszawskiego.
http://ahm.1944.pl/Magdalena_Grodzka-Guzkowska/1
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„Jeżeli się przeżyje to, co ja przeżyłam, i zobaczy, co ja widziałam – mówiła
»Przekrojowi« w 2006 roku – to się człowiek boi, że zostanie bandytą. Człowiek,
jak widzi śmierć wokół, to staje się gruboskórny. Ja się strasznie bałam, że po wojnie zostanę bandytą. Bo przez całą wojnę przekraczałam prawo każdego dnia.
I bałam się, że to może zostać w człowieku. To był wielki mój lęk”. Nie pozwoliła,
żeby ten lęk nią zawładnął. Do końca życia zachowała odwagę i przyzwoitość.
I pomagała wszystkim, którzy tego potrzebowali.
***
Wychowano ją w duchu patriotycznym. Jej ojciec, Zygmunt Rusinek, był
przed wojną posłem PSL „Piast”, a później pełnił funkcję ministra w rządzie londyńskim. Matka Janina, polonistka i romanistka, pracowała jako nauczycielka.
Kiedy wybuchła wojna Magda miała 14 lat – maturę uzyskała więc na kompletach, a studia medyczne rozpoczęła na tajnym uniwersytecie. Już w 1940 roku
– jak to określiła – wypowiedziała osobistą wojnę Hitlerowi: zaczęła pracować
w konspiracji. Mieszkając u ciotki w Rawie Wyżnej, pracowała w Służbie Zwycięstwu Polski – była m.in. łączniczką, kolporterką, tłumaczyła wiadomości BBC
i przeprowadzała przez granicę uciekinierów z kraju. Dwa lata później wstąpiła
w szeregi Referatu Wydziału Bezpieczeństwa i Kontrwywiadu Komendy Głównej
ZWZ-AK i uczestniczyła w wykonywaniu wyroków na zdrajcach skazanych przez
sądy Polskiego Państwa Podziemnego.
W tym samym czasie współpracowała z Radą Pomocy Żydom „Żegota”. Do jej
zadań należało uczenie dorosłych Żydów zachowań, które pomagały im przetrwać na fałszywych „aryjskich” papierach, i opiekowanie się przemyconymi
z getta żydowskimi dziećmi.
„Wracamy, a tu łapanka – opowiadała o zakończeniu majówki z jednym z tych
dzieci »Tygodnikowi Powszechnemu«. – Znałam różne przejścia, złapałam go
pod pachę i wpadliśmy do domu w ostatniej chwili. Włodziu był przerażony,
trząsł się, usiadł mi na kolanach, tak wepchnął się we mnie, wtulił. Mówię: »Nie

martw się, jesteśmy w domu«. A on na to: „Nie zostawiłaś mnie«. »Przecież ci
powiedziałam, że cię nie zostawię«, odpowiadam. »Ale gdyby cię ze mną złapali,
to wiesz, co by z tobą zrobili?«, zapytał. »To samo, co z tobą«, powiedziałam”.
Zimą 1943 roku nie zdołała uniknąć łapanki. Ale udało jej się zbiec z transportu do Majdanka i po- wrócić do Warszawy, gdzie kontynuowała działalność
konspiracyjną.
W powstaniu warszawskim walczyła w batalionie AK „Kiliński”. „Stałam
na warcie – wspomina jedno z wydarzeń z tamtego czasu w wywiadzie dla »Przekroju«. – W tym kurzu dostrzegliśmy cień człowieka, który się zgubił. No i ten
człowiek zawołał »Kamerad!«. To już wiadomo, że Niemiec. Leszek dał mu po nodze. No i chłopcy doskoczyli do niego i chcieli go dostrzelić. Odbezpieczyłam
broń i powiedziałam: »Nie tą samą metodą. My nie możemy dobijać rannych«.
I zrozumieli. Nie zastrzeliliśmy go”.
Po upadku powstania przeszłą przez sześć niemieckich obozów jenieckich, aż
w kwietniu 1945 roku została w Turyngii wyzwolona przez armię amerykańską.
Stamtąd trafiła do II Korpusu WP we Włoszech, a następnie do Anglii. Po demobilizacji wyemigrowała do Kanady, gdzie żyła zrazu w bardzo trudnych warunkach. Do Polski wróciła na początku lat siedemdziesiątych.
I wtedy, niemal przez przypadek, zajęła się terapią dzieci autystycznych. Ta bardzo jeszcze wówczas słabo zbadana choroba uchodziła za nieuleczalną. Magdalena nie miała zamiaru przyjąć tego za pewnik. Swoją metodę terapeutyczną oparła
na trzech prostych zasadach: mówić prawdę, kochać bliźniego jak siebie samego,
nie czynić drugiemu, co tobie niemiłe. Mimo braku profesjonalnego przygotowania zaczęła odnosić sukcesy, a w warszawskim Instytucie Neurologii i Psychiatrii
założyła i przez lata prowadziła poradnię dla dzieci autystycznych i ich rodzin.
W 1992 roku Magda i jej mąż Krzysztof Gużkowski bezinteresownie użyczyli
mieszkania na biuro i magazyn organizowanego przez Janinę Ochojską pierwszego polskiego transportu z darami dla mieszkańców oblężonego Sarajewa.
Włączyli się także w przygotowanie konwoju. Tylko zły stan zdrowia sprawił, że
Magda została w domu. Tłumaczyła, że z doświadczeniem z powstania może się
przydać też na miejscu.
kontynuacja na stronie 46 >>>
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„Warto życie przeżyć, by pomóc jednej rodzinie. Ja miałam ten zaszczyt”.
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***
Kiedy Magdalena Grodzka-Gużkowska była już starszą panią, dowiedziała się,
że jej rodzice pochodzili ze zasymilowanych rodzin żydowskich. Była tym odkryciem zachwycona: czytała Torę, bywała na nabożeństwach.
Ale żydowskie korzenie stały się nieoczekiwaną przeszkodą, gdy uratowany
przez nią podczas wojny Włodzio (William Donat, syn Aleksandra), chłopiec,
z którym uciekała przed łapanką, wystąpił do Yad Vashem o nadanie jej tytułu Sprawiedliwego Wśród Narodów Świata. Instytut odznacza przecież jedynie
nie-Żydów. Potrzebne było specjalne wystąpienie naczelnego rabina Polski, poświadczające, że Magdalena swego pochodzenia nie była podczas wojny świadoma, by w 2008 roku mogła odebrać w Jerozolimie należny jej medal.
KONSTANTY GEBERT

Magdalena Grodzka-Gużkowska: „Miałam szczęście”
4. ZAŁĄCZNIK

WŁODZIO
W 1943 roku Włodzio Bergiel ma 5 lat. Niebieskookiego blondynka, rodzice
przeszmuglowali za mury getta zaopatrując w jednodolarową monetę i adres
znajomej rodziny mieszkającej po „aryjskiej stronie”. Chorobliwa bladość od razu
zdradza jego pochodzenie. Magda zabiera chłopca na dziką plażę nad Wisłę żeby
trochę się opalił. W drodze powrotnej, na ul. Miodowej trafiają na łapankę. Cudem udaje im się uciec. W sąsiedztwie stoi puste, dopiero co pomalowane mieszkanie. Jego bogata właścicielka wyjechała na kilka dni nie mogąc znieść zapachu
świeżej farby. Idealna kryjówka dla Włodzia. Magda odwiedza go codziennie.
Dodaje dziecku otuchy, przynosi jedzenie i zabawki, a któregoś dnia kredki. Podczas długich spędzonych samotnie godzin chłopiec ozdobi rysunkami wszystkie
ściany w mieszkaniu. Niebieskooki blondynek przeżyje wojnę, rozwinie swój talent do rysunków i jako Wiliam Donat zostanie uznanym grafikiem i wydawcą
w Nowym Jorku. Nigdy nie zapomni „Blond Anioła”, który się nim opiekował i po
sześćdziesięciu latach odnajdzie swoją opiekunkę w Warszawie. Z jego inicjatywy
Magdalena Grodzka-Gużkowska zostanie uhonorowana medalem „Sprawiedliwy
wśród Narodów Świata” i to on będzie tym wzruszonym starszym panem przemawiającym na uroczystości wręczenia odznaczenia.
ADAŚ
Jest koniec lata 1943 roku. Magda dostaje informację o młodej Żydówce, która
od upadku powstania w getcie ukrywała się wraz z synkiem w jamie, którą gołymi rękami wygrzebała w ziemi. Wychodząc na poszukiwanie jedzenia musiała
zostawić bezwładnego z wyczerpania synka. Gdy wróciła chłopczyk leżał cały poparzony. Jacyś dwaj zwyrodnialcy oblali go benzyną i podpalili – jego ubranko
jeszcze się tliło.
„Mówię, że jadę. Od razu.”
Na miejscu czeka na nią wychudzona, młoda kobieta, która na rękach trzyma
dziecko zawinięte w gruby, szary koc.
„Daję pani moje dziecko. Proszę je ratować – matka klęka przede mną.”
Żydzi nie mieli w zwyczaju klękać, nawet podczas modlitwy...

Chłopiec ma na imię Adaś. Ma sześć lat.
„Został z niego właściwie sam szkielet. Ma ropną wszawicę. Prawie się nie porusza.
Wygląda jak zasuszony. (…) Jest cały poparzony. Na nogach nie ma skóry. Ledwo mówi
skrzeczącym głosem „jeść” jak papuga. Mam osiemnaście lat i widziałam już sporo okropności, ale takiej tragedii nigdy”.
Chłopczyka trzeba przewieźć do mieszkania, w którym czeka zaprzyjaźniony lekarz – też ukrywający się Żyd. Magda owija Adasia kocem, który obwiązuje
sznurkiem i biegnie do tramwaju. Ma nadzieję, że wszy nie wyjdą na koc i podejrzany tobołek nie wzbudzi niczyjego zainteresowania. W tramwaju jest słabe
oświetlenie, nikt nie zwraca na nią uwagi. Na placu Teatralnym przesiada się do
rikszy. Po drodze wpada do apteki i prosi o środki na poparzenia trzeciego stopnia. Nikt o nic nie pyta, nikt nie chce od niej pieniędzy.
Szybko docierają na miejsce. Rikszarz, domyśla się, jaka jest zawartość obwiązanego sznurkiem koca – też odmawia przyjęcia zapłaty.
Adaś jest w agonalnym stanie. Lekarza ocenia, że jego szanse na przeżycie
nie przekraczają półtora procenta… Przez całą noc robią chłopczykowi okłady,
przemywają rany, zakładają opatrunki. Przyjaciółka Magdy gotuje kaszkę mannę. Próbują go karmić. Ostrożnie, malutkimi porcjami, żeby tylko nie zaszkodzić wycieńczonemu dziecku… Udaje się załatwić łóżko w Szpitalu Maltańskim
– wszędzie są porządni ludzie, którzy mają odwagę zaryzykować własne życie dla
ratowania cudzego.
Doświadczony lekarz, który przyjmuje Adasia jest wstrząśnięty, nie wierzy
w to co widzi… Następnego dnia telefon – w szpitalu wkrótce będzie gestapo,
trzeba zabrać Adasia. Przyjmują go siostry ewangeliczki, które prowadzą szpital
przy swoim klasztorze. Niedługo po tym kolejny telefon. Adaś zmarł.
Trzeba natychmiast zabrać zwłoki. Gdyby Niemcy znaleźli w kostnicy obrzezane
dziecko zagrożone byłoby życie całego personelu szpitala i wszystkich pacjentów.
„Matka mi dała to dziecko i ono jest teraz moje. I będzie pochowane. A jeżeli matka
przeżyje wojnę i ja również, to jej pokażę, gdzie zostało pochowane. To mój obowiązek.”
„Firma” działa szybko. Dwaj zwyrodnialcy, którzy oblali benzyną i podpalili nieprzytomne z głodu dziecko, zostaną odnalezieni i zlikwidowani.
Zdjęcia Adasia zrobione podczas jego pobytu w szpitalu – dowód niemieckich
zbrodni i świadectwo okupacyjnych realiów, zostaje dostarczone do Londynu.
W odpowiedzi przychodzi pouczenie, żeby nie przesyłać spreparowanych materiałów. W Anglii nie chcą uwierzyć, że zdjęcia są prawdziwe. Przecież takie rzeczy
nie mogą się dziać naprawdę…
Jonasz Drobniak Historie w tramwaju pisane [blog]
Te wspaniałe kobiety… na podstawie książki Szczęściara Magdaleny Grodzkiej-Gużkowskiej
www.jonaszdrobniak.blog.pl wpis z 7 kwietnia 2014 roku
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JAN
KARSKI
„Świat wiedział, nic nie powiedział”.
Daremna misja Karskiego?

Uważał, że jego misja, by powstrzymać lub choćby spowolnić zagładę Żydów, zakończyła się niepowodzeniem. Twierdził, że sam zrobił za mało i że nad
ludzkością ciąży „drugi grzech pierworodny”. Przywódcy wolnego świata, którym składał raporty,
nie zmienili militarnych strategii, żeby ratować ginących. Inni nie byli w stanie uwierzyć
w istnienie fabryk śmierci, niektórzy nie czuli
żalu, reszta była bezradna. Ale – jak powiedział Elie Wiesel – „(...) humanistyczne przesłanie świadectwa Karskiego ma znaczenie,
którego ani czas, ani złe moce nie mogą zatrzeć
czy rozmyć. Dzięki niemu następne pokolenia
będą mogły uwierzyć w ludzkość”.

Sam nie
znaczyłem nic.
Najważniejsza
była moja
misja

JAN KARSKI

24.04.1914, Łódź – 13.07.2000, Waszyngton

***
Naprawdę nazywał się Jan Kozielewski. Pradziadkowie ze strony matki byli żołnierzami Napoleona,
dziadek Andrzej Kozielewski walczył w powstaniu
1863 roku. W skromnym domu wielodzietnego rzemieślnika panował kult marszałka Piłsudskiego. Patriotyczno-katolickie wychowanie ukształtowało osobowość
młodego Janka. Podkreślał też, że nie mniejsze znaczenie miała atmosfera Łodzi, gdzie obok siebie żyli Polacy,
Niemcy i Żydzi.
Chciał zostać ambasadorem. Na Uniwersytecie Jana
Kazimierza we Lwowie zdobył dyplomy magistra praw
oraz nauk dyplomatycznych. W styczniu 1939 roku został
sekretarzem Wydziału Polityki Emigracyjnej w Departamencie Konsularnym Ministerstwa Spraw Zagranicznych,
a kilka miesięcy później – sekretarzem Biura Personalne-

go MSZ. Odbył praktyki w Szwajcarii, Niemczech i Anglii.
Druga wojna światowa pokrzyżowała jego plany: nie został
dyplomatą. Ale stał się najwybitniejszym emisariuszem
Polskiego Państwa Podziemnego do kontaktów z Rządem
RP na Uchodźstwie.
We wrześniu 1939 roku jako podporucznik V Dywizjonu Artylerii Konnej trafił do niewoli sowieckiej. Miesiąc
później zdecydowano, że szeregowi jeńcy pochodzący z terenów uznanych za rdzennie niemieckie zostaną przekazani wojskowym władzom niemieckim. W stosunku do oficerów Sowieci mieli inne plany: większość rok później
zamordowano. Kozielewski, po przeanalizowaniu sytuacji,
podał się za szeregowca i wysłano go do stalagu pod Kielcami. W drodze wyskoczył z pociągu i wrócił do Warszawy,
gdzie rozpoczął działalność konspiracyjną. W 1940 roku,
w trakcie przeprawy przez Tatry z kolejną misją, wpadł
w ręce gestapo. Bity i torturowany, z lęku, że wyda tajemnice, jakie powierzyło mu kierownictwo PPP, usiłował odebrać sobie życie. „Wiedziałem, że w mojej religii katolickiej
taka śmierć jest grzechem. Jednak (...) Nie urodziłem się
widać na bohatera, który, katowany, do końca wytrzymuje
i umiera z imieniem ojczyzny na ustach”. Został odratowany. Wkrótce odbito go ze szpitala i wbrew radom przełożonych powrócił do konspiracji. Używał wielu pseudonimów: Witold, Piasecki, Kwaśniewski, Znamierowski,
Kruszewski, Kucharski. W końcu został Karskim.
Latem 1942 roku podjął się misji, która przeszła do historii: przewieźć do Londynu informacje od przedstawicieli różnych partii o sytuacji w kraju, w tym materiały przygotowane przez Referat Spraw Żydowskich dokumentujące eksterminacyjną politykę okupanta wobec Żydów. Re-

prezentanci największych partii żydowskich namówili go,
by na własne oczy zobaczył, jak działa machina śmierci.
Dwukrotnie wszedł do warszawskiego getta. „Ludzie o dzikim spojrzeniu błyszczących od gorączki oczu. (...) Rynsztoki wypełnione fekaliami. I trupy. Nagie trupy”. Został też
wprowadzony do obozu, z którego Niemcy transportowali
Żydów na śmierć. „(...) Wagon towarowy przeznaczony był
na osiem koni lub 40 żołnierzy. (...) Niemcy wydali rozkaz
pakowania po 130, ale jeszcze dopychali dodatkową dziesiątkę. (...) Tłukli na oślep kolbami, strzelali do środka wagonu, wrzeszczeli na nieszczęsnych Żydów. Ci (...) wspinali się na ramiona i głowy już znajdujących się wewnątrz.
Z głębi wagonu dochodził jakiś potępieńczy ryk i wycie”.
Mając w oczach te obrazy, Karski wyruszył w podróż
do Londynu. Trafił z raportem do polityków, wojskowych,
duchownych, dziennikarzy, pisarzy i przedstawicieli organizacji żydowskich. Tym ostatnim referował też szczegółowo postulaty zdesperowanych przywódców żydowskich
z Polski. Ani Anthony Eden, minister spraw zagranicznych
Wielkiej Brytanii, ani Henry Stimson, minister wojny USA,
ani sam prezydent USA Franklin D. Roosevelt nie podjęli
kroków, które powstrzymałyby Zagładę.
W 1944 roku w Nowym Jorku wyszła książka Karskiego
Story of the Secret State (Tajne państwo). Natychmiast stała się bestsellerem. 400 tys. Amerykanów dowiedziało się
o wojennych losach Polaków, o Polskim Państwie Podziemnym oraz o zagładzie Żydów. Żydzi już byli wymordowani,
a Polacy bezsilni wobec gry interesów wielkich mocarstw.
Książka nie zmieniła losu Polski. Karski zamilkł na wiele
lat. Zamieszkał w USA, zrobił doktorat i wykładał nauki
polityczne oraz historię dyplomacji na Uniwersytecie Geo-

rgetown w Waszyngtonie. Ożenił się z Polą Nireńską, tancerką i choreografką. O jego misji świat usłyszał ponownie
za sprawą filmu Shoah Lanzmanna.
***
W 1981 roku podczas Międzynarodowej Konferencji Oswobodzicieli Jan Karski wypowiedział słowa, które
stanowią przesłanie dla przyszłych pokoleń: „(...) Po zakończeniu wojny dowiedziałem się, że rządy, przywódcy,
naukowcy i pisarze nic nie wiedzieli o losie Żydów. Byli zaskoczeni. Zagłada sześciu milionów niewinnych pozostała
tajemnicą. (...) Wtedy zostałem Żydem. Podobnie jak rodzina mojej żony, (...) wszyscy pomordowani Żydzi stali się
moją rodziną. Moja wiara wciąż mówi mi, że ludzkość popełniła drugi grzech pierworodny: świadomie lub nieświadomie; z narzuconej sobie niewiedzy lub z powodu braku
wrażliwości; kierując się własnym interesem, powodowana
hipokryzją lub bezdusznym racjonalizmem. Ten grzech będzie prześladował ludzkość do końca czasów. Ten grzech
prześladuje mnie. I chcę, aby tak było”.

Ewa Wierzyńska
Nieopisane cytaty pochodzą z książki Tajne państwo.
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NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA

Jan Karski

Antysemityzm – uprzedzenia, wrogość i dyskryminacja Żydów oraz osób pochodzenia żydowskiego postrzeganych
jako grupa religijna, etniczna lub rasa. W latach 30-tych XX
w. antysemityzm stał się podstawą ideologii niemieckiego
nazizmu, doprowadzając do próby wyniszczenia narodu
żydowskiego w okupowanej Europie. W hitlerowskich
Niemczech wprowadzono stopniowo serię ustaw (m.in.
Ustawy norymberskie w 1935 roku) ograniczających udział
Żydów niemieckich w życiu gospodarczym i politycznym.
Po 1939 roku rozpoczęto działania w celu wymordowania
wszystkich Żydów w Niemczech i na terytoriach Europy kontrolowanych przez III Rzeszę. Na przełomie 1941
i 1942 w czasie konferencji w Wannsee zapadła decyzja
o „ostatecznym rozwiązaniu kwestii żydowskiej” (Endlösung).

„Świat wiedział, nic nie
powiedział”. Daremna
misja Karskiego?
JOLANTA BIAŁEK

CZAS PRACY
3×45 MINUT
GRUPA DOCELOWA
UCZNIOWIE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
MATERIAŁY I ŚRODKI DYDAKTYCZNE
KARTKI PAPIERU A4, DUŻE ARKUSZE PAPIERU (MOŻE BYĆ
PAKOWY), FLIPCHART, KARTKI A4, MAZAKI, DŁUGOPISY,
SCHEMAT METAPLANU, FILM DOKUMENTALNY: DAREMNA
MISJA. OPOWIEŚĆ JANA KARSKIEGO-KOZIELEWSKIEGO,
REŻYSERIA: JANUSZ WEYCHERT (1993, 35 MIN), MATERIAŁY
ŹRÓDŁOWE, W TYM IKONOGRAFICZNE
POTRZEBNY SPRZĘT
KOMPUTER Z DOSTĘPEM DO INTERNETU, PROJEKTOR
MULTIMEDIALNY, EKRAN, GŁOŚNIKI

Armia Krajowa (AK) – konspiracyjna organizacja wojskowa, integralna część Sił Zbrojnych RP, działająca w okresie okupacji niemieckiej na obszarze państwa polskiego.
Powstała 14 lutego 1942 roku w wyniku przekształcenia
Związku Walki Zbrojnej z rozkazu Naczelnego Wodza
Polskich Sił Zbrojnych, generała Władysława Sikorskiego.
Podlegała Naczelnemu Wodzowi i Rządowi Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie. Głównym zadaniem AK była
walka o odzyskanie niepodległości przez organizowanie
i prowadzenie samoobrony oraz przygotowanie armii podziemnej na okres powstania, które miało wybuchnąć na
ziemiach polskich w okresie militarnego załamania Niemiec.

Getta dla ludności żydowskiej – utworzenie gett było
pierwszym etapem zaplanowanej i przeprowadzonej przez
nazistów Zagłady Żydów. W okupowanych miastach Europy Niemcy tworzyli wydzielone i zamknięte dzielnice,
do których przymusowo przesiedlali ludność żydowską
i osoby pochodzenia żydowskiego. Żydzi nie mogli opuszczać terenu getta. Z powodu zamknięcia dużej liczby osób
na małej przestrzeni i niewielkich racji żywnościowych,
które im przysługiwały, utworzenie gett faktycznie służyło eksterminacji ludności żydowskiej. Porządku w gettach
strzegła Policja Żydowska oraz Judenraty (Żydowska Rada
Starszych), najczęściej kolaborujące z Niemcami.
Pierwszym gettem na terenie okupowanej Polski było
utworzone 8 października 1939 roku getto w Piotrkowie
Trybunalskim. W 1943 roku hitlerowcy likwidowali getta,
a osoby uwięzione wywozili do obozów zagłady i tam zamordowali.
Holocaust (Zagłada Żydów, Shoah) – ludobójstwo około
6 milionów europejskich Żydów dokonane w czasie
II wojny światowej przez III Rzeszę i wspierane w różnym
stopniu przez uzależnione od niej państwa sojusznicze. Zagłada Żydów w większości przeprowadzona została na okupowanych przez Niemców ziemiach polskich. Stanowiła,
łącznie z Zagładą Romów, bezprecedensową próbę wymordowania całych narodów przy użyciu metod przemysłowych, która nigdy wcześniej i później nie była przeprowadzona w takiej skali, stanowiła systematyczny i realizowany
przez aparat państwowy proces likwidacji całego narodu.
Liczba żydowskich ofiar Holocaustu jest szacowana
na prawie 6 milionów, jedną trzecią tej liczby, czyli

ok. 2 miliony, stanowiły dzieci. Liczba polskich Żydów
wśród ofiar Zagłady szacowana jest według różnych źródeł
od 2,6 mln do 3,3 mln osób.
Obozy zagłady – szczególne rodzaje obozów hitlerowskich przeznaczone do natychmiastowego i masowego
zabijania więźniów, szczególnie Żydów i Romów. Więźniów mordowano w różny sposób. W Chełmnie używano
samochodów – mobilnych komór gazowych, przy użyciu
gazu spalinowego, w ten sposób zginęło ponad 200 000
osób. W Bełżcu po raz pierwszy naziści wykorzystali do
mordowania stacjonarne komory gazowe. W ten sposób
uśmiercili ponad 500 000 osób. Największym obozem zagłady był Auschwitz-Birkenau. Latem 1941 roku Himmler
wskazał Auschwitz jako miejsce „ostatecznego rozwiązania
kwestii żydowskiej”. Wiosną 1942 roku rozpoczęła się masowa akcja uśmiercania gazem w pierwszej komorze gazowej. W Auschwitz-Birkenau zamordowano ponad 1,1 mln
mężczyzn, kobiet i dzieci. W obozie w Treblince zginęło
800–920 tysięcy ludzi. W obozie w Sobiborze Niemcy zamordowali ok. 250 000 osób.
Polskie Państwo Podziemne – tajne struktury państwa polskiego, istniejące w czasie II wojny światowej, podlegające
Rządowi RP na Uchodźstwie. Polska znajdująca się pod
okupacją niemiecką, posiadała legalny i uznawany na Zachodzie rząd emigracyjny. Istniały Polskie Siły Zbrojne na
Zachodzie oraz podziemna Armia Krajowa. W Warszawie
przebywał Delegat Rządu na Kraj w randze wicepremiera.
Podlegały mu wydziały: wywiadu, dywersji, oświaty, sądownictwa i polityki. Działały konspiracyjne sądy i tajne

komplety, czyli konspiracyjne szkolnictwo, ukazywała się
podziemna prasa. Funkcjonował podziemny parlament,
w którym obradowali reprezentanci największych stronnictw politycznych.
Rząd RP na Uchodźstwie – rząd Rzeczypospolitej Polskiej, który po agresji Niemiec i ZSRR na Polskę we
wrześniu 1939 roku opuścił kraj, by uniknąć niewoli.
Siedzibą rządu najpierw był Paryż, później Angers, a od
końca czerwca 1940 roku, po kapitulacji Francji – Londyn. Prezydentem RP został Władysław Raczkiewicz, który powołał na urząd prezesa Rady Ministrów gen. broni
Władysława Sikorskiego. Rząd przede wszystkim angażował się w budowanie Polskiego Państwa Podziemnego
i rozbudowywanie Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.
Pod koniec 1940 roku powołał Delegaturę Rządu na Kraj,
jako reprezentację rządu w okupowanym kraju. Delegatem Rządu został Cyryl Ratajski (do września 1942), po
nim funkcje tę objął Jan Piekałkiewicz (do 1943), a po jego
aresztowaniu – Jan Stanisław Jankowski. Ostatnim Delegatem Rządu był Stefan Korboński.
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CELE OGÓLNE LEKCJI
· uczniowie poznają ważne wydarzenia z dwudziestowiecznej historii Europy i Polski (dojście Hitlera do władzy,
narodziny nazizmu, prześladowania Żydów, wybuch
II wojny światowej, Plan Barbarossa, Holokaust),
· uczniowie poznają niektóre formy działania Polskiego
Państwa Podziemnego pod okupacją niemiecką,
· uczniowie na przykładzie biografii Jana Karskiego potrafią
wyjaśnić pojęcie kurier/emisariusz i wiedzą, na czym
polegały misje kurierów/emisariuszy,
· potrafią wyjaśnić różnice między obozami
koncentracyjnymi a obozami zagłady, wymieniają
największe z nich,
· wiedzą, czym były getta tworzone przez nazistów.

·
·
·
·

CELE SZCZEGÓŁOWE LEKCJI
uczniowie znają dokonania Jana Karskiego,
uczniowie rozumieją, na czym polegała i wiedzą, jak
przebiegała czwarta misja Karskiego,
uczniowie rozumieją, czym był Holokaust i potrafią
określić w czasie jego etapy,
uczniowie rozumieją, jakich zbrodni dopuścili się naziści
wobec narodu żydowskiego w czasie II wojny światowej.

·
·
·
·
·

PLANOWANE UMIEJĘTNOŚCI
ZDOBYTE PRZEZ UCZNIÓW
umiejętność porządkowania, analizowania i porównywania różnych rodzajów źródeł (materiały audiowizualne,
teksty źródłowe, w tym ikonograficzne),
umiejętność formułowania argumentów i tez na zadany
temat,
umiejętność pracy w grupach,
umiejętność podejmowania indywidualnych i grupowych
decyzji,
umiejętność efektywnego porozumiewania się w różnych
sytuacjach, formułowania i wypowiadania własnych
sądów na forum całej klasy.
METODY I FORMY PRACY
analiza tekstów źródłowych, w tym ikonograficznych
i filmu dokumentalnego, burza mózgów, metaplan, oś
czasu; praca z całą klasą, praca w grupach.

ĆWICZENIE 1
załączniki nr 1-8
FORMA PRACY
Oś czasu, analiza tekstów źródłowych, w tym ikonograficznych, analiza biografii Jana Karskiego.
20 min. Uczniowie pracują w grupach 4–5 osobowych. Na
flipcharcie nauczyciel wiesza arkusz szarego papieru, na
środku którego narysowana jest pionowo oś czasu. Po jej
lewej stronie u góry należy napisać JAN KARSKI, po prawej
stronie HOLOKAUST. Jedna grupa 5 osobowa otrzymuje
biogram Jana Karskiego (załącznik nr 1). Na jego podstawie
ma uzupełnić prawą stronę osi czasu, wpisując w odpowiednie przedziały czasowe, wydarzenia z życia Karskiego.
Cztery grupy otrzymują materiały źródłowe dotyczące Holokaustu (załączniki nr 2–8). Mają je zanalizować (przeczytać i zrozumieć, czego dotyczą) i wpisać wydarzenia w odpowiednich ramach czasowych po lewej stronie osi czasu.
15 min. Prezentacja osi. Każda grupa deleguje jedną osobę do prezentacji i te osoby przedstawiają poszczególne
elementy, które znalazły się na osi czasu, naprzemiennie:
historia Holokaustu i historia Jana Karskiego.
10 min. Podsumowanie ćwiczenia.

PYTANIA DO UCZNIÓW
1. Kim był Jan Karski?
2. Jakim był człowiekiem (cechy)?
3. C
 zego dokonał?
4. W
 jaki sposób Karski związany jest z historią
Holokaustu? Czego dowiedzieliście się o Holokauście?
5. C
 o to jest Holokaust?
6. C
 zy potraficie wyodrębnić etapy Holokaustu?
ĆWICZENIE 2
FORMY I METODY PRACY
Projekcja filmu Daremna misja. Opowieść Jana Karskiego-Kozielewskiego, reżyseria: Janusz Weychert (1993), rozmowa,
praca z całą klasą.
5 min. Przygotowanie: nauczyciel dzieli uczniów na cztery grupy. Podczas projekcji filmu uczniowie (wyposażeni
w długopisy i kartki) w poszczególnych grupach mają skupić się na różnych aspektach filmu. Dobrze, żeby uczniowie na bieżąco zapisywali na kartkach swoje uwagi:
1 grupa zastanawia się nad bohaterem – Janem Karskim:
czego można dowiedzieć się, oglądając film, o Janie Karskim?
2 grupa zastanawia się nad problemem Holokaustu: czego
można dowiedzieć się, oglądając film, na temat Holokaustu?
3 grupa skupia się na czasach II wojny światowej: czego
można dowiedzieć się, oglądając film, na temat II wojny
światowej?

4 grupa skupia się na misji Karskiego: na czym polegała
misja kuriera? Jak się do niej przygotowywał? Jaki był jej
przebieg?
35 min. Projekcja filmu.
10 min. Rozmowa z uczniami: jakie uczucia, jakie emocje
wzbudził w was ten film? Co pobudziło te emocje i uczucia? Dlaczego waszym zdaniem ten film jest właśnie tak
zrobiony?
ĆWICZENIE 3
FORMY I METODY PRACY
Analiza i interpretacja materiału zebranego podczas projekcji filmu, metoda metaplanu, praca w grupach, praca
z całą klasą.
10 min. Każda z czterech grup (ćwiczenie nr 2) otrzymuje
jedną kartkę A4. Uczniowie w grupach dyskutują na temat
filmu, skupiając się na swoim zadaniu. Zbierają materiał. Wszystkie informacje zapisują na kartce A4. Następnie uzupełniają zapis na kartce o informację pochodzące
z innych źródeł, np. z ćwiczenia 1, z przeczytanych książek,
obejrzanych filmów itp.
30 min. Metaplan. Na flipcharcie nauczyciel wiesza arkusz
szarego papieru z narysowanym schematem metaplanu
(załącznik nr 9). Wpisuje problem: jak to możliwe, że niemieccy naziści i ich współpracownicy w czasie II wojny

światowej w środku Europy dokonali Holokaustu? Dlaczego misja Karskiego się nie powiodła?
Uczniowie dalej pracują w tych samych grupach. Korzystając z materiału zgromadzonego na swoich kartkach A4,
formułują tezy (2–3) do wpisania na metaplan. Każda grupa zajmuje się przypisanym w ćwiczeniu 2 zagadnieniem.
Zaczynają od pytania: jak było? Sformułowane tezy jeden
uczeń z grupy wpisuje na arkusz. Gdy wszystkie propozycje uczniów są już wpisane, nauczyciel czyta je głośno.
Uczniowie i nauczyciel mogą jeszcze coś dodać,dopisać.
Następnie wspólnie podczas dyskusji cała klasa formułuje tezy do pytania: jak być powinno? Najtrafniejsze jeden
uczeń zapisuje na metaplanie. Kolejnym krokiem jest namysł nad pytaniem: dlaczego nie było tak, jak być powinno? Uczniowie ponownie w czterech grupach tworzą tezy
(2–3) dotyczące swojego zagadnienia i wpisują do metaplanu. Nauczyciel odczytuje zapisy uczniów, ewentualnie
dopowiada, uzupełnia.
Po tym następuje dyskusja nad wnioskami, które następnie należy zapisać na końcu metaplanu.
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PODSUMOWANIE
·· Czy we współczesnym świecie mają miejsce podobne
wydarzenia?
·· Jak rozumieć słowa Karskiego: Sam nie znaczyłem nic.
Najważniejsza była moja misja? Czego można nauczyć się,
poznając takiego człowieka, jakim był Karski?
·· Co trzeba robić (ja, ty, my), aby Holokaust nigdy się nie
powtórzył?
·· Jak rozumieć myśl jednego z Ocalonych, Mosze
Bejskiego: Zła, niestety, nie można wyeliminować, ale na
szczęście znajdują się ludzie mający w sobie determinację, by
zmieniać bieg wydarzeń.

PROPONOWANE LEKTURY
PUBLIKACJE AUTORSTWA JANA KARSKIEGO
·· Courier from Poland: The Story of a Secret State, Boston
1944, wyd. pol. Tajne państwo: opowieść o polskim
Podziemiu, Warszawa 1999
·· Wielkie mocarstwa wobec Polski: 1919–1945 od Wersalu
do Jałty, wyd. I krajowe, Warszawa 1992,
wyd. ang. The Great Powers and Poland, 1919–1945:
From Versailles to Yalta, 1985
·· Tajna dyplomacja Churchilla i Roosevelta w sprawie
Polski: 1940–1945, wyd. krajowe Lublin, 1995
·· Polska powinna stać się pomostem między narodami
Europy Zachodniej i jej wschodnimi sąsiadami,
Łódź 1997.

ZADANIA DODATKOWE
Uczniowie w grupach przygotowują prezentację multimedialną, storyteling lub reportaż na temat: Dopóki jest zło na PUBLIKACJE O KARSKIM
świecie, muszą być bohaterowie.
·· J. Korczak, Misja ostatniej nadziei, Warszawa 1992
·· E. T. Wood, Karski: opowieść o emisariuszu, Kraków 1996
·· J. Korczak, Karski, Warszawa 2001
·· Y. Haenel, Jan Karski, 2009
·· S. M. Jankowski, Karski: raporty tajnego emisariusza,
Poznań 2009
·· A. Żbikowski, Karski, Warszawa 2011
·· Jan Karski, Maciej Wierzyński, Emisariusz. Własnymi
słowami, Warszawa 2012
·· Komiks o Janie Karskim na stronie Instytutu Jana
Karskiego w Waszyngtonie
·· Pamięć. Historia Żydów polskich przed, w czasie i po
Zagładzie, pod redakcją naukową Feliksa Tycha,
Warszawa 2005

·· Robert Szuchta, Piotr Trojański, Holokaust. Zrozumieć
dlaczego, Warszawa 2006
·· Polacy i Żydzi pod okupacją niemiecką 1939–1945.
Studia i materiały, pod redakcją Andrzeja Żbikowskiego,
Warszawa 2006
PRZYDATNE STRONY INTERENETOWE
ѦѦ www.jankarski.org
ѦѦ www.jankarski.net
ѦѦ www.jankarski.org.pl
ѦѦ www.karski.muzhp.pl
ѦѦ www.yadvashem.org
ѦѦ www.ghwk.de
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Jan Karski: „Świat wiedział, nic nie powiedział”. Daremna misja Karskiego?
1. ZAŁĄCZNIK

jaciół (…)” podjął nieudaną próbę samobójczą. Został odratowany i umieszczony
w szpitalu w Nowym Sączu. Podczas udanej akcji ZWZ pod dowództwem podchorążego Zbigniewa Rysia został odbity ze szpitala. Ukrywał się we wsi Kąty,
gdzie dochodził do zdrowia. Po rekonwalescencji kontynuował konspiracyjną
działalność w wydziale propagandy.
Od lutego do września 1941 r. działał w Krakowie. Prowadził nasłuch zagranicznych stacji radiowych i przekazywał uzyskane tą drogą informacje podziemnym władzom cywilnym i wojskowym w Krakowie. W październiku został przeniesiony do Warszawy jako łącznik między cywilnymi a wojskowymi władzami
Podziemia.
Latem 1942 r. Cyprian Ratajski, Delegat Rządu na Kraj powierzył mu bardzo
ważną misję. Miał poinformować gen. Władysława Sikorskiego i aliantów o tym,
co dzieje się w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem eksterminacji Żydów.
W ramach przygotowań do ostatniej i najważniejszej misji Karski dwukrotnie został wprowadzony do warszawskiego getta, by na własne oczy zobaczyć tragiczną sytuację Żydów. W przebraniu ukraińskiego żołnierza spędził również kilka
godzin w obozie przejściowym w Izbicy, z którego Żydów transportowano do
obozów zagłady w Sobiborze i na Majdanku. Tam ponownie widział nieludzko
traktowanych, umierających z głodu i rozstrzeliwanych ludzi. W 1942 roku Karski
przekazał informacje o eksterminacji Żydów zachodnim sojusznikom. Osobiście
dostarczył szczegółowe raporty i jako naoczny świadek zaapelował do brytyjskiego Ministra Spraw Zagranicznych Anthony’ego Edena. Potem przyszły wizyty
u innych osobistości życia publicznego Anglii.[…] Przywódca laburzystów Greenwood,
przywódca torysów lord Cranborne, minister handlu Hugh Dalton, porywcza członkini
Izby Gmin Ellen Wilkinson, Owen O’Malley – ambasador brytyjski przy rządzie RP na
wychodźstwie, lord Selborne – szef Wydziału Operacji Specjalnych, wiceminister spraw
zagranicznych sir Richard Law czy amerykański ambasador Anthony Drexel-Biddle –
każdy z nich pytał o co innego. Udzielałem wywiadów prasie brytyjskiej oraz prasie
innych państw alianckich. Spotykałem się z członkami parlamentu, intelektualistami,
literatami, duchownymi różnych religii. Miałem w tym czasie kontakt z politycznymi,
kontynuacja na stronie 56 >>>
kulturalnymi i duchowymi elitami Wielkiej Brytanii. […]
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Jan Kozielewski, ps. Witold, Jan Karski urodził się w 1914 roku w Łodzi, wielokulturowym mieście, gdzie obok siebie żyli: Polacy, Niemcy, Żydzi i Rosjanie.
Wychował się w katolickiej rodzinie jako najmłodszy z ośmiorga rodzeństwa.
W 1931 r. ukończył gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Łodzi i rozpoczął studia na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. W czerwcu 1935 uzyskał tytuł
magistra prawa i nauk dyplomatycznych. Rozpoczyna kurs oficerski w Szkole
Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu. Swoją pierwszą pracę rozpoczyna w 1936 w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, odbywa ośmiomiesięczną
praktykę w Genewie i spędza prawie rok na praktyce w Londynie. Po powrocie do
Warszawy otrzymuje funkcję sekretarza w Wydziale Polityki Emigracyjnej MSZ.
W sierpniu 1939 r. po ogłoszeniu mobilizacji, melduje się w koszarach V Dywizjonu Artylerii Konnej w Oświęcimiu. Gdy 17 września 1939 r. Rosjanie wkraczają na
wschodnie tereny Polski, wraz z tysiącami polskich oficerów trafia do sowieckiej
niewoli. Podaje się za szeregowca i dzięki temu zostaje wysłany do Kielc w ramach wymiany jeńców. Udaje mu się uciec z transportu, podczas gdy większość
jego towarzyszy broni Rosjanie zamordowali w następnym roku w Katyniu.
Po dotarciu do Warszawy w styczniu 1940 r. zaangażował się w działalność
ruchu oporu i został kurierem tworzącego się Polskiego Państwa Podziemnego.
Obdarzony fotograficzną pamięcią i władający kilkoma językami nadawał się do
tego znakomicie. Pod koniec stycznia wyruszył z misją do polskiego rządu, działającego w tym czasie w Angers we Francji, złożył tam raport na temat sytuacji
w okupowanej Polsce, m.in. o sytuacji Żydów. W kwietniu odbył drugą misję.
Przywódcom podziemia w kraju przywiózł wytyczne dotyczące organizacji konspiracyjnych struktur. Posługując się pseudonimem „Witold” pod koniec maja
wyruszył w trzecią misję do polskiego rządu emigracyjnego we Francji przez Kraków, Nowy Sącz i Koszyce. Na Słowacji we wsi Demjata wpadł w ręce gestapo
i trafił do więzienia w koszarach w Preszowie. Był przesłuchiwany i bestialsko
torturowany: „Przeciągając językiem po zakrwawionych dziąsłach, stwierdziłem,
że wybili mi zęby. Moja twarz musiała przypominać nieludzką, odrażającą, krwawą i zniekształconą maskę. Zrozumiałem, że następnego katowania raczej nie
przeżyję. Dotarłem do kresu (…), aby uchronić się przed hańbą zdradzenia przy-

SCENARIUSZ ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH JAN KARSKI: „ŚWIAT WIEDZIAŁ, NIC NIE POWIEDZIAŁ”. DAREMNA MISJA KARSKIEGO? ZAŁĄCZNIK 1. S. 2/2

56

>>> kontynuacja ze strony 55

Stanąłem także przed komisją do badania zbrodni wojennych, której przewodniczył
sir Cecil Hurst, doradca prawny gabinetu brytyjskiego. Przed komisją opowiadałem,
co widziałem w getcie i obozie śmierci. Moje sprawozdanie zostało zaprotokołowane i
uznane za materiał dowodowy w przyszłym procesie przeciwko niemieckim zbrodniarzom
wojennym. Wkrótce zdałem sobie sprawę, że świat nie rozumie dwóch najważniejszych
zasad polskiego oporu. […] Po pierwsze, nie mógł i nie potrafił docenić poświęcenia
i bohaterstwa jakie niosła powszechna odmowa kolaboracji z okupantem. […] Po drugie
nie mógł sobie wyobrazić życia i pracy w Podziemiu. [..] A to, że w Podziemiu funkcjonuje
normalne państwo z parlamentem, rządem, sądownictwem i armią, było czymś z pogranicza fantazji. W żadnym z innych okupowanych państw Podziemie nie osiągnęło takich
rozmiarów jak nad Wisłą.”
W lipcu 1943 roku, w dwa miesiące po zagładzie warszawskiego getta, Karski
spotkał się w Białym Domu z Prezydentem Stanów Zjednoczonych, Franklinem
D. Rooseveltem. Rozmowy Karskiego nie przyniosły oczekiwanych rezultatów,
a interwencja aliantów nigdy nie nastąpiła.
Podczas wizyty w Waszyngtonie Karski spotkał się również z sędzią Sądu Najwyższego Feliksem Frankfurterem, bliskim przyjacielem Prezydenta Roosevelta.
Karski tak zapamiętał tę rozmowę: Panie Karski, człowiek taki jak ja, który rozmawia
z człowiekiem takim jak pan, musi być całkowicie szczery. Muszę więc powiedzieć, że nie
jestem w stanie uwierzyć w to, co właśnie usłyszałem – w te wszystkie rzeczy, o których
mi pan właśnie opowiedział.
W Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych o tym, co widziałem w getcie warszawskim, informowałem czołowe osobistości w rządach tych mocarstw. Rozmawiałem z przywódcami żydowskimi na obu kontynentach. Opowiadałem to, co widziałem, wybitnym
pisarzom: Herbertowi G. Wellsowi i Arthurowi Koestlerowi oraz członkom PEN Clubu w
Anglii i Ameryce. Oni mieli talent, byli znani. Mogli to opisać lepiej niż ja. Czy to zrobili?
Po nieudanych interwencjach, odrzuceniem przez władze państw alianckich
dowodów na niemieckie zbrodnie Jan Karski w roku 1944 napisał książkę Tajne
Państwo. Stała się ona bestselerem i osiągnęła nakład 360 tysięcy egzemplarzy.

Po wyzwoleniu obozów koncentracyjnych w 1945 dominującą reakcją był
szok. To co tam zastawano, szokowało wkraczających żołnierzy sowieckich, amerykańskich, brytyjskich. Zdjęcia obiegły cały świat, gazety biły na trwogę, opinia
publiczna była zszokowana.
Po wojnie Jan Karski pozostał w USA, nie mógł wracać do komunistycznej
Polski. Po ukończeniu studiów i uzyskaniu doktoratu na Uniwersytecie Georgetown w Waszyngtonie, przez czterdzieści lat wykładał stosunki międzynarodowe
i teorię komunizmu w tamtejszej School of Foreign Service, kuźni amerykańskiej
elity dyplomatycznej. W 1965 roku ożenił się z Polą Nireńską, polską Żydówką,
wybitną tancerką i choreografką, która straciła część swojej rodziny podczas Holokaustu. W 1992 roku popełniła samobójstwo.
Przez wiele lat Jan Karski nie ujawniał swoich wojennych przeżyć. Jego rola
w informowaniu wolnego świata o trwającej zagładzie stała się znana dopiero po
wywiadzie, jakiego udzielił w 1978 roku Claudowi Lanzmannowi realizującemu
film „Shoah”.
Z biegiem lat Jan Karski stawał się międzynarodową ikoną walki o godność
i prawa człowieka oraz sprzeciwu wobec totalitaryzmów. Niewiele jest we współczesnej historii Polski postaci, które w tak niezwykły sposób uosabiają uniwersalne wartości, takie jak odpowiedzialność za losy bliźnich, odwaga i prawość.
Dramatyczny przebieg II wojny światowej, polityka aliantów i los europejskich,
w tym polskich, Żydów, a także wypadki ludobójstwa po 1945 roku, sprawiły, że
misja Jana Karskiego pozostała niedokończona i stawia przed nami moralny obowiązek jej kontynuowania. Jan Karski jest bohaterem ludzkości, a jego przesłanie
ma fundamentalne znaczenie dla pamięci zbiorowej społeczeństw w Polsce i na
świecie.
Jan Karski zmarł 13 lipca 2000 roku w Waszyngtonie. Podczas uroczystości
żałobnych hołd oddali mu prezydenci USA i Polski: Bill Clinton oraz Aleksander
Kwaśniewski.
Wszystkie cytaty: Jan Karski, Tajne Państwo, przekł. Grzegorz Siwek, Kraków 2014
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Jan Karski: „Świat wiedział, nic nie powiedział”. Daremna misja Karskiego?
2. ZAŁĄCZNIK

A fakty są następujące: Po pierwsze żydostwo to niewątpliwie rasa, a nie wyznanie religijne.
A z tego wynika, że wśród nas żyje nie niemiecka, obca rasa, nieskłonna, ani też nie będąca w stanie poświęcić swej rasowej odrębności, wyrzec się własnych uczuć,
własnego sposobu myślenia i dążeń; a mimo to mająca wszelkie prawa polityczne, takie same jak my. Uczucia Żyda dotyczą spraw czysto materialnych, tym bardziej
jego myśli i dążenia… Wszystko to, co pozwala człowiekowi dążyć do wyższych celów, czy to będzie religia, socjalizm czy demokracja, wszystko to jest dla niego tylko
środkiem do celu – zaspokojenia żądzy pieniądza i władzy. Skutkiem jego działalności będzie rasowa gruźlica narodów. A z tego wynikają rzeczy następujące: antysemityzm o czysto emocjonalnym podłożu znajdzie swój ostateczny wyraz w programach. Antysemityzm rozumny natomiast musi prowadzić do planowego i ustawowego
zwalczania i usuwania przywilejów żydostwa… Jego ostatecznym celem musi być jednak nieodwracalna eliminacja Żydów w ogóle. Do obu tych rzeczy zdolny jest jedynie
rząd narodowej siły, a nigdy rząd narodowej niemocy.
Joachim C. Fest, Hitler, t. 1: Droga do władzy, tłum. Dorota Kucharska, Beata Szymańska, Władysław Jeżewski, Wydawnictwo Michał Urbański, Warszawa 1995.

1942 lipiec 19, Lublin – rozkaz Heinricha Himmlera do wyższego dowódcy SS i policji w GG Friedricha Krügera ustalający ostateczny termin likwidacji ludności
żydowskiej w GG
Zarządzam, aby przesiedlenie całej żydowskiej ludności Generalnej Guberni zostało przeprowadzone i ukończone do 31 grudnia 1942 r.
Z dniem 31 grudnia 1942 r. żadne osoby pochodzenia żydowskiego nie mają prawa przebywać w Generalnej Guberni, chyba że będą się one znajdować w obozach
zbiorczych w Warszawie, Krakowie, Częstochowie, Radomiu i Lublinie. Wszelkie inne prace, przy których zatrudnieni są żydowscy robotnicy, muszą być do tego czasu
zakończone albo – o ile ukończenie ich nie jest możliwe – przeniesione do jednego z tych zbiorczych obozów.
Środki te są niezbędne dla przeprowadzenia etnicznego rozdziału ras i narodowości w myśl zasad nowego ładu w Europie oraz w interesie bezpieczeństwa i czystości
Rzeszy Niemieckiej i strefy jej interesów. Wszelkie naruszenie niniejszego zarządzenia stanowi niebezpieczeństwo dla spokoju i porządku całokształtu interesów strefy
niemieckiej, punkt oparcia dla ruchu oporu oraz moralne i fizyczne ognisko zarazy.
Ze wszystkich tych przyczyn całkowite oczyszczenie jest konieczne, a więc trzeba go dokonać. Jeśli przewiduje się, że termin zostanie przekroczony, należy mnie o tym
powiadomić we właściwym czasie, abym mógł w porę temu zaradzić. Wszelkie podania innych urzędów o zezwolenie na zmiany, jak również o wyjątkowe zezwolenia
należy kierować do mnie osobiście.
H. Himmler
Eksterminacja Żydów na ziemiach polskich w okresie okupacji hitlerowskiej. Zbiór dokumentów, oprac. T. Berenstein, A. Eisenbach, A. Rutkowski, ŻIH, Warszawa 1957.
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16 września 1919, Monachium – fragment listu Adolfa Hitlera
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21 września 1939, Berlin – telefonogram szefa Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy Reinharda Heydricha do dowódców grup operacyjnych Policji Bezpieczeństwa
Do szefów wszystkich grup operacyjnych Policji Bezpieczeństwa.
Dotyczy: Problemu żydowskiego na okupowanych terytoriach.
Powołując się na odbytą dziś w Berlinie konferencję, jeszcze raz zwracam uwagę na to, że zaplanowane łączne posunięcia (a więc ostateczny cel) muszą być utrzymane
w ścisłej tajemnicy.
Należy odróżniać:
1. ostateczny cel (który wymaga dłuższego czasu)
2. od etapów prowadzących do ostatecznego celu (które będą realizowane w krótkich terminach).
Planowane posunięcia wymagają jak najgruntowniejszego przygotowania zarówno pod względem technicznym, jak i gospodarczym.
Jest rzeczą oczywistą, że przyszłe zadania nie mogą być przeze mnie ustalone we wszystkich szczegółach. następujące wskazówki i wytyczne służą jednocześnie temu
celowi, by skłonić szefów grup operacyjnych do praktycznych rozwiązań.
Pierwszym założeniem prowadzącym do ostatecznego celu jest koncentracja Żydów z prowincji w większych miastach. Należy przeprowadzić je we wzmożonym
tempie.
Należy przy tym rozróżnić:
1. między terytoriami: Gdańsk i Prusy Zachodnie, Poznań, Wschodni Górny Śląska, a
2. pozostałymi okupowanymi terytoriami.
W miarę możności należy wymienione pod numerem 1 terytorium opróżnić z Żydów, a przynajmniej dążyć do tego, by zostali oni skoncentrowani w niewielkiej ilości
miast.
Na terytoriach wymienionych pod numerem 2 należy stworzyć możliwie mało punktów koncentracji, co ułatwi późniejsze kroki. Należy przy tym starać się o to, aby
tylko te miasta wyznaczać na punkty koncentracji, które są węzłami kolejowymi lub przynajmniej leżą na liniach kolejowych.
(...)
Eksterminacja Żydów na ziemiach polskich w okresie okupacji hitlerowskiej. Zbiór dokumentów, oprac. T. Berenstein, A. Eisenbach, A. Rutkowski, ŻIH, Warszawa 1957

16 grudnia 1941 r. Generalny Gubernator Hans Frank podczas posiedzenia rządu GG

Konferencja w Wannsee i Zagłada Żydów europejskich, Dom Konferencji w Wannsee-Miejsce pamięci i Edukacji Historycznej, Berlin 2010

31 lipca 1941, Berlin - rozkaz Hermanna Göringa do szefa Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy Reinharda Heydricha
W uzupełnieniu zadania zleconego Panu niedawno rozporządzeniem z dnia 24. I. 1939 r. doprowadzenia kwestii żydowskiej drogą emigracji lub ewakuacji do możliwie
najpomyślniejszego rozwiązania w obecnych warunkach, upoważniam Pana niniejszym do dokonania wszystkich niezbędnych pod względem organizacyjnym, rzeczowym i materialnym przygotowań do całkowitego rozwiązania kwestii żydowskiej w niemieckiej strefie wpływów w Europie.
O ile przy tym naruszony zostanie zakres kompetencji innych centralnych instancji, należy je wciągnąć do współpracy. Następnie zlecam Panu przedłożyć mi wkrótce
ogólny plan organizacyjnych, rzeczowych i materialnych przygotowań zmierzających do ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej.
H. Göring
Eksterminacja Żydów na ziemiach polskich w okresie okupacji hitlerowskiej. Zbiór dokumentów, oprac. T. Berenstein, A. Eisenbach, A. Rutkowski, ŻIH, Warszawa 1957

Rudolf Hoess komendant obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu
W lecie 1941 r. – dokładnej daty nie potrafię podać w tej chwili – zostałem nagle wezwany do naczelnego dowódcy SS do Berlina bezpośrednio przez jego adiutanturę.
Himmler, wbrew swemu zwyczajowi, bez asysty adiutanta oświadczył mi co następuje:
„Führer zarządził ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej. My, SS mamy ten rozkaz wykonać. Znajdujące się na Wschodzie miejsca wyniszczenia nie podołają akcji
zamierzonej na wielką skalę. Wobec tego przeznaczyłem na ten cel Oświęcim, zarówno ze względu na jego korzystne położenie pod względem komunikacyjnym jak
i dlatego, że obszar ten można łatwo izolować i zamaskować. Obecnie powierzam panu przeprowadzenie tego zadania. Bliższych szczegółów dowie się pan od Sturmbannführera Eichmanna z Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy, który zgłosi się do pana w najbliższym czasie. Zainteresowane urzędy zostaną przeze mnie powiadomione we właściwym czasie. Rozkaz ten ma pan zachować w najgłębszej tajemnicy nawet w stosunku do swych przełożonych. Żydzi są odwiecznymi wrogami
niemieckiego narodu i muszą zostać wytępieni. Wszyscy Żydzi, których dostaniemy w nasze ręce, będą w czasie tej wojny bez wyjątku zgładzeni. Jeśli nie uda nam się
teraz zniszczyć biologicznych sił żydostwa, to kiedyś Żydzi zniszczą naród niemiecki.”
Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, tom VII, 1951
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Z Żydami – będę i w tej sprawie szczery wobec Panów – trzeba tak czy owak zrobić koniec […] Ale co należy z nimi zrobić? Moi Panowie, zmuszony jestem prosić Panów o uodpornienie się przeciwko wszelkim względom litości. Musimy Żydów tępić, gdziekolwiek ich spotykamy i gdzie się tylko da, aby utrzymać tu w całości strukturę
Rzeszy. Żydzi i dla nas są niezmiernie szkodliwymi żarłokami. Mamy teraz w Generalnej Guberni około 2,5 miliona Żydów, a wliczając osoby spokrewnione z Żydami
i rodziny tych osób, otrzymamy łącznie około 3,1 miliona. Takiej liczby Żydów nie możemy rozstrzelać ani wytruć; będziemy jednak mogli – w związku z planowanymi przez Rzeszę, szeroko zakrojonymi posunięciami – podjąć jakieś kroki zmierzające do efektywnego ich wytępienia. Generalną Gubernię trzeba tak samo opróżnić
z Żydów jak Rzeszę. Gdzie i jak się tego dokona, o tym zadecydują instancje, które musimy tutaj powołać i zorganizować; o zakresie ich; działalności powiadomię Panów
we właściwym czasie.

20 stycznia 1942, Wannsee, Berlin – fragment protokołu
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30 egzemplarzy
Tajna sprawa państwowa
(...)
II. Szef Policji Bezpieczeństwa i SD Obergruppenführer SS Heydrich oznajmił
na wstępie, że marszałek Rzeszy udzielił mu pełnomocnictw odnośnie poczynienia przygotowań do ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej w Europie (…)
Kierownictwo przy opracowywaniu ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej, należy centralnie do Reichsführera SS i szefa niemieckiej policji (szefa Policji Bezpieczeństwa i SD) bez względu na granice geograficzne.
Szef policji Bezpieczeństwa i SD złożył następnie krótką relację o walce prowadzonej dotychczas z tym przeciwnikiem. najistotniejszymi momentami w niej są:
a) wyparcie Żydów z poszczególnych dziedzin życia niemieckiego narodu,
b) wyparcie Żydów z przestrzeni życiowej niemieckiego narodu.
(...)
Na podstawie zarządzenia marszałka Rzeszy utworzono w styczniu 1939 r.
centralny urząd państwowy do spraw żydowskiej emigracji, którego kierownictwo powierzono szefowi Policji Bezpieczeństwa i SD. Głównym zadaniem tego
urzędu było:
a) podjąć wszelkie kroki celem przygotowania intensywniejszej emigracji
Żydów,
b) kierować falą emigracyjną,
c) w poszczególnych przypadkach przyspieszać akcję emigracyjną.
(...)
III. Po uprzedniej akceptacji przez Führera zastąpiono obecnie emigrację ewakuacją [eufemizm, którym posługiwano się podczas spotkania, chodziło o eksterminację – przyp. red.] na Wschód, stanowiącą dalszą możliwość rozwiązania
problemu.
(...)

W przebiegu realizacji ostatecznego rozwiązania europejskiej kwestii żydowskiej zostanie wziętych pod uwagę 11 milionów Żydów, która to liczba rozdziela
się następująco na poszczególne kraje:
Kraj
A. Rzesza
Marchia Wschodnia
Terytoria wschodnie
Generalne Gubernatorstwo
Białystok
Protektorat Czech i Moraw
Estonia (wolna od Żydów)
Łotwa
Litwa
Belgia
Dania
Francja
okupowane terytoria
nieokupowane terytoria
Grecja
Holandia
Norwegia
B. Bułgaria
Anglia
Finlandia
Irlandia
Włochy z Sardynią wł.
Albania
Kroacja
Portugalia
Rumunia z Besarabią wł.
Szwecja
Szwajcaria
Serbia
Słowacja
Hiszpania
Turcja (część europejska)
Węgry
ZSRR
Ukraina
Białoruś (z wyłącz. Białegostoku)
Razem ponad

Liczba
131.800
43.700
420.000
2.284.000
400.000
74.200
3.500
34.000
43.000
5.600
165.000
700.000
69.600
160.800
1.300
48.000
330.000
2.300
4.000
58.000
200
40.000
3.000
342.000
8.000
18.000
10.000
88.000
6.000
55.500
742.800
5.000.000
2.994.684
446.484
11.000.000

Konferencja w Wannsee i Zagłada Żydów europejskich,
Dom Konferencji w Wannsee-Miejsce pamięci i Edukacji Historycznej, Berlin 2010
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(...)
W przebiegu realizacji ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej należy
użyć Żydów do pracy na Wschodzie pod odpowiednim kierownictwem i w odpowiedni sposób. Ujęci w duże kolumny robocze z uwzględnieniem separacji obu
płci, zostaną zdolni do pracy Żydzi skierowani na te terytoria w celu budowy
dróg; przez naturalną eliminację odpadnie przy tym oczywiście duża ich część.
W trakcie praktycznej realizacji ostatecznego rozwiązania zostanie Europa przeszukana z Zachodu na Wschód.
(…)
Rozwiazanie kwestii żydowskiej oparte będzie na Ustawach Norymberskich.
(...)
Sekretarz stanu dr Bühler stwierdził, że Generalne Gubernatorstwo byłoby
zadowolone, gdyby od niego rozpoczęto rozwiązywanie tego problemu, gdyż
tutaj problem transportu nie jest skomplikowany i wzgląd na zatrudnienie nie
hamowałby przebiegu tej akcji. Należałoby usunąć Żydów z terytorium Generalnego Gubernatorstwa jak najszybciej, bo właśnie tutaj Żyd stanowi duże niebezpieczeństwo jako nosiciel epidemii i poza tym wywołuje stałe zaburzenia
w gospodarczej strukturze kraju z powodu ciągłego uprawiania pokątnego handlu. Zresztą wśród 2,5 miliona Żydów wchodzących w rachubę, większość jest
niezdolna do pracy.
Sekretarz stanu dr Bühler stwierdził (...) by kwestia żydowska na tym terytorium została jak najszybciej rozwiązana.
(…)

19 lipca 1942, Lublin – rozkaz Heinricha Himmlera do dowódcy SS i policji w GG Friedricha Krügera
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Zarządzam, aby przesiedlenie całej żydowskiej ludności Generalnego Gubernatorstwa zostało przeprowadzone i ukończone do 31 grudnia 1942 r.
Z dniem 31 grudnia 1942 r. żadne osoby pochodzenia żydowskiego nie mają prawa przebywać w Generalnym Gubernatorstwie. Chyba, że będą się one znajdować
w obozach zbiorczych w Warszawie, Krakowie, Częstochowie, Radomiu i Lublinie. Wszelkie inne prace, przy których zatrudnieni są żydowscy robotniczy muszą być do
tego czasu zakończone, albo – o ile ukończenie ich nie jest możliwe – przeniesione do jednego z tych zbiorczych obozów.
Środki te są niezbędne dla przeprowadzenia etnicznego rozdziału ras i narodowości w myśl zasad nowego ładu w Europie, oraz w interesie bezpieczeństwa i czystości
Rzeszy niemieckiej i strefy jej interesów. Wszelkie naruszenie niniejszego zarządzenia stanowi niebezpieczeństwo dla spokoju i porządku całokształtu interesów strefy
niemieckiej, punkt oparcia dla ruchu oporu oraz moralne i fizyczne ognisko zarazy. Ze wszystkich tych przyczyn całkowite oczyszczenie jest konieczne, a więc trzeba go
dokonać. (...)
H. Himmler
Eksterminacja Żydów na ziemiach polskich w okresie okupacji hitlerowskiej. Zbiór dokumentów, oprac. T. Berenstein, A. Eisenbach, A. Rutkowski, ŻIH, Warszawa 1957

USTAWY NORYMBERSKIE
Ustawa o obywatelstwie Rzeszy z 15 września 1935
Sejm Rzeszy jednogłośnie uchwalił następującą ustawę, którą niniejszym podaje się do wiadomości.
§1 (…)
§2.1. Obywatelem Rzeszy jest tylko osoba przynależności państwowej o krwi niemieckiej lub pokrewnej, która udowadnia swoją postawą, że ma chęć i jest zdatna
wiernie służyć narodowi niemieckiemu i Rzeszy.
2. Prawo posiadania obywatelstwa uzyskuje się wraz z wydaniem „Zaświadczenia o niemieckim obywatelstwie”.
3. Obywatel Rzeszy jest wyłącznym posiadaczem pełni praw politycznych na mocy ustawy.
§3 (…)
Ustawa o ochronie krwi niemieckiej i honoru niemieckiego z 15.września 1935
Przynaglony świadomością, że czystość krwi niemieckiej jest podstawą dalszego istnienia narodu niemieckiego, natchniony niezłomną wolą zagwarantowania narodowi niemieckiemu przyszłości, uchwalił Sejm Rzeszy jednogłośnie następującą ustawę, którą niniejszym podaje się do wiadomości.
§1.1. Zawierania związków małżeńskich między Żydami a osobami przynależności państwowej krwi niemieckiej lub pokrewnej są zabronione. Związki zawarte wbrew
temu są nieważne, również jeśli zostały zawarte z obejściem tej Ustawy za granicą.
2. Wniosek o zniesienie nieważności takich związków może złożyć tylko prokurator.
§2 Pozamałżeńskie stosunki między Żydami i osobami przynależności państwowej niemieckiej lub pokrewnej krwi są zabronione.
§3 Żydom nie wolno zatrudniać w swoich gospodarstwach domowych kobiet przynależności państwowej krwi niemieckiej lub pokrewnej poniżej 45. roku życia.
§4.1. Żydom zabrania się podnosić flagi państwowej i narodowej oraz pokazywać barwy narodowe.

ROZPORZĄDZENIE DO USTAWY O OBYWATELSTWIE RZESZY Z 14 LISTOPADA 1935
§1
1. Do wydania kolejnych przepisów co zaświadczenia o obywatelstwie Rzeszy przejściowo traktowani są za obywateli Rzeszy te osoby przynależności państwowej krwi
niemieckiej lub pokrewnej, które w momencie wejścia w życie Ustawy o obywatelstwie Rzeszy posiadały prawo wyborcze do Sejmu Rzeszy lub którym minister Rzeszy do
spraw wewnętrznych w porozumieniu z zastępcą Wodza przyznał tymczasowe prawo do obywatelstwa Rzeszy.

§3
Tylko obywatel Rzeszy może być posiadaczem pełni praw politycznych, wykonywać prawo głosu w prawach politycznych i obejmować urząd publiczny. Minister
Rzeszy do spraw wewnętrznych lub upoważniony przez niego organ może zezwolić w okresie przejściowym na wyjątki w dopuszczeniu do urzędów publicznych. Sprawy
stowarzyszeń religijnych pozostają bez zmian.
§4
1. Żyd nie może być obywatelem Rzeszy. Nie przysługuje mu prawo głosu w sprawach politycznych; nie może obejmować urzędów publicznych.
2. (...)
3. Sprawy stowarzyszeń publicznych pozostają bez zmian.
4. Stosunek służbowy nauczycieli w żydowskich szkołach publicznych pozostaje bez zmian do czasu uregulowania statusu szkolnictwa żydowskiego.
§5
1. Żydem jest ten, kto ma przynajmniej troje rasowo pełnożydowskch dziadków. §2 pkt. 2 zdanie 2 stosuje się odpowiednio.
2. Za Żyda uważa się również osobę przynależności państwowej, która jest mieszańcem mającym dwoje pełnożydowskich dziadków,
a) który w momencie uchwalenia Ustawy należał do żydowskiej wspólnoty religijnej lub potem został do niej przyjęty.
b) który w momencie uchwalenia Ustawy był żonaty/zamężny z Żydem lub potem wstąpił związki małżeńskie z takowym/takową.
c) który pochodzi ze związku małżeńskiego z Żydem w rozumieniu pkt. 1, który był zawarty po wejściu w życie Ustawy o ochronie krwi niemieckiej i honoru niemieckiego.
d) który pochodzi z pozamałżeńskiego związku z Żydem w rozumieniu ust. i urodził się nieślubnie po 31 lipca 1936.
§6
1. Jakkolwiek w Ustawach lub w Rozporządzeniach NSDAP i jej organizacji są postawione wymagania odnoszące się do czystości krwi niemieckiej, które wykraczają
poza §5, pozostają bez zmian.
2. Pozostałe wymagania co do czystości krwi, które wykraczają poza §5, mogą być ustanowione tylko za zgodą ministra Rzeszy do spraw wewnętrznych i zastępcy
Wodza. Jeśli takowe wymagania istnieją, tracą one moc z dniem 1 stycznia 1936, o ile nie uzyskają zgody ministra Rzeszy do spraw wewnętrznych w porozumieniu
z zastępcą Wodza. Wnioski o uzyskanie zgody należy składać do ministra Rzeszy do spraw Wewnętrznych.
§7
Wódz i kanclerz Rzeszy może udzielić zwolnienia z zastosowania przepisów Rozporządzenia wykonawczego.

63
SCENARIUSZ ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH JAN KARSKI: „ŚWIAT WIEDZIAŁ, NIC NIE POWIEDZIAŁ”. DAREMNA MISJA KARSKIEGO? ZAŁĄCZNIK 2. S. 7/10

§2
1. Przepisy §1 odnoszą się także do osób przynależności państwowej będących żydowskimi mieszańcami.
2. Żydowskim mieszańcem jest ten, który ma jednego lub dwóch rasowo pełnożydowskich dziadków/babek, o ile nie jest traktowany jako Żyd według §5 pkt 2. Pełnożydowskimi dziadkami/babkami są te osoby, które należały do żydowskiej wspólnoty religijnej.

21 czerwca – rozkaz Heinricha Himmlera do wyższego dowódcy SS i Policji w Rydze Hansa Prützmanna
1. Zarządzam umieszczenie wszystkich znajdujących się do tej pory w gettach na terenie Ziem Wschodnich Żydów w obozie koncentracyjnym.
2. Zabraniam od 1.8.1943 r. wypuszczania Żydów z obozów koncentracyjnych do pracy.
3. W pobliżu Rygi należy założyć obóz koncentracyjny, dokąd przeniesie się produkcję odzieży i wyposażenia, które Wermacht dzisiaj otrzymuje na zewnątrz (...)
4. Niepotrzebnych mieszkańców gett należy ewakuować na Wschód.
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Konferencja w Wannsee i Zagłada Żydów europejskich, Dom Konferencji w Wannsee-Miejsce pamięci i Edukacji Historycznej, Berlin 2010

4 listopada 1943 r. – list Odilo Globocnika do Heinricha Himmlera
Dnia 19.X.1943 r. zakończyłem przeprowadzaną przeze mnie w Generalnej Guberni Akcję Reinchardt i rozwiązałem wszystkie obozy. (…)
Pozwalam sobie wskazać na fakt, że również za udział w operacji warszawskiej, stanowiącej stosunkowo małą część całego zadania zezwolono na przydzielenie odznaczeń tamtejszym oddziałom SS i policji. (…)
Konferencja w Wannsee i Zagłada Żydów europejskich, Dom Konferencji w Wannsee-Miejsce pamięci i Edukacji Historycznej, Berlin 2010

16 grudnia 1941, Kraków – przemówienie Hansa Franka, wygłoszonego na posiedzeniu rządu Generalnego Gubernatorstwa, o planie masowej zagłady ludności żydowskiej
... Powiem Panom otwarcie, że z Żydami trzeba skończyć tak czy owak. Führer powiedział kiedyś: jeśli zjednoczonemu żydostwu znowu uda się rozpętać wojnę światową, wówczas nie tylko podburzone do wojny narody złożą swą krew w ofierze, lecz przyjdzie również kres na Żyda w Europie. (...) Dlatego mój zasadniczy stosunek do
Żydów opiera się na nadziei, że Żydzi znikną. Trzeba ich usunąć. (...) Musimy wytępić Żydów, gdziekolwiek ich spotkamy i gdzie się tylko da, aby utrzymać tu strukturalną
całość Rzeszy. Do wydarzeń tak gigantycznych i jednorazowych nie da się zastosować dotychczasowych poglądów.
Żydzi są dla nas niezwykle szkodliwymi żarłokami. Mamy teraz w generalnym Gubernatorstwie w przybliżeniu 2,5 miliona Żydów, a wliczając spokrewnionych z Żydami i wszystko co się z tym wiąże – być może 3,5 miliona. Owych 3,5 miliona Żydów nie możemy rozstrzelać, nie możemy ich wytruć; będziemy jednak mogli podjąć
kroki, prowadzące w jakikolwiek sposób do wyników w tępieniu ich, a to w związku z posunięciami na wielką skalę, które mają być omówione w Rzeszy. Generalne Gubernatorstwo musi być wolne od Żydów tak samo jak Rzesza. Gdzie i jak się to stanie – jest to sprawa instancji, które musimy tu powołać i utworzyć i o działalności których
powiadomię Panów we właściwym czasie…
Eksterminacja Żydów na ziemiach polskich w okresie okupacji hitlerowskiej. Zbiór dokumentów, oprac. T. Berenstein, A. Eisenbach, A. Rutkowski, ŻIH, Warszawa 1957

1 października 1940 – weszło w życie rozporządzenie Generalnego Gubernatora Hansa Franka „O ograniczeniu swobodnego wyboru miejsca zamieszkania
i pobytu”, stanowiące podstawę dla utworzenia gett żydowskich na terenie Generalnego Gubernatorstwa.
15 października 1941– Generalny Gubernator Hans Frank rozporządzeniem
zabronił Żydom opuszczać getto. Złamanie zakazu było zagrożone karą śmierci
– podobnie jak wszelka pomoc udzielana Żydom, zwłaszcza ich ukrywanie.
30–31 maja 1942 – przeprowadzono masową deportację Żydów do Bełżca –
do komór gazowych w obozie zagłady. W kolejnych dniach: 1, 3, 4, 6, 8 oraz 31
czerwca 1942 r. trwała wywózka mieszkańców getta do Bełżca. Ogółem objęła
ona 7 000 osób, zaś podczas deportacji zamordowano kilkaset osób.
28 października 1942 – do obozu śmierci w Bełżcu wywieziono około 7 000
Żydów. Podczas wysiedlania dokonywano rozstrzeliwań chorych i starców – życie straciło około 600 osób.

28 października 1942 – przystąpiono do budowy obozu pracy przymusowej
w Płaszowie, początkowo przeznaczonego tylko dla Żydów. Z czasem podzielono
obóz na dwie części, polską i żydowską. 12 stycznia 1943 r. komendantem został Amon Goeth. Po likwidacji getta krakowskiego do obozu przewożono Żydów
z Tarnowa, Bochni i Rzeszowa. Wiosną 1944 r. rozpoczęto przygotowania do
ewakuacji obozu. Transporty więźniów wyruszyły do KL Auschwitz oraz do innych obozów na terenie Rzeszy.
13–14 marca 1943 – likwidacja krakowskiego getta. Akcja likwidacyjna getta
A rozpoczęła się 13 marca, w dniu następnym objęto nią getto B. Ludność żydowską wywożono do obozu w Płaszowie i do KL Auschwitz, dokonywano także
masowych mordów na mieszkańcach dzielnicy żydowskiej. W ciągu dwóch dni
wywieziono ok. 3 000 osób, zaś na terenie getta zamordowano ok. 2 000 osób.
Do sierpnia 1943 r. porządkowano teren opustoszałego getta i burzono mur getta.
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24 stycznia 1940 r. ukazało się rozporządzenie Hansa Franka w sprawie konfiskaty majątku żydowskiego. W myśl tego aktu prawnego całkowity majątek żydowski podlegał obowiązkowi zgłoszenia (specjalne formularze), zdefiniowano
pojęcie majątku żydowskiego. Konfiskacie nie podlegały ruchomości służące
użytkowi osobistemu, pod warunkiem, że nie były towarem luksusowym.
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Akcja Reinhardt – rozpoczęła się w nocy z 16 na 17 marca 1942 roku od likwidacji getta w Lublinie. Jej kryptonim pochodził od imienia i nazwiska Reinharda
Heydricha, szefa Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy i Protektora Czech
i Moraw, który na polecenie Hermanna Göringa miał przygotować plany eksterminacji Żydów. Akcja polegała na biologicznej likwidacji Żydów z Generalnego
Gubernatorstwa, a później innych terenów okupowanych w Europie, a więc ponad 11 milionów osób. Akcją kierował wyższy dowódca SS i policji w dystrykcie
lubelskim Odilo Globocnik. W ramach operacji powstały trzy SS-Sonderkommandos Einsatz Reinhardt – działające na zapleczu armii niemieckiej. Główne
ośrodki natychmiastowej śmierci zlokalizowano w Generalnej Guberni, w Bełżcu, Sobiborze, Treblince, Majdanku. Od połowy marca 1942 r. do listopada
1943 r. w ramach operacji „Reinhardt” zamordowano około 2 miliony osób, które
zginęły w wyniku rozstrzeliwań w likwidowanych gettach, zmarły w transportach
deportacyjnych lub zostały zagazowane w obozach zagłady
Getta dla ludności żydowskiej – utworzenie gett było pierwszym etapem zaplanowanej i przeprowadzonej przez nazistów Zagłady Żydów. W okupowanych
miastach Europy Niemcy tworzyli wydzielone i zamknięte dzielnice, do których
przymusowo kwaterowali ludność żydowską i osoby pochodzenia żydowskiego.
Żydzi nie mogli opuszczać terenu getta. Z powodu zamknięcia dużej liczby osób
na małej przestrzeni i niewielkich racji żywnościowych, które im przysługiwały,
utworzenie gett faktycznie służyło eksterminacji ludności żydowskiej. Porządku
w gettach strzegła Policja Żydowska oraz Judenraty (Żydowska Rada Starszych)
najczęściej kolaborujące z Niemcami.
Pierwszym gettem na terenie okupowanej Polski było utworzone 8 października 1939 roku getto w Piotrkowie Trybunalskim. W 1943 hitlerowcy likwidowali
getta, a osoby uwięzione wywozili do obozów zagłady i tam zamordowali.

Obozy koncentracyjne – sieć obozów stworzonych przez Niemców w celu
przetrzymywania i wykorzystywania do niewolniczej pracy ludzi uznanych za
wrogów III Rzeszy. Panujące w nich nieludzkie warunki i głodowe racje żywnościowe sprawiały, że śmiertelność wśród więźniów była bardzo wysoka. Były często miejscami celowo przeprowadzanej masowej eksterminacji. Wśród największych obozów można wymienić: Auschwitz, Buchenwald, Dachau, Gross-Rosen,
Majdanek, Mauthausen–Gusen, Ravensbrück, Stutthof.
Obozy zagłady – szczególne rodzaje obozów hitlerowskich przeznaczone do natychmiastowego i masowego zabijania więźniów, szczególnie Żydów
i Romów. Więźniów mordowano w różny sposób. W Chełmnie używano samochodów – mobilnych komór gazowych, przy użyciu gazu spalinowego, w ten sposób zginęło ponad 200 000 osób. W Bełżcu po raz pierwszy naziści wykorzystali
do mordowania stacjonarne komory gazowe. W ten sposób uśmiercili ponad
500 000 osób. Największym obozem zagłady był Auschwitz-Birkenau. Latem
1941 Himmler wskazał Auschwitz jako miejsce „ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej”. Wiosną 1942 r. rozpoczęła się masowa akcja uśmiercania gazem
w pierwszej komorze gazowej. W Auschwitz-Birkenau zamordowano ponad
1,1 mln mężczyzn, kobiet i dzieci. W obozie w Treblince zginęło 800–920 tys.
ludzi. W obozie w Sobiborze Niemcy zamordowali ok. 250 000 osób.
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SCHEMAT METAPLANU

JAK TO MOŻLIWE, ŻE NIEMIECCY NAZIŚCI W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ
W ŚRODKU EUROPY DOKONALI HOLOKAUSTU?
DLACZEGO MISJA KARSKIEGO SIĘ NIE POWIODŁA?

JAK BYŁO?

JAK BYĆ POWINNO?

DLACZEGO NIE BYŁO TAK JAK BYĆ POWINNO?

WNIOSKI
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TADEUSZ
MAZOWIECKI
„To nie ONZ, to Mazowiecki!”

Uczciwość musi
stać ponad
pokrętną
dyplomacją,
w której
słowa o obronie
praw człowieka
przestają
cokolwiek znaczyć

Znany jest przede wszystkim jako pierwszy premier wolnej
po 1989 roku Polski, wybitny polityk i mąż stanu. Ale był
też po prostu mądrym i dobrym człowiekiem – mężem, ojcem, dziadkiem, przyjacielem. A także głęboko wierzącym chrześcijaninem, przenikliwym
publicystą, wrażliwym działaczem społecznym.

TADEUSZ MAZOWIECKI

18.04.1927, Płock – 28.10.2013, Warszawa

***
Jego aktywność społeczna rozpoczęła się
jeszcze w Płocku, w samorządzie szkolnym
Liceum im. Małachowskiego. Później działał
w organizacjach studenckich na Uniwersytecie
Warszawskim. Od roku 1948 wciągnęła go aktywność w Stowarzyszeniu „Pax”, grupującym
katolików aktywnie zaangażowanych w budowę socjalizmu. Pełnił między innymi funkcję
redaktora naczelnego „Wrocławskiego Tygodnika
Katolików”. Choć pismo było lojalne wobec ustroju, w notatce sporządzonej przez wrocławski Urząd
Bezpieczeństwa w październiku 1954 roku pisano trafnie, że: „w grupie PAX usadowiło się szereg osób potencjalnie wrogich, jak ob. Mazowiecki”. W 1955 roku przyszły
premier stanął na czele „frondy” – grupy, która zakwestionowała autorytarne kierownictwo Bolesława Piaseckiego
i ostatecznie odeszła z PAX-u.
W 1956 roku Tadeusz Mazowiecki współtworzył Klub
Inteligencji Katolickiej w Warszawie i został jednym z jego
sekretarzy. Wraz z grupą młodych współpracowników
w 1958 roku stworzył nowe pismo – miesięcznik „Więź”.
Jego redaktorem naczelnym był aż do roku 1981 – to najdłużej pełniona funkcja w jego życiu. Jako głos niezależny

w społeczeństwie i Kościele, „Więź” upominała się o prawa
ludzi wierzących, reprezentując zarazem w katolickim życiu intelektualnym nurt otwartości na zmiany w kulturze
współczesnej i ekumenizm oraz zainteresowanie myślą katolicką na Zachodzie. Pismo podlegało surowej cenzurze,
w redakcji zainstalowano podsłuch.
W latach 1961–1972 Mazowiecki był posłem na Sejm
PRL z ramienia katolickiego Koła Poselskiego „Znak”. Coraz bardziej jednak przekonywał się o niereformowalności
systemu komunistycznego. Symboliczna była jego rola
rzecznika głodówki współpracowników Komitetu Obrony
Robotników zorganizowanej w warszawskim kościele św.
Marcina w obronie osób skazanych w czerwcu 1976 roku.
Angażował się też w działalność nielegalnego Towarzystwa
Kursów Naukowych.
W sierpniu 1980 roku został czołowym doradcą Lecha
Wałęsy i tworzącej się „Solidarności”. To zaangażowanie
doprowadziło go dziewięć lat później do życiowego zadania. W sierpniu 1989 roku został premierem suwerennego
polskiego rządu, który nareszcie podejmował decyzje bez
oglądania się na Moskwę. Wyprowadził Polskę z PRL, przeprowadził gruntowne reformy polityczne i gospodarcze.
W warszawskim Ogrodzie Sprawiedliwych Tadeusz
Mazowiecki upamiętniony jest jednak przede wszystkim
za inną swoją misję. W 1992 roku został specjalnym sprawozdawcą Komisji Praw Człowieka Organizacji Narodów
Zjednoczonych ds. przestrzegania praw człowieka w Bośni
i Hercegowinie. W osiemnastu raportach dokumentował
zbrodnie i czystki etniczne dokonywane podczas trwającej
tam wojny domowej. Szczególnie dramatyczny był ostatni
raport, zawierający zeznania świadków ocalałych z masa-

kry w Srebrenicy, gdzie w lipcu 1995 roku – przy biernej
postawie wojsk ONZ – bośniaccy Serbowie wymordowali
około 8 tysięcy Bośniaków (Muzułmanów).
Wtedy to – w proteście przeciw bezczynności świata –
Mazowiecki zrezygnował ze swojej funkcji. „Charakter mojego mandatu sprawia, iż mógłbym dalej tylko opisywać
zbrodnie i naruszenia praw człowieka. Ale obecny moment
krytyczny jest momentem, w którym uświadomić sobie
trzeba i naturę tych zbrodni, i odpowiedzialność Europy
i społeczności międzynarodowej za własną bezradność”
– napisał do sekretarza generalnego ONZ. A wyjaśniając
później swoją decyzję, powiedział: „Dałem świadectwo
temu, że uczciwość musi stać ponad pokrętną dyplomacją,
w której słowa o obronie praw człowieka przestają cokolwiek znaczyć. Uważałem tak jako człowiek, ale także jako
chrześcijanin, który składa w ten sposób świadectwo. Nie
uczyniłem nic wielkiego. Postąpiłem tak, jak nakazywało
mi sumienie”. Ten gest sprawił, że Mazowiecki jest bohaterem dla wielu obywateli Bośni i Hercegowiny.
Do ostatnich dni życia Tadeusz Mazowiecki wytrwale
pracował, będąc doradcą prezydenta Bronisława Komorowskiego. Myślał i żył według stałych wartości, zabiegając
w polityce nie o partykularne interesy, lecz o dobro wspólne.
***
Choć szykowano dlań zaszczytne miejsca pochówku, jego pogrzeb odbył się w miejscu, które sam wybrał:
na skromnym leśnym cmentarzu w podwarszawskich Laskach, na terenie Ośrodka dla Niewidomych prowadzonego przez siostry franciszkanki służebnice krzyża. Tam
czekała na niego żona Ewa, zmarła na raka w 1970 roku,

gdy najstarszy z ich trzech synów miał trzynaście lat, a najmłodszy zaledwie trzy.
Laski były dla niego miejscem szczególnym. Nawet historyczne exposé po objęciu stanowiska premiera przygotowywał właśnie tam. Spoczął wśród „ludzi Lasek”, którym poświęcił specjalną książkę. W miejscu, jakie uważał
za swój duchowy dom i duchową ojczyznę.
Zbigniew Nosowski
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SCENARIUSZ ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA I POJĘCIA

Tadeusz
Mazowiecki

Czystka etniczna
Zbrodnia, która według rezolucji Komisji Praw Człowieka obejmuje deportację i przymusowe, masowe usuwanie
lub wypędzanie osób z ich domów, jawne naruszanie praw
tych osób w celu przemieszczenia lub zniszczenia grup narodowych, etnicznych, rasowych lub religijnych.

„To nie ONZ
to Mazowiecki!”

ADAM RĘBACZ, ANNA ZIARKOWSKA

CZAS PRACY
2×45 MINUT
GRUPA DOCELOWA
UCZNIOWIE SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH
MATERIAŁY I ŚRODKI DYDAKTYCZNE
KARTKI PAPIERU A4 (BIAŁE LUB KOLOROWE), FLIPCHART,
PRZYBORY DO PISANIA (NAJLEPIEJ RÓŻNOKOLOROWE).
RELACJE AUDIO-WIDEO: WYWIAD Z KONSTANTYM GEBERTEM,
MATERIAŁY IKONOGRAFICZNE: ZDJĘCIE KRZYSZTOFA MILLERA,
ROZMOWA Z UCHODŹCAMI W NAMIOCIE NA LOTNISKU W TUZLI,
SIERPIEŃ 1995, MAPA
POTRZEBNY SPRZĘT
KOMPUTER Z DOSTĘPEM DO INTERNETU, PROJEKTOR
MULTIMEDIALNY, EKRAN, GŁOŚNIKI

Wojna w Bośni i Hercegowinie
Na początku marca 1991 roku w Bośni i Hercegowinie,
jednej z sześciu byłych republik Socjalistycznej Federalnej Republiki Jugosławii, przeprowadzono referendum
w sprawie przyszłego statusu. Zdecydowana większość
głosujących opowiedziała się za niepodległością. Decyzja
Rządu Republiki o wystąpieniu z SFRJ spowodowała bojkot Serbów zamieszkujących BiH. W kwietniu 1992 roku
wspólnota międzynarodowa uznała nową Republikę BiH
za niepodległe państwo. Mimo to, Republika Serbii zdecydowanie potępiła deklaracje niepodległościowe BiH
i wyraziła głęboką obawę o los około 600 000 Serbów zamieszkujących republikę. Na początku roku 1992 nastąpił
wybuch walk w kraju.
Społeczność międzynarodowa natychmiast rozpoczęła
działania dyplomatyczne mające na celu opanowanie sytuacji w regionie. Pomimo licznych porozumień o zawieszeniu broni, walki pomiędzy Bośniakami a Serbami trwały.
Obie strony konfliktu dysponowały armiami, których siły
były nierówne. Armia Bośni i Hercegowiny, stworzona od
podstaw 15 kwietnia 1992 roku, składała się z policjantów,
cywilnych ochotników a także lokalnych przestępców. Była

słabo uzbrojona i w większości niewyszkolona. Natomiast
Armia Serbska, na czele z gen. Ratko Mladićiem, była świetnie wyposażona w broń i dobrze przeszkolona. Różnicę
w uzbrojeniu obu armii w olbrzymim stopniu powiększyło
embargo na dostawy broni do byłej Jugosławii, nałożone
przez ONZ we wrześniu 1991 roku. Bośniacy nie mogli się
dozbroić, podczas, gdy Serbowie przejęli arsenały Jugosłowiańskiej Armii Ludowej, co dało im olbrzymią przewagę.
Serbowie już na początku wojny próbowali zdobyć stolicę Bośni i Hercegowiny – Sarajewo. Mieszkańcom udało
się odeprzeć atak, jednak oblężenie miasta trwało około
3,5 lat, podczas których Serbowie regularnie ostrzeliwali
i bombardowali miasto, doprowadzając do jego zniszczenia. W Sarajewie zginęło ponad 11000 ludzi. W wyniku
działań serbskiej artylerii zniszczone zostało również
główne miasto Hercegowiny Mostar. Po wojnie w Mostarze odnaleziono dwa masowe groby muzułmanów.
Zakończenie wojny w Bośni i Hercegowinie przyspieszyła tragedia w Srebrenicy. Po zajęciu enklawy przez Serbów, 21 lipca w Londynie spotkali się przedstawiciele społeczności międzynarodowej i zdecydowali m.in. o użyciu
sił powietrznych w celu zakończenia serbskiej ofensywy
w kraju. Od 1 do 21 listopada trwała konferencja pokojowa
w Dayton, na której prezydenci Bośni, Serbii i Chorwacji
oraz reprezentanci społeczności międzynarodowej prowadzili rozmowy mające na celu ustalenie warunków pokoju a także zadecydowanie o przyszłości BiH. Podpisane
w grudniu 1995 roku porozumienie pokojowe zakończyło
trwającą 3,5 roku wojnę.
Bilans wojny: w wojnie w Bośni i Hercegowinie, jak
się szacuje, zginęło ponad 200 000 osób, a ponad połowa

ludności Bośni została uchodźcami. Około 130 000 muzułmanów było również więzionych i przetrzymywanych
w nieludzkich warunkach w obozach, zakładanych przez
Serbów. Ocenia się, że w BiH istniało ponad 200 takich
obozów.
Strefy bezpieczeństwa
W maju 1993 roku utworzono pięć tzw. „stref bezpieczeństwa”: Srebrenicę, Sarajewo, Żepę, Gorażde i Bijać. W każdej z nich rozmieszczono siły pokojowe ONZ, których
mandat nie przewidywał użycia broni w celu obrony stref.
Brak zgody na użycie broni okazał się najtragiczniejszy
w skutkach w Srebrenicy, gdzie miała miejsce największa
masakra po II wojnie światowej.
Źródło: http://www.unic.un.org.pl/jugoslawia
/index.php?id=wojna_w_bosni_i_hercegowinie

Tragedia w Srebrenicy
Tragedia, jaka rozegrała się po upadku Srebrenicy jest
największą masakrą po II wojnie światowej. Ocenia się,
że od 12 do 16 lipca 1995 roku, ponad 7 tysięcy mężczyzn wymordowano i pochowano w masowych grobach.
Szczątki blisko 2000 mężczyzn i chłopców już zidentyfikowano. Kilka tysięcy pozostałych ciał do dzisiaj nie
zostało odnalezionych. Ofiarami czystek etnicznych dokonywanych przez Serbów były również kobiety i dzieci.
W latach 1992–1995, bośniacka enklawa Srebrenica była
oblegana przez siły serbskie dowodzone przez generała
Ratko Mladicia. W maju 1993 roku Rada Bezpieczeństwa
ogłosiła tę enklawę jedną z pięciu tzw. „bezpiecznych stref”,
a ochronę tamtejszej ludności miały zapewnić stacjonu-

jące w mieście oddziały sił pokojowych ONZ – UNPROFOR (United Nations Protection Force). Po trzech latach
oblężenia, w 1995 roku Serbowie przystąpili do ataku na
Srebrenicę. Osłabieni, niewyszkoleni i słabo uzbrojeni Bośniacy, a także holenderskie oddziały UNPROFOR, które
nie miały mandatu na użycie siły, ocenili, że nie mają szans
w bezpośrednim starciu i w momencie ataku wycofali się
bez walki. Założenia, że autorytet Rady Bezpieczeństwa,
obecność sił pokojowych ONZ, a także ewentualność użycia siły powietrznej NATO zapewni enklawie i jej mieszkańcom bezpieczeństwo, okazały się całkowicie błędne.
11 lipca 1995 roku siły serbskie zajęły Srebrenicę.
Po upadku enklawy, Bośniakom, którzy szukali schronienia przy głównej kwaterze UNPROFOR w Potocari
(niewielkim mieście oddalonym o około 5 km od Srebrenicy), gen. Mladić zaproponował ewakuację z enklawy.
Mężczyzn w wieku od 15 do 65 lat rozdzielono od kobiet,
dzieci i osób starszych i wywieziono w nieznanym kierunku. Po zajęciu miasta gen. Mladić kilkakrotnie spotykał
się z dowódcą UNPROFOR by ustalić szczegóły porozumienia. Holenderski dowódca domagał się zapewnienia
natychmiastowego dostępu UNHCR do uchodźców, ewakuacji rannych z enklawy oraz informacji dotyczących
miejsca pobytu ewakuowanych mężczyzn. Żądania te nie
zostały spełnione. W tym samym czasie serbscy żołnierze
przeprowadzali na rozkaz swojego dowódcy masowe egzekucje ewakuowanych Bośniaków. Mordowali także tych,
którzy nie zgodzili się na ewakuację i wyruszyli pieszo do
oddalonej ok. 50 km Tuzli, gdzie znajdowała się baza ONZ
i obozy dla uchodźców. Ciała bestialsko zamordowanych
Bośniaków zakopywano w masowych grobach.

Gdy Serbowie zaatakowali drugą „strefę bezpieczeństwa” Żepę, a relacje z wydarzeń w enklawie zaczęły obiegać świat, 21 lipca 1995 roku w Londynie odbyło się spotkanie przedstawicieli społeczności międzynarodowej. Na
spotkaniu podjęto decyzję m.in. o użyciu sił powietrznych
na pozycje Serbów. Naloty te były początkiem końca wojny w Bośni i Hercegowinie.
Źródło: http://www.unic.un.org.pl/jugoslawia
/index.php?id=tragedia_w_srebrnicy

Porozumienie w Dayton
Porozumienie pokojowe zawarte 21 listopada 1995 roku
w Dayton, Ohio, a podpisane 14 grudnia 1995 roku w Paryżu, zakończyło 3,5-letnią wojnę w Bośni. W rozmowach brali
udział prezydenci Serbii – Slobodan Milošević, Chorwacji –
Franjo Tuđman i Bośni – Alija Izetbegović, a także liczni obserwatorzy i reprezentanci społeczności międzynarodowej.
Na konferencji ustalono warunki pokoju, a także rozmawiano
na temat przyszłości Bośni i Hercegowiny. Stworzono wspólny wieloetniczny rząd, ustalono obecny system polityczny
kraju oraz zapowiedziano wolne wybory. Bośnię i Hercegowinę podzielono na Federację Muzułmańsko-Chorwacką i Republikę Serbską, przy czym zachowano jej międzynarodowe
granice. Ustalono, że zawieszenie broni, które rozpoczęło się
5 października 1995 roku będzie trwało nadal.
Wszystkie przypadki łamania praw człowieka na terenie
BiH zbadać miała utworzona w tym celu Komisja ds. Praw
Człowieka. Uchodźcom i osobom przesiedlonym zapewniono prawo do bezpiecznego powrotu do swoich domów,
a także do odzyskania utraconych własności lub uzyskania
odszkodowania.
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Nadzór nad wdrażaniem wojskowych elementów porozumienia sprawować miał IFOR (Implementation Force)
– wielonarodowe siły pokojowe pod dowództwem NATO.
Miały one zastąpić dotychczas przebywające w Bośni
oddziały UNPROFOR (w latach 1995–1996 na terenach
BiH przebywało 60 tysięcy natowskich żołnierzy). IFOR,
w przeciwieństwie do UNPROFOR, miał mandat do użycia siły, jeśli zaszłaby taka konieczność. Za nadzór nad
wdrażaniem w życie cywilnych elementów uzgodnień pokojowych oraz za koordynację działań organizacji i agencji
cywilnych na terenie Bośni i Hercegowiny odpowiedzialny
został Wysoki Komisarz ONZ High Representative, mianowany przez Radę Bezpieczeństwa ONZ.
Źródło: http://www.unic.un.org.pl/jugoslawia
/index.php?id=konferencja_pokojowa_w_dayton

CELE OGÓLNE LEKCJI
·· uczniowie potrafią wyjaśnić genezę i konsekwencje
konfliktu w byłej Jugosławii,
·· dzięki prześledzeniu biografii Tadeusz Mazowieckiego
potrafią powiązać najważniejsze momenty z życia
Tadeusza Mazowieckiego z najważniejszymi
wydarzeniami z historii Polski i świata,
·· potrafią wyjaśnić, pojęcie czystki etnicznej,
·· potrafią wyjaśnić czym były strefy bezpieczeństwa,
·· wiedzą na czym poległa misja specjalnego sprawozdawcy
ONZ.
CELE SZCZEGÓŁOWE LEKCJI
·· uczniowie zapoznają się z biografią Tadeusza
Mazowieckiego i potrafią wymienić jego najważniejsze
dokonania,
·· potrafią wyjaśnić na czym polegała bośniacka misja
Tadeusza Mazowieckiego,
·· poznają motywy, którymi kierował się Tadeusz
Mazowiecki, składając rezygnację z funkcji specjalnego
sprawozdawcy,
·· dowiadują się, jak doświadczenie życiowe Tadeusza
Mazowieckiego wpłynęło na styl sprawowania przez
niego funkcji specjalnego sprawozdawcy i podjętą decyzję
o rezygnacji z tej funkcji,
·· uczniowie dowiadują się, jak Tadeusz Mazowiecki
jest pamiętany przez mieszkańców terenów objętych
konfliktem.

PLANOWANE UMIEJĘTNOŚCI ZDOBYTE PRZEZ UCZNIA
·· doskonalą umiejętność analizowania i porównywania
różnych rodzajów źródeł (relacje audiowizualne,
materiały ikonograficzne, teksty źródłowe),
·· doskonalą umiejętność formułowania argumentów do
dyskusji na zadany temat,
·· doskonalą umiejętność pracy w grupach,
·· uczą się formułowania i wypowiadania własnych sądów
na forum całej klasy.
METODY I FORMY PRACY
Analiza tekstów źródłowych i relacji audio-wideo, analiza
materiałów ikonograficznych, praca w grupach, burza
mózgów, dyskusja.

LEKCJA PIERWSZA
ĆWICZENIE 1
załączniki nr 1 i 2
FORMA PRACY
Burza mózgów, praca w grupach, analiza relacji świadka.
Wprowadzenie do zajęć.
Nauczyciel pyta uczniów: z jakimi wydarzeniami, datami,
wydarzeniami kojarzy się Wam postać Tadeusza Mazowieckiego?
Odpowiedzi nauczyciel zapisuje na tablicy.
Następnie nauczyciel dzieli klasę na dwa zespoły. Pierwszy
otrzymuje biogram Tadeusza Mazowieckiego (załącznik nr
1), drugi kopertę z wydarzeniami z historii Polski i świata przypadającymi na lata życia Tadeusza Mazowieckiego
(załącznik nr 2). Nauczyciel rysuje na tablicy/flipcharcie
pionową oś czasu (1927–2013).
Zadaniem pierwszego zespołu jest naniesienie najważniejszych wydarzeń z życia Tadeusza Mazowieckiego po
prawej stronie osi. Drugi zespół ma za zadanie nanieść po
lewej stronie najważniejsze wydarzenia z historii Polski
i świata, przyporządkowując je do konkretnych dat.
Pierwszy zespół pracujący z biogramem po zakończeniu
pracy nanosi na osi po prawej stronie najważniejsze wydarzenia z życia Tadeusza Mazowieckiego. Drugi zespół zapisuje wydarzenia po lewej stronie osi. Nauczyciel dokonuje

podsumowania oraz zwraca uwagę na rok 1992 – początek
wojny w Bośni i Hercegowinie.
Nauczyciel podsumowuje pierwsze skojarzenia zapisane
na początku lekcji na tablicy z osią czasu przygotowaną
przez uczniów.
Nauczyciel zatrzymuje uwagę na wydarzeniu z 1992 – początku wojny w byłej Jugosławii.
Jaka była geneza konfliktu w Bośni i Hercegowinie?
Uczniowie odsłuchują fragment wywiadu z Konstantym
Gebertem – świadkiem bośniackiej misji Tadeusza Mazowieckiego w latach 1992-1993 (https://youtu.be/chks4TYtBqM)(na płycie część 1).
Uczniowie w trakcie odsłuchiwania fragmentu wywiadu
sporządzają notatki na zadane wcześniej pytania:
Jaka była geneza konfliktu?
Jaki był przebieg konfliktu?
Na koniec nauczyciel dokonuje podsumowania (najlepiej
z wykorzystaniem mapy).

LEKCJA DRUGA
ĆWICZENIE 2
Uczniowie odsłuchują dwa fragmenty wywiadu z Konstantym Gebertem – świadkiem bośniackiej misji Tadeusza
Mazowieckiego w latach 1992–1993 (https://youtu.be/
gd4kh7dwpt8)(https://youtu.be/WOcZlTES20c)(na płycie
części 2 i 3).
Przed przystąpieniem do odsłuchania wywiadu nauczyciel
prosi uczniów, aby zwrócili uwagę na następujące kwestie:
Dlaczego Komisja Praw Człowieka zdecydowała się powołać stanowisko specjalnego sprawozdawcy ONZ?
Dlaczego według Konstantego Geberta Komisja Praw Człowieka ONZ powierzyła Tadeuszowi Mazowieckiemu misję
specjalnego sprawozdawcy?
Czy osobiste doświadczenia Tadeusza Mazowieckiego
miały wpływ na styl w jaki sprawował urząd specjalnego
sprawozdawcy?
Jak Tadeusz Mazowiecki traktował swoją misję?
ĆWICZENIE 3
Uczniowie odsłuchują kolejny fragmenty wywiadu z Konstantym Gebertem (https://youtu.be/51Vuo4L6zkY)(na
płycie część 4).
W trakcie odsłuchiwania relacji powinni zwrócić uwagę na
następujące kwestie:
Jaką funkcję w misji Tadeusza Mazowieckiego pełnił Konstanty Gebert?
W jakich okolicznościach Tadeusz Mazowiecki zrezygnował z urzędu specjalnego sprawozdawcy Komisji Praw
Człowieka ONZ?
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ĆWICZENIE 4
Nauczyciel pokazuje uczniom zdjęcie wykonane przez
Krzysztofa Millera przedstawiające Tadeusza Mazowieckiego rozmawiającego w namiocie z uchodźcami na lotnisku w Tuzli w sierpniu 1995 (załącznik nr 3).
Zadaniem uczniów jest zbudowanie historii tego zdjęcia.
Uczniowie pracują w małych grupach. Po zakończeniu pracy jeden z członków zespołu przedstawia stworzoną przez
zespół historię.
Następnie uczniowie odsłuchują fragment wywiadu
z Konstantym Gebertem. Uczniowie dowiadują się, o jakich
wydarzeniach opowiada zdjęcie i odpowiadają na pytanie:
w jakich okolicznościach doszło do złożenia mandatu
przez Mazowieckiego? (https://youtu.be/nB-w6Orx3qY)
(https://youtu.be/CUQZyo-0F9Q)(na płycie części 5 i 6).
ĆWICZENIE 5
Uczniowie otrzymują list Tadeusza Mazowieckiego do sekretarza generalnego ONZ Boutrosa-Ghali i definicję Sprawiedliwego (załącznik nr 4).
Jak Tadeusz Mazowiecki uzasadniał przyczyny swojej rezygnacji z funkcji specjalnego sprawozdawcy?
Czy Waszym zdaniem postawa Tadeusza Mazowieckiego
zasługuje na szczególne uznanie?
Czy zgadzasz się z wypowiedzią Krzysztofa Czyżewskiego
(współtwórca Ośrodka Pogranicze) dotyczącą Tadeusza
Mazowieckiego:

Wszystko, co czynił dla Polski, demokracji i praw człowieka, czy- PROPONOWANE LEKTURY
nił nie przez służbę „swoim”, lecz każdemu człowiekowi. Spra- ·· Urs Altermatt, Sarajewo przestrzega: etnonacjonalizm
wiedliwy, których ten świat nie ma wielu, choć to właśnie na w Europie. Autor wstępu: Tadeusz Mazowiecki, Kraków
nich ciągle jeszcze stoi.
1998.
Czy Waszym zdaniem Tadeusz Mazowiecki zasługuje na ·· Andrzej Brzeziecki, Tadeusz Mazowiecki. Biografia naszego
miano Sprawiedliwego?
premiera, Warszawa 2015.
·· Tadeusz Mazowiecki, Chrześcijaństwo a prawa człowieka,
„Więź” 1978, nr 2.
WSKAZÓWKI DLA NAUCZYCIELA
·· Tadeusz Mazowiecki, Rok 1989 i lata następne. Teksty
Możesz znaleźć się w sytuacji kiedy uczniowie zadadzą Ci wybrane i nowe . Warszawa 2012.
pytanie o sens działania takich instytucji jak ONZ. Możesz ·· Raporty Tadeusza Mazowieckiego z byłej Jugosławii, red.
również sam zainicjować taką dyskusję lub przedstawić to Renata S. Hliwa, Roman Wieruszewski, Poznań-Warszawa
zagadnienie jako pracę domową. W dyskusji z uczniami 1993.
warto wykorzystać wywiady przeprowadzone z Tadeuszem ·· Dawid Warszawski, Obrona poczty sarajewskiej, Warszawa
Mazowieckim, kiedy go o te kwestie pytano.
1995.
(Tadeusz Mazowiecki, Rok 1989 i lata następne. Teksty wybrane i nowe, Warszawa 2012, s. 272, 294).
PRZYDATNE STRONY INTERNETOWE
ѦѦ www.premiermazowiecki.pl/zyciorys/
ѦѦ www.unic.un.org.pl/jugoslawia/index.php?id=rozpad_
jugoslawii
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Tadeusz Mazowiecki: „To nie ONZ, to Mazowiecki!”
1. ZAŁĄCZNIK

Znany jest przede wszystkim jako pierwszy premier wolnej po 1989 roku Polski,
wybitny polityk i mąż stanu. Ale był też po prostu mądrym i dobrym człowiekiem
– mężem, ojcem, dziadkiem, przyjacielem. A także głęboko wierzącym chrześcijaninem, przenikliwym publicystą, wrażliwym działaczem społecznym.

***
Jego aktywność społeczna rozpoczęła się jeszcze w Płocku, w samorządzie
szkolnym Liceum im. Małachowskiego. Później działał w organizacjach studenckich na Uniwersytecie Warszawskim. Od roku 1948 wciągnęła go aktywność
w Stowarzyszeniu „Pax”, grupującym katolików aktywnie zaangażowanych w budowę socjalizmu. Pełnił między innymi funkcję redaktora naczelnego „Wrocławskiego Tygodnika Katolików”. Choć pismo było lojalne wobec ustroju, w notatce
sporządzonej przez wrocławski Urząd Bezpieczeństwa w październiku 1954 roku
pisano trafnie, że: „w grupie PAX usadowiło się szereg osób potencjalnie wrogich, jak ob. Mazowiecki”. W 1955 roku przyszły premier stanął na czele „frondy”
– grupy, która zakwestionowała autorytarne kierownictwo Bolesława Piaseckiego
i ostatecznie odeszła z PAX-u.
W 1956 roku Tadeusz Mazowiecki współtworzył Klub Inteligencji Katolickiej
w Warszawie i został jednym z jego sekretarzy. Wraz z grupą młodych współpracowników w 1958 roku stworzył nowe pismo – miesięcznik „Więź”. Jego redaktorem naczelnym był aż do roku 1981 – to najdłużej pełniona funkcja w jego życiu.
Jako głos niezależny w społeczeństwie i Kościele, „Więź” upominała się o prawa
ludzi wierzących, reprezentując zarazem w katolickim życiu intelektualnym nurt
otwartości na zmiany w kulturze współczesnej i ekumenizm oraz zainteresowanie myślą katolicką na Zachodzie. Pismo podlegało surowej cenzurze, w redakcji
zainstalowano podsłuch.
W latach 1961–1972 Mazowiecki był posłem na Sejm PRL z ramienia katolickiego Koła Poselskiego „Znak”. Coraz bardziej jednak przekonywał się o niere-

formowalności systemu komunistycznego. Symboliczna była jego rola rzecznika
głodówki współpracowników Komitetu Obrony Robotników zorganizowanej
w warszawskim kościele św. Marcina w obronie osób skazanych w czerwcu 1976
roku. Angażował się też w działalność nielegalnego Towarzystwa Kursów Naukowych.
W sierpniu 1980 roku został czołowym doradcą Lecha Wałęsy i tworzącej się
„Solidarności”. To zaangażowanie doprowadziło go dziewięć lat później do życiowego zadania. W sierpniu 1989 roku został premierem suwerennego polskiego
rządu, który nareszcie podejmował decyzje bez oglądania się na Moskwę. Wyprowadził Polskę z PRL, przeprowadził gruntowne reformy polityczne i gospodarcze.
W warszawskim Ogrodzie Sprawiedliwych Tadeusz Mazowiecki upamiętniony
jest jednak przede wszystkim za inną swoją misję. W 1992 roku został specjalnym
sprawozdawcą Komisji Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych ds.
przestrzegania praw człowieka w Bośni i Hercegowinie. W osiemnastu raportach
dokumentował zbrodnie i czystki etniczne dokonywane podczas trwającej tam
wojny domowej. Szczególnie dramatyczny był ostatni raport, zawierający zeznania świadków ocalałych z masakry w Srebrenicy, gdzie w lipcu 1995 roku – przy
biernej postawie wojsk ONZ – bośniaccy Serbowie wymordowali około 8 tys. Bośniaków (Muzułmanów).
Wtedy to – w proteście przeciw bezczynności świata – Mazowiecki zrezygnował ze swojej funkcji. „Charakter mojego mandatu sprawia, iż mógłbym dalej
tylko opisywać zbrodnie i naruszenia praw człowieka. Ale obecny moment krytyczny jest momentem, w którym uświadomić sobie trzeba i naturę tych zbrodni,
i odpowiedzialność Europy i społeczności międzynarodowej za własną bezradność” – napisał do sekretarza generalnego ONZ. A wyjaśniając później swoją decyzję, powiedział: „Dałem świadectwo temu, że uczciwość musi stać ponad pokrętną dyplomacją, w której słowa o obronie praw człowieka przestają cokolwiek
znaczyć. Uważałem tak jako człowiek, ale także jako chrześcijanin, który składa
w ten sposób świadectwo. Nie uczyniłem nic wielkiego. Postąpiłem tak, jak nakazywało mi sumienie”. Ten gest sprawił, że Mazowiecki jest bohaterem dla wielu
kontynuacja na stronie 86 >>>
obywateli Bośni i Hercegowiny.
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Uczciwość musi stać ponad pokrętną dyplomacją, w której słowa o obronie praw
człowieka przestają cokolwiek znaczyć.
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>>> kontynuacja ze strony 85
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Do ostatnich dni życia Tadeusz Mazowiecki wytrwale pracował, będąc doradcą prezydenta Bronisława Komorowskiego. Myślał i żył według stałych wartości,
zabiegając w polityce nie o partykularne interesy, lecz o dobro wspólne.

***
Choć szykowano dlań zaszczytne miejsca pochówku, jego pogrzeb odbył się
w miejscu, które sam wybrał: na skromnym leśnym cmentarzu w podwarszawskich Laskach, na terenie Ośrodka dla Niewidomych prowadzonego przez siostry
franciszkanki służebnice krzyża. Tam czekała na niego żona Ewa, zmarła na raka
w 1970 roku, gdy najstarszy z ich trzech synów miał 13 lat, a najmłodszy zaledwie
trzy.
Laski były dla niego miejscem szczególnym. Nawet historyczne exposé po objęciu stanowiska premiera przygotowywał właśnie tam. Spoczął wśród „ludzi Lasek”, którym poświęcił specjalną książkę. W miejscu, jakie uważał za swój duchowy dom i duchową ojczyznę.
Zbigniew Nosowski
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2. ZAŁĄCZNIK

Wskazówka dla nauczyciela: Listę wydarzeń możesz rozszerzyć w zależności od potrzeb i możliwości uczniów.
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- II wojna światowa
- odwilż
- wprowadzenie w Polsce stanu wojennego
- strajki w Ursusie, Radomiu i Płocku
- powstanie Komitetu Obrony Robotników
- powstanie „Solidarności”
- Okrągły Stół
- upadek komunizmu w Polsce
- wybór Tadeusza Mazowieckiego na premiera
- wojna w Bośni i Hercegowinie
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4. ZAŁĄCZNIK
list Tadeusza Mazowieckiego do Sekretarza Generalnego ONZ

Szanowny Panie Sekretarzu Generalny,
Wydarzenia ostatnich tygodni w Bośni, a przede wszystkim dopuszczenie przez Narody Zjednoczone do upadku Srebrenicy i Žepy, i do straszliwej tragedii ludności
tych stref bezpieczeństwa, gwarantowanych międzynarodowymi decyzjami, zmuszają mnie do stwierdzenia, iż nie widzę możliwości kontynuowania mandatu Specjalnego Sprawozdawcy, który powierzyła mi Komisja Praw Człowieka ONZ.
Kiedy w sierpniu 1992 r. po raz pierwszy powierzono mi ten mandat, przyjąłem go, oświadczając wyraźnie, iż celem moim nie będzie tylko pisanie raportów, lecz pomoc
ludziom. Ustanowienie stref bezpieczeństwa stanowiło od początku jedno z zasadniczych zaleceń moich raportów. Decyzje konferencji w Londynie, która przyjęła do
wiadomości upadek Srebrenicy i z góry odpisała na straty los Žepy, są dla mnie nie do przyjęcia. Nie stworzyły one warunków do obrony wszystkich stref bezpieczeństwa.
Wydarzenia te stanowią punkt krytyczny w rozwoju całej sytuacji w Bośni. Mamy do czynienia zarówno z walką państwa, które jest członkiem ONZ, o swoje istnienie
i o swój wieloetniczny charakter, jak i z walką o zasady porządku międzynarodowego. Tymczasem mówienie o obronie praw człowieka traci wiarygodność wobec braku
konsekwencji i odwagi społeczności międzynarodowej i jej przywódców. Prawdziwą rzeczywistość praw człowieka, do której doszliśmy, obrazuje dziś dramat ludności
Srebrenicy i Žepy.
Pogwałcenia praw człowieka są bezwzględnie kontynuowane, przeszkadza się w dostawach pomocy humanitarnej, ludność cywilna narażona jest na ostrzeliwanie,
giną żołnierze „błękitnych hełmów” i przedstawiciele organizacji humanitarnych. Zbrodnie następują szybko i bezwzględnie, a reagowanie na nie przez społeczność międzynarodową jest opóźnione w czasie i niekonsekwentne.
Charakter mojego mandatu sprawia, iż mógłbym dalej tylko opisywać zbrodnie i naruszenia praw człowieka. Ale obecny moment krytyczny jest momentem, w którym
uświadomić sobie trzeba i naturę tych zbrodni, i odpowiedzialność Europy, i społeczności międzynarodowej za własną bezradność. Walczyliśmy w Polsce z totalitarnym
systemem, z nadzieją patrząc na Europę przyszłości. Jak można wierzyć w Europę jutra tworzoną przez dzieci tych ludzi, których dziś się opuszcza?
Chciałbym wierzyć, że obecny moment stanowić będzie punkt zwrotny w stosunku Europy i świata do Bośni, w której rozstrzyga się dziś trwałość porządku międzynarodowego i zasad cywilizacji. Nie mam jednak pewności, że tak się stanie, i nie mogę uczestniczyć w pozornym tylko procesie obrony praw ludzkich.
Proszę Pana, Panie Sekretarzu Generalny, o zrozumienie motywów mojej decyzji.
Łączę wyrazy szacunku
Tadeusz Mazowiecki
Definicja Sprawiedliwego przyjęta przez Komitet Ogrodu Sprawiedliwych w Warszawie, Warszawa 2014
Za Sprawiedliwych można uznać tych, którzy ryzykowali własnym życiem, aby ocalić innych oraz tych, którzy występowali w obronie ludzkiej godności w okresie totalitaryzmu nazistowskiego i komunistycznego, w czasie ludobójstw i masowych mordów oraz wszystkich zbrodni przeciwko ludzkości popełnionych w XX i XXI wieku.
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Genewa, 27 lipca 1995 r.
Pan Boutros Boutros-Ghali
Sekretarz Generalny Narodów Zjednoczonych
Nowy Jork

Dom Spotkań z Historią (DSH) jest instytucją kultury m.st. Warszawy. Zajmujemy się historią Europy Środkowo-Wschodniej w XX wieku.
Organizujemy wystawy, dyskusje, cykle spotkań varsavianistycznych,
pokazy filmów fabularnych i dokumentalnych, warsztaty edukacyjne,
promocje książek, seminaria i konferencje. Prowadzimy działalność
wydawniczą, a w naszej księgarni jest szeroki wybór książek dotyczących XX wieku. W Mediotece gromadzimy i opracowujemy wspomnienia świadków historii (Archiwum Historii Mówionej DSH i Ośrodka KARTA) oraz digitalizujemy zdjęcia, dokumenty i filmy.
Pokazujemy historię, wykorzystując różnorodne, nowoczesne formy
przekazu; z DSH współpracują młodzi twórcy i kuratorzy, którzy przygotowują instalacje artystyczne, happeningi, akcje miejskie, wydarzenia parateatralne. Przedstawiamy najważniejsze wydarzenia XX wieku,
historię społeczną, ciekawe biografie, niezwykłe losy zwykłych ludzi.
Zapraszamy na naszą stronę
www.dsh.waw.pl

