Autor: Katarzyna Cieplińska-Olejnik
Temat lekcji:

Antysemityzm w II Rzeczypospolitej.

1.

INFORMACJE WSTĘPNE

Scenariusz jest przeznaczony do realizacji w szkole ponadgimnazjalnej i liceum 4-letnim na lekcji
historii. Jest to propozycja zajęć warsztatowych, a poszczególne elementy można modyfikować, dostosowując je do odbiorców lub potrzeb nauczyciela.
Wskazane jest wcześniejsze przeprowadzenie zajęć edukacyjnych na temat sytuacji społeczno-ekonomicznej w II Rzeczypospolitej ze szczególnym uwzględnieniem problematyki mniejszości narodowych.
Warsztaty przeprowadzamy w sali dydaktycznej na terenie ekspozycji Nieukończone życia w Synagodze
pod Białym Bocianem we Wrocławiu, w której uczniowie wykonują polecenia stacjonarnie.
Zajęcia rozpoczynamy od zwiedzenia wystawy ze szczególnym uwzględnieniem tablic poświęconych propagandzie antysemickiej w III Rzeszy. Nauczyciel wyjaśnia uczniom, że zjawisko antysemityzmu w dwudziestoleciu międzywojennym występowało w całej Europie, stanowiąc część programu partii nacjonalistycznych, choć nigdzie nie przybrało tak okrutnego i tragicznego wymiaru, jak
w III Rzeszy. Często też sprzyjała mu polityka władz państwowych, jak np. w Polsce w czasie rządów
Chjeno-Piasta czy w okresie sanacyjnym. Celem zajęć będzie poznanie przejawów antysemityzmu
w II Rzeczypospolitej, przyczyn społecznych, ekonomicznych i kulturowych tego zjawiska oraz jego
wpływu na jednostkę oraz społeczeństwo u progu wybuchu II wojny światowej.
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2.

POZIOM EDUKACYJNY :

klasa I, III liceum 3-letniego,
klasa IV liceum 4-letniego.
3.

CZAS TRWANIA LEKCJI :

4.

ODNIESIENIE DO PODSTAWY PROGRAMOWEJ :

45 minut
historia

Szkoła ponadgimnazjalna
ETAP KSZTAŁCENIA IV – zakres podstawowy
CELE KSZTAŁCENIA : I, II, III
TREŚCI NAUCZANIA : 6.1, 6.2
ETAP KSZTAŁCENIA IV – zakres rozszerzony
CELE KSZTAŁCENIA : I, II, III
TREŚCI NAUCZANIA : 5.2
Szkoła ponadpodstawowa
CELE KSZTAŁCENIA : I, II, III
TREŚCI NAUCZANIA :
XLII.4 – zakres rozszerzony
XLIII.1,2,4 – zakres podstawowy
XLIII.1,2,3 – zakres rozszerzony
5.
•
•
•
•
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•
•
•

CELE OPERACYJNE LEKCJI

Uczeń:
wyjaśnia genezę antysemityzmu w II RP;
wymienia przejawy antysemityzmu w II RP;
rozumie pojęcia: antysemityzm, ksenofobia, szowinizm;
rozumie i wyjaśnia wpływ ideologii nacjonalistycznej na postawę jednostki i społeczeństwa;
wykorzystuje materiały źródłowe do tworzenia narracji historycznej;
wykorzystuje nabytą wiedzę do tworzenia nowej informacji;
analizuje teksty źródłowe i akty normatywne, wskazując związki przyczynowo-skutkowe.

6.
•
•
•

METODY I FORMY PRACY :

burza mózgów,
praca w grupach,
analiza tekstów źródłowych i literackich.
MATERIAŁY POMOCNICZE :

•
•

7.

załączniki nr 1–4 (kserokopie z poleceniami),
kartki papieru A4.
STRUKTURA LEKCJI
CZĘŚĆ I

(20 minut)

→ Wstęp
Uczniowie w formie burzy mózgów wyjaśniają pojęcie antysemityzmu i podają przykłady działań
antysemickich w przeszłości i współcześnie.
→ Wprowadzenie nauczyciela
W niepodległej Rzeczypospolitej Żydzi stanowili drugą co do liczebności mniejszość narodową – około 9,8% obywateli polskich. Do nich należeli również bohaterowie wystawy: Ludwik
i Hanna Hirszfeldowie, Julian Tuwim, a także wielu innych, prezentowanych na wystawie nierzadko
anonimowo. Zarówno Ludwik Hirszfeld, jak i Julian Tuwim doświadczyli osobiście i w swoim otoczeniu przejawów antysemityzmu, podobnie jak inni obywatele polscy żydowskiego pochodzenia.
Antysemityzm jako zjawisko obecne w Polsce od początku istnienia niepodległego państwa był charakterystyczny dla programów partii narodowych, takich jak Narodowa Demokracja czy Obóz NarodowoRadykalny. Trafiał też, niestety, na podatny grunt w części społeczeństwa o ksenofobicznym i szowinistycznym nastawieniu. W latach trzydziestych, zwłaszcza po śmierci Józefa Piłsudskiego, antysemicka działalność
ugrupowań została wzmocniona polityką państwa przez na przykład oficjalne przyzwolenie premiera
Sławoj-Składkowskiego wyrażone w haśle „walka ekonomiczna owszem, ale krzywdy żadnej”, nawołującym do bojkotu sklepów i fabryk żydowskich. Takie stanowisko władz sprzyjało radykalizacji nastrojów i to
właśnie w czasach rządów sanacji dochodziło do największych antysemickich działań w Polsce.
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→ Praca w 5 grupach
Uczniowie otrzymują fragment biografii Juliana Tuwima autorstwa Mariusza Urbanka Tuwim.
Wylękniony bluźnierca (załącznik nr 1 ), na jego podstawie wykonują polecenia.
1.
2.

Wyjaśnij, na czym polegał główny zarzut skierowany wobec Tuwima i oceń jego sensowność.
Rozstrzygnij, czy taka argumentacja mogła być przekonywująca dla szerszej grupy odbiorców?

CZĘŚĆ II

(25 minut)

→ Praca w 5 grupach
Uczniowie otrzymują fragmenty artykułu Zofii Trębacz Antysemityzm uniwersytecki w dwudziestoleciu międzywojennym (załącznik nr 2), autobiografii Ludwika Hirszfelda Historia jednego życia (załącznik
nr 3 ) oraz fragmenty konstytucji kwietniowej (załącznik nr 4 ) i na ich podstawie wykonują polecenia.
1.
2.
3.
4.

Wyjaśnij pojęcia numerus clausus, numerus nullus i getto ławkowe.
Przedstaw stosunek władz uczelnianych do realizacji antysemickich postulatów.
Wyjaśnij, jak Ludwik Hirszfeld jako profesor medycyny oceniał uczelniany antysemityzm.
W oparciu o fragmenty konstytucji kwietniowej wyjaśnij, dlaczego Hirszfeld nazwał numerus nullus bezprawiem.

→ Podsumowanie zajęć
→ Proponowane zadanie domowe
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W nawiązaniu do słów Sławoj-Składkowskiego z roku 1936 walka ekonomiczna owszem, ale krzywdy żadnej wyjaśnij w oparciu o własną wiedzę, w jaki sposób skutki światowego kryzysu ekonomicznego w Polsce w latach trzydziestych mogły być wykorzystane przez środowiska nacjonalistyczne do
antysemickiej kampanii?
MATERIAŁ POMOCNICZY :
→

załącznik nr 1

1.
2.

Wyjaśnij, na czym polegał główny zarzut skierowany wobec Tuwima i oceń jego sensowność.
Rozstrzygnij, czy taka argumentacja mogła być przekonywująca dla szerszej grupy odbiorców?

(…) Przedstawicielka Inteligencji Katolickiej Wielkiego Pomorza przysłała do „Dziennika
Bydgoskiego” list, który przedrukowały później i inne prawicowe gazety. Pisała, że jest zaniepokojona, iż w tym samym czasie, gdy „wzniesione walecznym ramieniem ojców i scementowane ich krwią przedmurze chrześcijaństwa” broni się przed ohydą wschodniego bolszewizmu
i pogańskiego rasizmu, który prze z Zachodu, w murach fortecy dochodzi do zdrady. Swoją
krecią robotę rozpoczęli prastarzy wrogowie kultury chrześcijańskiej i katolickich ideałów –
Żydzi. Żerowali dotąd – pisała pani S. na „zbolałych polskich kieszeniach”, ale było im mało.
Potworne macki izraelskiego polipa sięgnęły już po młodzież akademicką, rozrzucając na
uniwersytetach ziarno czerwonej zarazy, a teraz ich złowróżbny uścisk zagraża najmłodszym.
Konkretnie zagraża im książeczka „Słoń Trąbalski” niejakiego Tuwima, Żyda, co zdaniem autorki tłumaczyło wszystko.
Książeczka niby wesoła, niby barwna, z miłymi ilustracjami, jakie lubią dzieci, ale wszystko po to,
by tym bardziej perfidnie oddziaływać na dziecięce umysły bolszewickimi piśmidłami. Bo czegóż
uczy polskie dzieci wiersz o kózce, co skakała i nóżkę złamała? Otóż zdaniem przedstawicielki
Inteligencji Katolickiej Wielkiego Pomorza wcale nie ostrożności, a wręcz przeciwnie, nieposłuszeństwa wobec rodziców; wszak autor pisze, że dwadzieścia innych kózek od rana do wieczora
skacze i nic im się złego nie stało. „Komentarze zbyteczne, robota szyta grubym ściegiem. Typowy
przemyt oszukańczego towaru w ręce nieuświadomionych klientów”. Takiego samego, jak w wierszu o cioci („prawdziwy typ nalewkowski”), która uczy małego Grzesia kłamać.
Autorka listu wezwała matki, ojców, a nawet ciocie, by nie dali się zwieść urodą książeczki Tuwima.
Niech zapoznają się z treścią, „a przede wszystkim z nazwiskiem autora”, i bronią polskie dzieci
przed bolszewicką zarazą. A endecki dziennik „ABC” zapytał wprost: „Odkąd Żyd Tuwim ma
wychowywać polskie dzieci?”13
→

załącznik nr 2

1.
2.
3.
4.

Wyjaśnij pojęcia numerus clausus, numerus nullus i getto ławkowe.

13

Mariusz Urbanek, Tuwim. Wylękniony bluźnierca, Warszawa 2013, ss. 137–139.

Przedstaw stosunek władz uczelnianych do realizacji antysemickich postulatów.
Wyjaśnij, jak Ludwik Hirszfeld jako profesor medycyny oceniał uczelniany antysemityzm?
W oparciu o fragmenty konstytucji kwietniowej wyjaśnij, dlaczego Hirszfeld nazwał numerus nullus bezprawiem?
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Do głównych postulatów należało numerus clausus, czyli ograniczenie w szkołach wyższych liczby
studentów żydowskich do procentu Żydów w kraju. W latach następnych miała ją zastąpić zasada
numerus nullus – całkowite niedopuszczenie młodzieży żydowskiej do studiów (…).
(…) W drugiej połowie lat trzydziestych walka młodzieży narodowej przyniosła realne rezultaty:
Żydów usunięto z organizacji akademickich, nasilała się ich izolacja towarzyska. Jednak rezultaty
kampanii były wciąż niesatysfakcjonujące. Jedną z metod walki o realizację haseł antyżydowskich na uczelniach – przede wszystkim o wprowadzenie zasady numerus nullus – stało się organizowanie „dni bez Żydów”, kiedy bojówki nie wpuszczały studentów wyznania mojżeszowego
na uczelnię (…).
(…) Getto ławkowe.
Z kolei od początku lat trzydziestych młodzież narodowa domagała się wyznaczenia dla Żydów
osobnych miejsc na salach wykładowych i w audytoriach (tzw. getto ławkowe – najczęściej ławki
po lewej stronie lub na końcu sali), zastraszając profesorów protestujących przeciwko tym postulatom. Co więcej, w pierwszych dniach października akademicy musieli przynosić swoje indeksy,
legitymacje oraz wypełnione karty indywidualne, na których znajdowała się m.in. rubryka wyznaniowa, po czym zostawały one ostemplowane podłużnymi pieczątkami: z zielonym napisem
„Miejsce w ławkach parzystych” lub z fioletowym napisem „Miejsca w ławkach nieparzystych”.
Początkowo taką metodę stosowały poszczególne wydziały czy kierunki (…).
(…) Pierwsze próby wprowadzenia izolacji studentów żydowskich w salach wykładowych ze strony
władz akademickich nastąpiły 9 i 11 grudnia 1935 roku na Politechnice Lwowskiej. Rady Wydziałów
Inżynieryjnego i Mechanicznego zadecydowały o rozdziale miejsc: dwa rzędy ławek dla Polaków,
jeden rząd dla Żydów. Akademikom obu narodowości w przypadku nieprzestrzegania rozporządzenia groziło relegowanie z uczelni. Zarządzenia wydane na Politechnice Lwowskiej wzbudziły
natychmiast poważne zastrzeżenia wśród kadry, a niektórzy profesorowie tych wydziałów nie podporządkowali się rozporządzeniom (…).
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(…) 24 września 1937 roku odbył się natomiast zjazd rektorów, na którym minister Świętosławski
zezwolił, aby wydali oni zarządzenia porządkowe w sprawie miejsc w audytoriach dla młodzieży
polskiej i żydowskiej. W ten sposób wielu rektorów wyznaczyło odrębne ławki na salach wykładowych dla studentów żydowskich oraz pozostałych, na przykład 5 października 1937 roku getto ławkowe zostało wprowadzone na Uniwersytecie Warszawskim. Szczególnie bolesny wydźwięk miało
wydanie takiego zarządzenia w grudniu 1937 roku w Szkole Budowy Maszyn im. Wawelberga
i Rotwanda. Jej fundatorami byli Żydzi, zaś ich spadkobiercy przekazali szkołę w 1919 roku społeczeństwu polskiemu z wyraźnym zastrzeżeniem, które wykluczało stosowanie w niej dyskryminacji
rasowej, narodowej bądź religijnej (…)14.
14

Zofia Trębacz, Antysemityzm uniwersytecki w dwudziestoleciu międzywojennym, ss. 1–6.

→

załącznik nr 3

(…) Szkoły winny być również świątynią. Ludzie, którzy chcą się uczyć, są jak ci, którzy pragną się modlić. Bicie ludzi zasłuchanych na wykładzie jest tak samo potworne, jak bicie ludzi
modlących się. Rzucanie się w kilku na jedną studentkę czy studenta jest hańbą, która ciąży na
naszych uniwersytetach. I sądzę, że wina obarcza niestety również i profesorów, którzy chcieli
uczyć, ale nie mieli ambicji, by wychowywać. Pamiętam, jak przyszedł do mnie starosta farmaceutów i zapytał, czy będą wprowadzone oddzielne ławki dla Żydów. Odpowiedziałem, że nie,
że nie zastosuję się do zarządzenia rektora, i że wysunięcie tej sprawy zrobiłoby mi przykrość.
„Rozumiem, panie profesorze, za chwilę to załatwię”. I więcej nie było o tym mowy. I nie
było ani jednego niestosownego odruchu. Młodzież czuła, jak serdecznie biorę jej sprawy do
serca, i nie chciała mi robić przykrości. Podobny wpływ miało wielu moich kolegów profesorów i w Warszawie próbowano łagodzić burzliwe fale nacjonalizmu młodzieży. Natomiast
stanowisko niektórych Wydziałów Lekarskich, wprowadzające prawie numerus nullus, nie było
godne ani Polski, ani uniwersytetów. Było przeciwne interesom kraju ze względu na współpracę z demokracjami Zachodu. Było nieludzkie i wreszcie nieprofesorskie, gdyż degradowało
wyższe uczelnie do poziomu fabryki dyplomów, które pragnęło się zarezerwować jedynie dla
Polaków. Wreszcie wprowadzenie numerus nullus było bezprawiem, gdyż konstytucja gwarantowała równouprawnienie.
Wydziały wydawały takie zarządzenia, korzystając z autonomii uniwersyteckiej. Śmieszne jest
żonglowanie tym pojęciem. Autonomia uniwersytetów ma za zadanie uchronić je od wpływów
politycznych, a nie czynić z nich teren, na którym robi się politykę. Jeśli się wprowadzi politykę
do uniwersytetu, będzie to zawsze w końcu polityka ludzi posiadających władzę. Nie lubiłem tego
wyrazu „autonomia”; kryła się za nim obłuda, zacofanie lub niedołęstwo. Autonomia powinna
chronić indywidualność naukową badacza, a nie wybryki. Studenci biją na śmierć swoich kolegów,
profesorowie demokraci są zmuszeni uciekać przez okno, ażeby ich rozwydrzona smarkateria nie
pobiła, a rektorzy rozpływają się w przemówieniach swych nad kochaną młodzieżą i nie wpuszczają
policji, która zrobiłaby porządek. Dla bojówkarzy nie ma autonomii (…)15.
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15

Ludwik Hirszfeld, Historia jednego życia, Warszawa 2000, ss. 251–253.

→

załącznik nr 4

Konstytucja kwietniowa – fragmenty wraz z art. 109 i 111 zachowanymi z konstytucji
marcowej 16.
Art.5
(2) Państwo zapewnia obywatelom możność rozwoju ich wartości osobistych oraz wolności sumienia, słowa i zrzeszeń.
(3) Granicą tych wolności jest dobro powszechne.
Art.7
Wartością wysiłku i zasług obywatela na rzecz dobra powszechnego mierzone będą jego uprawnienia do wpływania na sprawy publiczne.
Ani pochodzenie, ani wyznanie, ani płeć, ani narodowość nie mogą być powodem ograniczenia
tych uprawnień.
Art.109 (pozostawiony z konstytucji marcowej)
Każdy obywatel ma prawo zachowania swej narodowości, pielęgnowania swojej mowy i właściwości narodowych (…)
Art.111 (pozostawiony z konstytucji marcowej)
Wszystkim obywatelom poręcza się wolność sumienia i wyznania. Żaden obywatel nie może być
z powodu swego wyznania i przekonań religijnych ograniczany w prawach, przysługujących innym
obywatelom. (…)
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