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Wstęp
 

Prezentowany raport jest wynikiem badań na temat edukacji o historii, kulturze 
i zagładzie Żydów w Lublinie. Miasto to przez stulecia było zamieszkiwane przez 
społeczność żydowską, zaś w czasie II wojny światowej było świadkiem Holokau-

stu. Działają tutaj instytucje i organizacje, które stoją na straży pamięci o tych 
wydarzeniach i starają się w swojej pracy podejmować działania edukacyjne przy-

bliżające młodzieży i dorosłym tę tematykę. Jednocześnie, tak jak i w innych szko-

łach w Polsce, prowadzona jest edukacja formalna o historii i kulturze Żydów oraz 
Holokauście. Przedstawione poniżej dane pozyskane od wybranych grup badaw-

czych miały za zadanie pokazać jak ta edukacja wygląda – zarówno ta prowadzona 
w systemie edukacji formalnej, jak i nieformalnej. 

Raport składa się z 4 rozdziałów. W pierwszym przedstawiam główne założenia 
badawcze, zastosowaną metodologię i wykorzystywane metody oraz stan badań 
z szeroko rozumianej edukacji o historii i kulturze Żydów oraz Holokauście. W tym 
samym rozdziale przedstawiam też zapisy podstawy programowej z 2012 roku, 
która nakłada na kadrę pedagogiczną obowiązek nauczania o tematyce związa-

nej z historią i kulturą żydowską oraz Zagładą. W rozdziale drugim przedstawiam 
wyniki badań przeprowadzonych wśród studentów i studentek kierunków filo-

logii polskiej i historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz 
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, a także uczniów i uczennice lubelskich 
liceów ogólnokształcących. Trzeci rozdział to analiza wywiadów udzielonych przez 
kadrę pedagogiczną liceów ogólnokształcących w Lublinie. Raport zamyka rozdział 
czwarty, w którym prezentuję wyniki badania przeprowadzonego wśród przedsta-

wicieli i przedstawicielek lubelskich instytucji i organizacji działających na rzecz 
edukacji o historii i kulturze Żydów oraz Holokauście. 

Tak pomyślane badanie miało dać pełny obraz tego, jak tematyka kultury i hi-
storii żydowskiej i Zagłady jest odbierana przez lubelskich licealistów i licealist-
ki, lecz także przez studentów i studentki filologii polskiej oraz historii. Ta druga 
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grupa to z jednej strony absolwenci i absolwentki szkół ponadgimnazjalnych, 
a potencjalnie także przyszła kadra pedagogiczna. Dopełnieniem tego materiału 
są wywiady przeprowadzone z nauczycielami i nauczycielkami lubelskich liceów 
ogólnokształcących, w większości absolwentów i absolwentek filologii polskiej i hi-
storii oraz przedstawicielami i przedstawicielkami instytucji działających na rzecz 
upamiętnienia i edukacji o historii i kulturze żydowskiej i Zagładzie. 

Przedstawione wyniki są efektem pierwszych tego rodzaju badania w Lublinie 
w takiej formie i na pewno kreślą pewien obraz tego jak wygląda edukacja w wy-

żej wymienionym obszarze, jaki jest stan wiedzy młodych ludzi na temat historii 
społeczności żydowskiej w Lublinie oraz Holokaustu oraz jakie są ich poglądy na 
tematy związane z relacjami polsko-żydowskimi. Badanie pozwala także wysunąć 
wnioski na temat wyzwań, z którymi mierzy się zarówno kadra pedagogiczna re-

alizująca podstawę programową w tym zakresie, jak i lubelskie instytucje, które 
starają się wspierać swoją wiedzą i doświadczeniem kadrę, jak i młodzież licealną 
oraz studencką. 

Przeprowadzone przeze mnie badania z pewnością nie dają odpowiedzi na 
wszystkie pytania nasuwające się w odniesieniu do tematyki edukacji o historii 
i kulturze żydowskiej oraz Holokauście. Jestem świadoma ograniczeń wynikają-

cych z wybranych metod badawczych. Mam jednak nadzieję, że zebrane rezul-
taty będą stanowiły przyczynek do dyskusji, w jaki sposób w Lublinie, mieście 
z tak bogatą i bardzo tragiczną historią społeczności żydowskiej, uczyć o historii, 
kulturze i zagładzie Żydów wykorzystując potencjał lokalności i odnosząc się do 
systemowych zobowiązań narzuconych szkołom i kadrze pedagogicznej przez 
ustawodawcę. 

Cały proces badawczy nie zakończyłby się sukcesem bez wsparcia i pomo-

cy osób, którym chciałabym w tym miejscu bardzo serdecznie podziękować: 
prof. dr hab. Monice Adamczyk-Garbowskiej za zmotywowanie mnie do realizacji 
tego przedsięwzięcia, dr Joannie Bieleckiej-Prus oraz Izabeli Czumak za pomoc 
w skonstruowaniu pytań adresowanych do uczniów i uczennic liceów ogólno-

kształcących. Dodatkowo Izabeli Czumak dziękuję za pomoc w dotarciu do kadry 
pedagogicznej.

Pragnę wyrazić wdzięczność dyrekcji oraz kadrze pedagogicznej liceów ogólno-

kształcących w Lublinie, w których otrzymałam zgodę na przeprowadzenie badań. 
Bardzo dziękuję Państwu za zaufanie i wsparcie w zbieraniu ankiet. 

Równie serdecznie dziękuję kadrze akademickiej, która wyraziła zgodę na prze-

prowadzenie ankiet wśród studentów i studentek filologii polskiej oraz historii. 
Wielu z Państwa nie tylko pozwoliło mi przeprowadzić badanie w trakcie Państwa 
zajęć, ale także podzieliło się ze mną krytycznymi uwagami na temat projektu. 
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Bardzo dziękuję moim rozmówcom i rozmówczyniom – nauczycielom i nauczy-

cielkom poświęcającym mi swój wolny czas i dzielącymi się swoimi przemyślenia-

mi na temat edukacji o historii i kulturze Żydów oraz Zagładzie oraz przedstawicie-

lom i przedstawicielkom lubelskich instytucji działających w interesującym mnie 
obszarze za podzielenie się ze mną informacjami na temat swojej pracy w tym 
zakresie oraz Holokauście.

Nieoceniona była też wnikliwa i krytyczna lektura dr hab. Izabeli Skórzyńskiej, 
prof. UAM oraz prof. dr. hab. Sławomira Jacka Żurka. Dzięki otrzymanym uwagom 
mogłam nanieść liczne poprawki.

Dziękuję bardzo władzom Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie 
za sfinansowanie kosztów wydawniczych. 
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I.
Teoretyczne ramy badań nad kulturą, historią  

i zagładą Żydów w Polsce

1. Cele badań własnych w kontekście wybranych projektów 
badawczych i ich wyników

Celem głównym projektu badawczego było zebranie danych oraz opis stanu edu-

kacji o historii, kulturze i zagładzie Żydów wśród studentów i studentek filologii 
polskiej i historii oraz młodzieży licealnej, a także współpracy pomiędzy liceami 
ogólnokształcącymi, uczelniami wyższymi i instytucjami działającymi w obszarze 
upamiętniania dziedzictwa żydowskiego i Holokaustu w Lublinie. 

Problematyka ta interesuje mnie z kilku powodów. 
Po pierwsze, jako byłą pracowniczkę instytucji działającej na rzecz przywróce-

nia pamięci o lubelskiej społeczności żydowskiej zajmującej się edukacją i wymia-

ną młodzieży izraelskiej interesowało mnie to, jak ta edukacja wygląda oczyma 
uczniów i uczennic lubelskich liceów ogólnokształcących. 

Po drugie, Lublin to miasto, w którym społeczność żydowska na trwale wpisała 
się w jego historię i kulturę. Władze miasta i instytucje często w swoich działa-

niach nawiązują do dziejów Żydów polskich, traktując je jako element dziedzictwa 
miasta. Fakt ten poruszany jest w materiałach promocyjnych, co więcej w Strategii 

Rozwoju Kultury Lublina na lata 2013–2020 zobowiązano się do upowszechniania 
„wiedzy o Lublinie poprzez: tworzenie specjalnych programów dla szkół z zakresu 
edukacji historycznej i regionalnej, włączanie tych treści w program nauczania”1. 

1 
Strategia Rozwoju Kultury Lublina na lata 2013–2020, s. 58. Dokument dostępny w wersji elektro-

nicznej pod adresem https://lublin.eu/gfx/lublin/userfiles/_public/kultura/do_pobrania/strategia_roz-

woju_kultury_lublina_na_lata_2013-2020.pdf, data dostępu 17.03.2020.
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Zaś jednym z rezultatów tych działań miałoby być „pogłębianie i upowszechnianie 
wiedzy o wielokulturowych dziejach miasta, najważniejszych wydarzeniach histo-

rycznych i najwybitniejszych osobach z miastem związanych, tradycjach i zasobach 
dziedzictwa niematerialnego”2. Interesowało mnie zatem czy młodzież licealna 
rzeczywiście wykazuje się wiedzą z zakresu historii lokalnej, a bez wątpienia dzie-

dzictwo żydowskie jest elementem tej historii. W ankietach postawiłam zatem 
pytania o podstawowe fakty związane z historią lubelskich Żydów. O to samo 
pytałam także studentów i studentki kierunków historia i filologia polska. Grupa 
ta może w przyszłości zasilić kadrę pedagogiczną lubelskich liceów ogólnokształ-
cących i przekazywać treści o historii i dziedzictwie lokalnym kolejnym pokoleniom 
uczniów i uczennic. 

Po trzecie, z jednej strony w nawiązaniu do Strategii Rozwoju Kultury Lublina, 

zaś z drugiej do współczesnego oblicza miasta, naznaczonego historią II wojny 
światowej i zagłady Żydów zastanawia mnie to czy szkoły oraz uczelnie wyższe 
kształcące przyszłą kadrę pedagogiczną korzystają z potencjału i dorobku miejsc, 
które w swojej działalności odwołują się do tematyki związanej z historią i kulturą 
żydowską oraz Holokaustem. Pytanie o wizyty w tych miejscach wraz z ich oceną 
padły zarówno w przypadku ankiet adresowanych do uczniów i uczennic oraz 
studentów i studentek. Tematyka ta była również poruszana w trakcie rozmów 
przeprowadzonych z nauczycielkami i nauczycielami lubelskich liceów ogólno-

kształcących. O skali tej współpracy i jej ocenach można przeczytać w rozdziale 
czwartym. W badaniu sprawdzałam także realizację założeń współpracy ze szko-

łami i uczelniami wyższymi wypracowanych przez te właśnie instytucje. 
Po czwarte, w odniesieniu do działań na poziomie ministerialnym związanym 

z realizacją wymian i spotkań młodzieży polskiej i żydowskiej, i badań prowadzo-

nych przez zespół Michała Bilewicza interesowała mnie tyleż skala tych wymian 
i ich liczba, co przede wszystkim ich ocena jakościowa dokonana przez osoby, 
które brały udział w takich aktywnościach oraz to czy osoby te podtrzymały kon-

takt z koleżankami i kolegami z zagranicy, w tym przypadku z Izraela. Pytanie to 
zostało zadane uczniom i uczennicom losowo wybranych klas lubelskich liceów 
ogólnokształcących. 

Piąte założenie, przyświecające mi przy konstruowaniu pytań ankietowych, 
o których wypełnienie prosiłam uczniów i uczennice oraz studentów i studentki to 
ich poglądy na tematy związane ze stosunkami polsko-żydowskimi w czasie II woj-
ny światowej. Punktem wyjścia dla tej grupy pytań były wyniki badań na reprezen-

tatywnej grupie dorosłych mieszkańców i mieszkanek Polski w ramach badania 

2 Tamże, s. 57.
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przeprowadzonego przez Centrum Badania Opinii Społecznej w 2015 roku3. Inte-

resowało mnie nie tylko to, jakie odpowiedzi uzyskam od młodzieży licealnej i stu-

denckiej, ale także i to jak udzielone przez te dwie grupy odpowiedzi wyglądają 
w odniesieniu do poglądów reprezentatywnej grupy dorosłych Polek i Polaków. 

2. Stan badań i ich związek z badaniami zrealizowanymi 
w Lublinie4

Do tej pory w Lublinie nie zostały przeprowadzone tego typu badania. Oczywiście 
polscy naukowcy podejmowali już eksplorację dotyczącą edukacji o Holokauście. 
Obejmowały one szeroki aspekt tego problemu. Niektóre z nich były zawężone 
do konkretnego tematu, np. sondaże prowadzone wśród uczniów, ale poświę-

cone jedynie ich wizytom w miejscach pamięci bądź obejmowały szerszy zakres. 
Opis tych działań znaleźć można, np. w obszernym artykule opracowanym przez 
Marka Kucię oraz Katarzynę Stec5. Autorzy dokonują przeglądu badań prowadzo-

nych zarówno w miejscach pamięci, jak i w środowisku szkolnym. Znalazły się 
tutaj obserwacje empiryczne prowadzone zarówno przez historyków, socjologów, 
psychologów, politologów czy muzealników, pedagogów, językoznawców, a także 
geografów. Należy je traktować jako ważne źródło informacji o efektach pracy 
edukacyjnej, zarówno tej formalnej, jak i nieformalnej prowadzonej w miejscach 
pamięci, jak i placówkach szkolnych. Oprócz wspomnianych badań w opracowaniu 
znajduje się także opis poszczególnych rezultatów. Dzięki ich różnorodności możli-
we jest spojrzenie na kwestię edukacji o Holokauście, kulturze i historii żydowskiej 
z wielu perspektyw. Z uwagi na zakres tematyczny ich rezultatów przeprowadzo-

nych przeze mnie i omawianych w dalszej części pracy. 
Należy w tym miejscu wspomnieć o badaniach realizowanych przez wspomi-

nanego już Marka Kucię, który jest autorem jednego z najbardziej komplekso-

wych projektów związanych z oglądem świadomości tego czym był KL Auschwitz 
w Polsce wśród polskiej młodzieży. Oprócz pytań związanych z faktami dotyczący-

mi historii, funkcji czy też liczby i tożsamości ofiar eksterminacji znalazły się tam 
pytania dotyczące „postrzegania znaczeń i przekonania o doniosłości Auschwitz, 

3 Postrzeganie Żydów i stosunków polsko-żydowskich, Komunikat z badań nr 112/2015, War-
szawa 2015, raport dostępny w wersji elektronicznej pod adresem https://cbos.pl/SPISKOM. 
POL/2015/K_112_15.PDF, data dostępu: 28.06.2019.
4 Chodzi o badania przeprowadzone przez autorkę niniejszego raportu. 
5 M. Kucia, K. Stec, Edukacja o Auschwitz i Holokauście w perspektywie badań społecznych, [w:] Edu-
kacja o Auschwitz i Holokauście w autentycznych miejscach pamięci. Stan obecny i perspektywy na 
przyszłość, red. P. Trojański, Oświęcim 2019, s. 59–90. 
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percepcji jego symboliki, stosunku do Żydów i antysemityzmu oraz oddziaływa-

nia wizyty w Miejscu Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau”6. Dokładne wyniki 
badań możliwe są do prześledzenia w publikacji Auschwitz jako fakt społeczny. 
Historia, współczesność i świadomość społeczna KL Auschwitz w Polsce7. Warte 
porównania z zamieszczonymi tam wynikami są te przeprowadzone przez Alicję 
Bartuś w 2016 roku w ramach programu Małopolska Pamięta8. Dotyczyły one 
pamięci o Auschwitz wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w Małopolsce. 
Trzeba przy tym zaznaczyć, że Kucia przeprowadzał każdą eksplorację dwukrotnie: 
przed i po wizycie w Muzeum Auschwitz-Birkenau, natomiast ankiety wypełniane 
w ramach badania Bartuś były rozdawane uczniom po zwiedzaniu muzeum oraz 
uczestnictwie w warsztatach. 

W obu przypadkach padło pytanie o datę utworzenia obozu Auschwitz. Ucznio-

wie biorący udział w badaniach Kuci przed wizytą w większości podawali odpo-

wiedzi błędne bądź nie udzielali ich wcale. Poprawnej odpowiedzi udzieliło 13% 
biorących udział w badaniu, z kolei po wizycie w muzeum odsetek poprawnych 
odpowiedzi wzrósł i wyniósł już 62%9. Tak dobrych wyników nie udało się uzyskać 
w badaniach przeprowadzonych w 2016 roku w ramach programu Małopolska Pa-
mięta. Jak pisze sama ich autorka „edukacja szkolna […] okazuje się dramatycznie 
nieskuteczna: wielu uczniów ma problem nie tylko z podaniem podstawowych 
faktów i dat związanych z narodową martyrologią okresu II wojny, […]. Lokowanie 
Auschwitz w okresie przed dojściem Hitlera do władzy lub w latach powojennych 
musi budzić niepokój10. […] młodzi niewiele zapamiętują również podczas zwie-

dzania Auschwitz w asyście profesjonalnych przewodników”11. 4 osoby na 357 
wypełniających ankiety podały daty powstania obozu przed 1933 rokiem, czyli 
dojściem Hitlera do władzy, datę powojenną – 1 osoba. 44% badanych podało 
prawidłową odpowiedź, pozostałe 56% badanych udzieliło odpowiedzi błędnych 

6 Tamże, s. 63. 
7 M. Kucia, Auschwitz jako fakt społeczny. Historia, współczesność i świadomość społeczna w Polsce, 

Kraków 2005. 
8 Więcej o projekcie można przeczytać m.in. na stronie internetowej Centrum Badań Holokaustu Uni-
wersytetu Jagiellońskiego pod adresem http://www.holocaust.uj.edu.pl/projekty/projekt-pamiec/-/
journal_content/56_INSTANCE_9ocg9z5r6STn/5405363/126398905, data dostępu: 13.03.2020. 
9 Zobacz więcej, M. Kucia, Auschwitz…, s. 107. 
10 4 osoby na 357 wypełniających ankiety podały daty powstania obozu przed 1933 rokiem, czyli  
dojściem Hitlera do władzy, datę powojenną – 1 osoba. A. Bartuś, Edukacja w miejscu pamięci Au-
schwitz w świetle ankiet przeprowadzonych wśród małopolskich uczniów w 2016 roku, [w:] Dzieci woj-
ny, red. A. Bartuś, Oświęcim 2016, s. 279.
11 Tamże, s. 286–287. 
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bądź nie udzieliły jej wcale. Brak odpowiedzi odnotowany został w przypadku 
14,3% badanych12. 

Zarówno Kucia, jak i Bartuś postawili też w swoich badaniach pytanie o liczbę 
ofiar. W pierwszym przypadku odpowiedzi poprawne po wizycie w muzeum Au-

schwitz-Birkenau stanowiło 63% poprawnych odpowiedzi13, w drugim przypadku 
ten odsetek wyniósł niewiele ponad 58%14.

Kolejne badania nawiązujące do tematyki recepcji historii i dziedzictwa, w tym 
zagłady Żydów, zostały przeprowadzone przez Stec15. Szczególnie warty odnotowa-

nia jest fakt, że wzięła w nich pod uwagę, m.in. młodzież szkolną na poziomie gim-

nazjalnym i licealnym odwiedzająca m.in. Państwowe Muzeum na Majdanku. Ich 
celem było sprawdzenie jak postrzegane są miejsca pamięci w ogóle czy właśnie 
Majdanek16 z perspektywy młodych ludzi. W swoich badaniach Stec zapytała m.in. 
o motywację młodzieży do odwiedzenia tego typu miejsc. Jak wskazuje autorka 
„Przed wizytą w miejscu pamięci współczesny młody zwiedzający oczekuje przede 
wszystkim zdobycia lub pogłębienia wiedzy, ale po wizycie podkreśla głównie jej 
znaczenie emocjonalne”17. Stąd w skonstruowanej przeze mnie ankiecie nie pyta-

łam o motywację młodzieży szkolnej czy akademickiej odwiedzającej to miejsce, 
ale o ocenę wizyty w Państwowym Muzeum na Majdanku. 

Oczywiście w tekście Kuci i Stec nie pojawiły się wszystkie projekty badaw-

cze. Warto wspomnieć chociażby o badaniach prowadzonych przez Mirellę Rusek 
z uwagi na to, że prowadzone były w Państwowym Muzeum na Majdanku – miej-
scu najczęściej odwiedzanym przez ankietowane przeze mnie osoby oraz jednym 
z najważniejszych miejsc na mapie Lublina prowadzącym działania w zakresie 
upamiętnienia KL Majdanek. Rusek zastosowane przez siebie narzędzie badaw-

cze nazwała „ankietą odwróconą”, a wyniki swojej pracy przedstawiła w oparciu 
o pytania zadawane jej jako przewodniczce, przez osoby zwiedzające Państwowe 

12 Tamże, s. 279. 
13 Ci sami uczniowie przed wizytą w Muzeum Auschwitz-Birkenau znacznie gorzej poradzili sobie z od-

powiedzią na to pytanie. Poprawną liczbę znało jedynie 15% badanych. Z analizy udzielonych odpo-

wiedzi wynika, że pobyt w muzeum z przewodnikiem znacząco wpływa na przyrost wiedzy w tym 
obszarze. 
14 Dokładnie było to 58,3%, A. Bartuś, Edukacja w miejscu pamięci…, s. 280. 
15 Założenia badań i ich rezultaty można znaleźć w tekście K. Stec, Symbolika i znaczenia miejsc pamię-
ci utworzonych na terenach byłych obozów koncentracyjnych i zagłady z perspektywy współczesnego 
młodego człowieka, [w:] Antysemityzm, Holokaust, Auschwitz w badaniach społecznych, red. M. Ku-

cia, Kraków 2011, s. 37–54.
16 Badanie prowadzone było wśród odwiedzających Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau  
w Oświęcimiu, Państwowe Muzeum na Majdanku w Lublinie, Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince. 
17 K. Stec, Symbolika i znaczenia…, s. 51. 
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Muzeum na Majdanku18. Wśród odwiedzających, których pytania znalazły się 
w badaniu, 33% były zadane przez uczniów i uczennice szkół gimnazjalnych i po-

nadgimnazjalnych. Autorka pogrupowała zadawane pytania, wyznaczając kilka 
kategorii. W każdej z nich osobami dominującymi w zadawaniu pytań byli doro-

śli, a nie młodzież szkolna. Co zdaniem prowadzącej tę eksplorację wynika z jej 
analizy? Po pierwsze, młodzież szkolna często przychodzi do muzeum w ramach 
zajęć szkolnych/wyjazdów szkolnych. Nie jest to więc wyjście całkowicie dobro-

wolne, stąd zapewne mniejsze zainteresowanie tym miejscem i chęć dowiedzenia 
się więcej niż w przypadku odwiedzających dorosłych, którzy w zdecydowanej 
większości przychodzą z własnej inicjatywy. Po drugie, odbiór przekazu przewod-

ników i przewodniczek uzależniony jest od wiedzy już posiadanej przez osoby 
odwiedzające. Młodzież szkolna, w zależności od poziomu wykształcenia i prze-

pracowanego materiału szkolnego może mieć większe trudności z przyswojeniem 
i zrozumieniem informacji przekazywanych przez przewodników i przewodniczki. 
Dodatkowo, nie każda grupa szkolna jest do wizyty w KL Majdanek przygotowana, 
co także przekłada się na zainteresowanie uczniów wizytą i potrzebę głębszego 
poznania tematyki związanej z historią miejsca i ludzi19. Pewien przymus zwiedza-

nia KL Majdanek, a i innych analogicznych miejsc pamięci, przekłada się na stopień 
przyswajania informacji o historii byłego obozu u zwiedzających. W jakimś stop-

niu analiza wyników oraz wniosków sformułowanych przez Katarzynę Stec także 
i mnie pozwoliła zrozumieć wyniki badań własnych, do czego szerzej odnoszę się 
w dalszej części raportu. 

W prowadzonych przez siebie badaniach pytałam młodzież licealną o to czy 
brała udział w wymianie polsko-izraelskiej bądź w spotkaniach z młodzieżą ży-

dowską z Izraela, ale także i Stanów Zjednoczonych, Kanady czy innych państw, 
przyjeżdżającą do Lublina w ramach podróży do Polski. Organizowanie takich 
spotkań i wymian postulowane jest jako jedno z działań edukacyjnych mających 
przeciwdziałać stereotypom i uprzedzeniom oraz dawać przestrzeń do wspólnej 
rozmowy, także na tematy związane z II wojną światową, Holokaustem oraz re-

lacjami polsko-żydowskimi. Jednak, jak dowodzą badania przeprowadzone przez 
Michała Bilewicza nie każde spotkanie młodzieży polskiej i żydowskiej przyczynia 
się do obalania stereotypów i ocieplania stosunków polsko-żydowskich. Niestety 
model przyjęty w psychologii społecznej za sprawą Gordona Allporta mówiący 
o tym, że redukcja uprzedzeń może nastąpić w chwili kontaktu między członkami 

18 M. Rusek, Poobozowe miejsce pamięci w pytaniach zwiedzających na przykładzie Państwowego 
Muzeum na Majdanku, [w:] Pedagogika pamięci. O teorii i praktyce edukacji w muzeach martyrolo-
gicznych, red. T. Kranz, Lublin 2018, s. 247–258. 
19 Tamże, s. 252–253.
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różnych grup społecznych20 nie sprawdza się w tym przypadku. Dlaczego tak jest? 
Okazało się, że są to grupy z obecną w ich świadomości silną historią konfliktu. 
„Dwa badania przeprowadzone wśród polskich i żydowskich uczestników spo-

tkań wykazały, że pojawienie się kwestii historycznych w rozmowie zmniejszało 
lub całkowicie redukowało skuteczność kontaktu międzygrupowego dla poprawy 
wzajemnych postaw jego uczestników”21. Co zatem robić? Organizować wymiany 
i spotkania dla młodzieży polskiej i żydowskiej? Niewątpliwie tak, warto jednak 
ich program opracować w taki sposób, aby te 4 wymogi22, na które wskazywał 
Allport zostały zrealizowane.

Z uwagi na to, że metoda badawcza w dużej mierze może wpływać na odpo-

wiedzi badanych Jolanta Ambrosewicz-Jacobs, autorka badań przywoływanych 
także przez Kucię i Stec, podkreśla, że „dla obrazu świadomości Zagłady wśród 
młodzieży ważna jest konfrontacja danych uzyskanych z różnych źródeł i na róż-

nych poziomach: […]”23. Sama Ambrosewicz-Jacobs od lat działa w obszarze edu-

kacji o Holokauście wśród polskiej młodzieży szkolnej i studenckiej oraz kadry 
pedagogicznej. Warto na koniec tej części rozdziału odwołać się również do jej 
projektów badawczych. W szczególności do tego, w ramach którego przeprowa-

dzonych zostało 105 wywiadów z uczniami szkół średnich (liceów ogólnokształcą-

cych, techników i szkół zawodowych), nauczycielami, przedstawicielami organiza-

cji pozarządowych oraz lokalnymi liderami i trenerami. Wszystkie osoby badane 
to uczestnicy lub organizatorzy projektów dotyczących dziedzictwa żydowskiego 

20 Bilewicz odwołuje się w swoich badaniach do dorobku Allporta, który dowodził, że „kontakt między 
grupami prowadzi do ograniczenia uprzedzeń tylko wówczas, gdy zaspokojone są pewne funkcjonal-
ne wymogi relacji pomiędzy obiema grupami. […] Allport wymienił aż 4 sytuacyjne wymogi skutecz-

nego kontaktu: 1) równy status grupy, 2) codzienna współpraca, 3) wspólne cele, 4) wsparcie władz 
i prawa”. M. Bilewicz, Kiedy kontakt osłabia uprzedzenia? Kategoryzacje społeczne i temporalne jako 
warunki skuteczności kontaktu międzygrupowego, „Psychologia Społeczna” 2006, nr 2, s. 63. 
21 M. Bilewicz, A. Stefaniak, M. Witkowska, Stracone szanse? Wpływ polskiej edukacji o Zagładzie na 
postawy wobec Żydów, „Psychologia Wychowawcza” 2014, nr 5, s. 147–159. Dodatkowo warto w tym 
miejscu w całości zacytować wyjaśnienie tej sytuacji „Ponadto polska młodzież rozmawiająca o kwe-

stiach historycznych z żydowskimi kolegami odczuwała po spotkaniu większe nasilenie lęku między-

grupowego oraz przejawiała silniejszą wiarę w stereotyp spiskowy dotyczący Żydów. Podobnie wyglą-

dały wyniki wśród młodzieży żydowskiej. Badania ujawniły tym samym bardzo istotne ograniczenie 
skuteczności kontaktu międzygrupowego jako metody redukcji uprzedzeń, jakim może być konflikt 
oparty na polemicznych reprezentacjach międzygrupowej historii”. Tamże. 
22 Będą to: 1) równy status grupy, 2) codzienna współpraca, 3) wspólne cele, 4) wsparcie władz i prawa. 
23 J. Ambrosewicz-Jacobs, Świadomość Holokaustu wśród młodzieży polskiej po zmianach systemo-
wych 1989 roku, [w:] Następstwa zagłady Żydów. Polska 1944–2010, red. F. Tych, M. Adamczyk- 
-Garbowska, Lublin 2011, s. 626. 
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i Holokaustu bądź zajęć z tej tematyki realizowanej podczas lekcji w szkole. Forma 
tych aktywności była bardzo różnorodna, tak samo jak i miejsca ich realizacji24. 

Wśród wniosków sformułowanych przez Ambrosewicz-Jacobs i Büttner waż-

ny z punktu widzenia badań własnych jest ten dotyczący historii lokalnej, która 
niemal w każdym miejscu w Polsce nieodłącznie wiąże się z historią społeczno-

ści żydowskiej. Udział w zajęciach poświęconych historii społeczności żydowskiej 
zamieszkującej liczne polskie miejscowości przed wojną to często pierwsza moż-

liwość na zetknięcie się z tym tematem, zarówno dla młodzieży, jak i dla kadry 
pedagogicznej25. Historia lokalna stanowi zatem ogromny i na wyciągnięcie ręki 
potencjał edukacji o historii i dziedzictwie żydowskim oraz Holokauście. Tak też 
jest w objętym moim badaniem Lublinie. 

3. Edukacja o historii, kulturze żydowskiej i Holokauście 
w świetle treści zawartych w podstawie programowej 
kształcenia ogólnego 

Badania rozpoczęłam w momencie funkcjonowania w polskiej szkole dwóch 
różnych rzeczywistości, kiedy to wygaszano gimnazja i wydłużano czas edukacji 
w szkołach podstawowych (do 8 lat) i ogólnokształcących szkołach ponadpod-

stawowych (do 4 lat). Młodzież szkolna wypełniająca ankiety uczyła się zgodnie 
z podstawą programową przed ostatnią reformą systemu oświaty z 2017 roku. 
Według zapisów, które odnaleźć można w załączniku nr 4 (Podstawa programowa 
kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, których ukoń-
czenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu matural-
nego) do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. 
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia 
ogólnego w poszczególnych typach szkół z tematyką historii i kultury żydowskiej 
oraz Holokaustu mogła mieć styczność na kilku przedmiotach. Z uwagi na to, że 
każda osoba uczestnicząca w badaniach ukończyła gimnazjum to już w momen-

cie rozpoczęcia edukacji w liceum ogólnokształcącym powinna posiadać wiedzę 
z tego zakresu wyniesioną właśnie z wcześniejszego etapu edukacyjnego. Poni-
żej spróbuję omówić i przytoczyć te zapisy obowiązującej podstawy programo-

wej, które odnoszą się do edukacji o historii i kulturze żydowskiej oraz Zagładzie. 

24 Zobacz więcej, J. Ambrosewicz-Jacobs, E. Büttner, What can we learn from the dark chapters in our 
history? Education about the Holocaust in Poland in a comparative perspective, „FLEKS – Scandinavian 
Journal of Intercultural Theory and Practice”, 2014, vol. 1: Tolerance, s. 10–11. 
25 Tamże, s. 11. 
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Z uwagi na to, że w badaniu prowadzonym wśród kadry pedagogicznej pojawiło 
się pytanie o opinię na temat zmian w podstawie programowej w związku z re-

formą edukacji w 2017 roku w kolejnej części tekstu odniosę się do zapisów tej 
podstawy, która zawarta jest w załączniku nr 1 (Podstawa programowa kształce-
nia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego tech-
nikum) do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 
roku w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólno-
kształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia. 

3.1. Zapisy w podstawie programowej sprzed reformy edukacji 
z 2017 roku 

Młodzież gimnazjalna dzięki lekcjom języka polskiego powinna dostrzegać „zróż-

nicowanie postaw […] narodowych, religijnych, […] i w ich kontekście kształtuje 
swoją tożsamość”26, a także omawia utwór podejmujący tematykę Holokaustu, 
w samej podstawie zaproponowane jest wybrane opowiadanie Idy Fink27. Dodat-
kowo na lekcjach historii w gimnazjum uczniowie i uczennice dowiadują się jak 
scharakteryzować „podstawowe symbole i główne zasady judaizmu”28.

W największym zakresie młodzież gimnazjalna z omawianą tematyką spotyka 
się w trakcie lekcji z przedmiotu „Wiedza o społeczeństwie”. Zgodnie z zapisa-

mi w podstawie programowej uczeń: „wyjaśnia, jak tworzą się podziały w gru-

pie i w społeczeństwie (np. na „swoich” i „obcych”), i podaje możliwe sposoby 
przeciwstawianiom się nietolerancji”29 oraz „1) wyjaśnia co dla niego oznacza być 
Polakiem (lub członkiem innej wspólnoty narodowej) i czym obywatelstwo różni 
się od narodowości; 2) wyjaśnia, uwzględniając wielonarodowe tradycje Polski, 
jaki wpływ na kształtowanie narodu mają wspólne dzieje, kultura, język i trady-

cja; 3) wymienia mniejszości narodowe i etniczne oraz grupy migrantów (w tym 
uchodźców) żyjące obecnie w Polsce i przedstawia przysługujące im prawa; na 
podstawie samodzielnie zebranych materiałów charakteryzuje jedną z tych grup 
(jej historię, kulturę, obecną sytuację)”30. W podstawie programowej znajduje się 

26 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy pro-
gramowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół; za-

łącznik nr 4 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, 
których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, 

s. 8.
27 Tamże, s. 10. 
28 Tamże, s. 57.
29 Tamże, s. 78. 
30 Tamże, s. 79. 
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także bezpośrednie odniesienie do Holokaustu „Uczeń: 4) wykazuje, odwołując 
się do Holokaustu oraz innych zbrodni przeciw ludzkości, do jakich konsekwencji 
prowadzić może skrajny nacjonalizm; 5) rozważa, odwołując się do historycznych 
i współczesnych przykładów, w jaki sposób stereotypy i uprzedzenia utrudniają 
dziś relacje między narodami”31. Temat ten może być także poruszony w trak-

cie realizacji następujących treści z podstawy programowej „Państwo i władza 
demokratyczna. Uczeń: 2) wyjaśnia zasady […] poszanowania praw mniejszości 
w państwie demokratycznym; 5) wyjaśnia czym są praw człowieka i uzasadnia 
ich znaczenie we współczesnej demokracji”32. Dodatkowo odniesienie do kultury 
i historii żydowskiej może także mieć miejsce w przypadku realizacji treści progra-

mowych w ramach lekcji z etyki na poziomie gimnazjum33.
Zaś w szkole ponadgimnazjalnej zgodnie z podstawą programową w zakresie 

podstawowym na lekcjach historii młodzież powinna dowiedzieć się m.in. o ide-

ologii nazistowskiej i dojściu Hitlera do władzy34. Dodatkowo „Uczeń: 1) charakte-

ryzuje strukturę społeczną, narodowościową i wyznaniową odrodzonego państwa 
polskiego, dostrzegając przyczyny konfliktów społecznych i narodowościowych”35. 
Po zajęciach z tematu II wojny światowej „Uczeń: 5) przedstawia przyczyny i skutki 
Holokaustu oraz opisuje przykłady oporu ludności żydowskiej”36. Dodatkowo na 
lekcjach historii w szkole ponadgimnazjalnej tematyka ta może być także porusza-

na w odniesieniu do następujących zagadnień podstawy programowej: „Uczeń: 
1) porównuje cele i metody polityki niemieckiej i radzieckiej w okupowanej Pol-
sce; 4) analizuje zmiany terytorialne, straty ludnościowe, kulturowe i materialne 
Polski będące następstwem II wojny światowej”37, a także „Uczeń: 4) porównuje 
przyczyny i skutki kryzysów 1956 r., 1968 r., 1970 r. i 1976 r.”38.

Z kolei uczniowie i uczennice szkół ponadgimnazjalnych uczęszczających na 
zajęcia z historii w zakresie rozszerzonym o historii i kulturze żydowskiej oraz Za-

gładzie dowiedzą się w trakcie lekcji poruszających m.in. takie zagadnienia jak: 
„Społeczeństwo polskie w okresie zaborów XIX w.”39, „Kryzys demokracji i systemy 

31 Tamże, s. 80. 
32 Tamże. 
33 Wskazania moralne w innych religiach świata. Tamże, s. 200. 
34 Tamże, s. 64. 
35 Tamże.
36 Tamże, s. 65. 
37 Tamże. 
38 Tamże, s. 66. 
39 „Uczeń: 4) analizuje strukturę społeczeństwa w 3 zaborach z uwzględnieniem mniejszości narodo-

wych i wyznaniowych, w tym ludności żydowskiej”. Tamże, s. 72. 
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totalitarne”40, „II Rzeczpospolita. Gospodarka, społeczeństwo, kultura”41, „Europa 

pod okupacją niemiecką i Holokaust”42, „Europa i świat w okresie rywalizacji Sta-

nów Zjednoczonych i ZSRR”43, „Polska w latach 1956–1980”44. 
Osoby wchodzące w IV etap edukacyjny w trakcie zajęć z języka polskiego z te-

matyką historii, kultury i zagłady Żydów zgodnie z podstawą programową mogli 
spotkać się przy omawianiu m.in. takich lektur jak Lalka Bolesława Prusa czy wy-

brane opowiadanie Brunona Schulza. Dodatkowo po decyzji nauczyciela/nauczy-

cielki młodzież może omawiać wiersze oraz teksty nawiązujące do tej tematyki. 
W zakresie rozszerzonym możliwości wyboru dodatkowych prac poruszających 
zagadnienia historii, kultury i zagłady Żydów są jeszcze większe, choć należy przy-

znać, że w tym przypadku nacisk raczej położony został na tematykę związaną 
z Holokaustem. Zarówno w programie zajęć z języka polskiego w gimnazjum, jak 
i w szkole ponadgimnazjalnej pojawiają się propozycje omówienia tekstów oca-

lałych z Zagłady. W III etapie edukacyjnym jest to wspominana już Ida Fink, zaś 
w IV – Irit Amiel45. Obie autorki to polskie Żydówki, które przeżyły Holokaust. 
Młodzież gimnazjalna i licealna, zgodnie z założeniami podstawy, mogła zapoznać 
się z żydowską perspektywą mówienia o Zagładzie w literaturze polskiej. 

Tematyka ta, choć w dużej mierze za sprawą osoby prowadzącej, może być 
poruszana w ramach przedmiotu wiedza o kulturze, która w zakresie podstawo-

wym pojawia się w IV etapie edukacyjnym46 czy też filozofii obecnej w programach 
szkolnych także w IV etapie edukacyjnym jednak w tym przypadku dotyczy pro-

gramu rozszerzonego47. 

40 W tym bloku znajduje się wiele odwołań do nazizmu, np. „Uczeń: 2) wyjaśnia społeczne, gospodar-
cze, polityczne i kulturalne uwarunkowania […] nazizmu oraz charakteryzuje aktywność międzynaro-

dową […] Niemiec w latach trzydziestych XX w.”. Tamże, s. 73. 
41 „Uczeń: 2) analizuje strukturę społeczeństwa II Rzeczpospolitej, w tym strukturę narodowościowo-

-wyznaniową oraz charakteryzuje politykę II Rzeczpospolitej wobec mniejszości narodowych i jej uwa-

runkowania; 3) charakteryzuje dorobek kulturowy II Rzeczpospolitej”. Tamże, s. 74. 
42 Realizując ten blok tematyczny uczeń „1) charakteryzuje politykę III Rzeszy wobec społeczeństw oku-

powanej Europy, w tym nazistowski plan eksterminacji Żydów oraz innych narodowości i grup społecz-

nych; 2) opisuje postawy Żydów wobec polityki eksterminacji, w tym powstanie w getcie warszawskim, 
a także opisuje postawy społeczeństwa polskiego wobec Holokaustu; 3) ocenia stosunek społeczeństw 
i świata rządu zachodniego oraz kościoła katolickiego do Holokaustu”. Tamże. 
43 „Uczeń: 9) wyjaśnia źródła i rozwój konfliktu arabsko-izraelskiego po II wojnie światowej”. Tamże, 
s. 75. 
44 „Uczeń: 2) wyjaśnia przyczyny kryzysów społeczno-politycznych: 1968”. Tamże, s. 76. 
45 Tamże, s. 16. 
46 „Uczeń: 1) zna dwudziestowieczne dzieła reprezentujące różne dziedziny sztuki (literaturę, architek-

turę, plastykę, muzykę, teatr […]”. Tamże, s. 37. 
47 Np. przy omawianiu koncepcji Martina Bubera i Emmanuela Lévinasa. Tamże, s. 54.
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W szkole ponadgimnazjalnej w zakresie podstawowym uczniowie i uczennice 
w trakcie lekcji „Wiedza o społeczeństwie” z tematyką historii, kultury czy zagłady 
Żydów spotykają się w momencie realizacji takich treści jak „Ochrona praw i wol-
ności”48. Dodatkowo istnieje możliwość nawiązania do tej tematyki omawiając 
zagadnienia związane z prawami człowieka i rozwijając treści przyswojone przez 
uczniów i uczennice w gimnazjum49. 

W przypadku treści programowych w zakresie rozszerzonym w czasie zajęć 
z „Wiedzy o społeczeństwie” młodzież spotyka się z zagadnieniami związanymi 
z żydowską historią i kulturą oraz Holokaustem, omawiając takie tematy jak: „Na-

ród. Ojczyzna i mniejszości narodowe”50, „Procesy narodowościowe i społeczne 
we współczesnym świecie”51, „Polityka, ideologie, doktryny i programy politycz-

ne”52. Tak, samo jak w przypadku treści podstawy programowej z zakresu pod-

stawowego w zakresie rozszerzonym istnienie możliwość odwołania się do tych 
zagadnień realizując lekcje z tematyki praw człowieka53. W szkole ponadgimna-

zjalnej temat ten omawiany może być w ramach przedmiotu z etyki (w zakresie 
podstawowym)54. 

Zgodnie z podstawą programową dla IV etapu kształcenia obowiązującą 
w okresie prowadzenia badań część z osób badanych uczęszczała także na zajęcia 
z przedmiotu „Historia i społeczeństwo”. W ramach tych zajęć młodzież mogła 
się spotkać z zagadnieniami związanymi z historią, kulturą oraz zagładą Żydów 
w czasie omawiania, takich tematów jak: „Europa i świat”55, „Swojskość i ob- 

48 „Uczeń: 5) rozpoznaje przejawy rasizmu, szowinizmu, antysemityzmu i ksenofobii; uzasadnia po-

trzebę przeciwstawiania się im oraz przedstawia możliwości zaangażowania się w wybrane działania 
na rzecz równości i tolerancji”. Tamże, s. 87. 
49 Tamże, s. 88. Więcej o potrzebie łączenia edukacji o prawach człowieka z edukacją o Holokauście 
można przeczytać m. in. R. Kuźniar, Holokaust jako wyzwanie dla koncepcji praw człowieka, [w:] Myśle-
nie po Zagładzie. Głosy z Polski, red. S. Rejak, Warszawa–Kraków 2008, s. 61–76 oraz J. Ambrosewicz- 
-Jacobs, Czy jest szansa na spotkanie edukacji o Holokauście i edukacji o prawach człowieka? [w:] Au-
schwitz a zbrodnie ludobójstwa XX wieku, red. A. Bartuś, P. Trojański, Oświęcim 2012, s. 260–266. 
50 „Uczeń: 4) charakteryzuje mniejszości narodowe, etniczne i grupy imigrantów żyjące w Polsce (liczeb- 
ność, historia, kultura, religia); wymienia prawa, które im przysługują; 5) rozpoznaje przejawy kse-

nofobii, antysemityzmu, rasizmu i szowinizmu i uzasadnia potrzebę przeciwstawiania się tym zjawis- 
kom”. Tamże, s. 89. 
51 „Uczeń: 4) omawia na przykładach przyczyny i sposoby rozwiązywania długotrwałych konfliktów 
między narodami”. Tamże. 
52 „Uczeń: 5) charakteryzuje ideologie totalitarne (komunizm, nazizm), odwołując się do przykładów 
historycznych”. Tamże, s. 92. 
53 Tamże, s. 96–97. 
54 „Etyki religijne i świeckie”. Tamże, s. 200. 
55 „Uczeń: […] charakteryzuje przykłady zgodnego i wrogiego współżycia chrześcijan, Żydów i muzuł-
manów w wybranym regionie średniowiecznej Europy”. Tamże, s. 218. 
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cość”56. Dodatkowo Ministerstwo Edukacji Narodowej zaleca, aby zajęcia były 
prowadzone „ze szczególnym uwzględnieniem dorobku kultury polskiej oraz wła-

snego regionu”57. 

3.2. Zapisy w podstawie programowej po reformie edukacji w 2017 roku 
W trakcie zajęć z języka polskiego w czteroletnim liceum ogólnokształcącym na 
poziomie podstawowym młodzież z tematyką żydowską spotka się w trakcie oma-

wiania Lalki Bolesława Prusa czy Zdążyć przed Panem Bogiem Hanny Krall. Do-

datkowo na lekcjach mogą być omawiane wybrane wiersze Bolesława Leśmiana 
czy Juliana Tuwima, którego życiorys może być dobrym przyczynkiem do dyskusji 
o tożsamości polskich Żydów. Oprócz lektury Krall z tematyką Zagłady młodzież 
może spotkać się w trakcie omawiania opowiadań Tadeusza Borowskiego Proszę 
państwa do gazu i Ludzie, którzy szli. Z kolei w ścieżce rozszerzonej znajdują się 
wybrane opowiadania ze Sklepów cynamonowych Brunona Schulza. Z podstawy 
programowej została wykreślona Irit Amiel, z jej twórczością zapoznają się za to 
uczniowie i uczennice branżowej szkoły II stopnia58. 

Także Martin Buber oraz Emmanuel Lévinas nie pojawili się w nowej podsta-

wie programowej z przedmiotu filozofia, natomiast przedmiot wiedza o kulturze 
zniknął z programu nauczania czteroletniego liceum ogólnokształcącego. 

Młodzież w trakcie lekcji historii na poziomie podstawowym spotyka się 
z tematyką judaizmu omawiając zagadnienie „Pradzieje i historia starożytnego 
Wschodu59”. Także na poziomie podstawowym, pojawia się wątek dojścia Hitlera 
do władzy oraz polityki zewnętrznej i wewnętrznej III Rzeszy w latach trzydzie-

stych60. Tak samo jak w przypadku podstawy sprzed reformy w 2017 roku porusza-

ne jest zagadnienie „struktury społeczeństwa II Rzeczypospolitej, uwzględniając 

56 „Uczeń: […] wyjaśnia genezę i konsekwencję antyjudaizmu w średniowiecznej Europie; […] charak-

teryzuje i ocenia idee nacjonalizmu i rasizmu w XIX w.; […] analizuje wielokulturowość społeczeństwa 
II Rzeczpospolitej”. Tamże, s. 220. 
57 Tamże, s. 253. 
58 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy progra-
mowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stop-
nia, załącznik nr 2 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły II stopnia dla 
uczniów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum, s. 357. 
59 „Uczeń charakteryzuje wierzenia ludów tworzących cywilizacje starożytnego Bliskiego i Dalekiego 
Wschodu, z uwzględnieniem judaizmu”. Tamże, s. 111. 
60 Tamże, s. 126. 
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jego wielonarodowy, wielokulturowy i wieloreligijny charakter61” jednak już bez 
odnoszenia się do przyczyn konfliktów społecznych i narodowościowych. 

Tematyka Zagłady pojawia się w trakcie omawiania bloku „Niemiecka polityka 
eksterminacji”62. W szczególności, po opanowaniu materiału z tego zakresu mło-

dzież: „1) przedstawia ideologiczne podstawy eksterminacji Żydów oraz innych 
grup etnicznych i społecznych, prowadzonej przez Niemcy hitlerowskie; 2) cha-

rakteryzuje etapy eksterminacji Żydów (dyskryminacja, stygmatyzacja, izolacja, za-

głada); 3) rozpoznaje główne miejsca eksterminacji Żydów polskich i europejskich 
oraz innych grup etnicznych i społecznych na terenie Polski i Europy Środkowo-

-Wschodniej (w tym: Auschwitz-Birkenau, Treblinka, Sobibór, Babi Jar); 4) opisuje 
postawy ludności żydowskiej wobec Holokaustu, z uwzględnieniem powstania 
w getcie warszawskim; 5) charakteryzuje postawy społeczeństwa polskiego i spo-

łeczności międzynarodowej wobec Holokaustu, z uwzględnieniem „sprawiedli-
wych”, na przykładzie Ireny Sendlerowej, Antoniny i Jana Żabińskich oraz rodziny 
Ulmów”63. Dodatkowo tematyka Zagłady i sytuacji społeczności żydowskiej może 
być poruszona w trakcie omawiania takich wątków jak „II wojna światowa i jej 
etapy”64 oraz „Polska pod okupacją niemiecką i sowiecką”65. 

Powojenne losy polskich Żydów mogą być poruszone podczas zajmowania się 
tematem „Proces przejmowania władzy przez komunistów w Polsce”66. Tak, jak 
i w przypadku wcześniej omawianej podstawy programowej, tak i w tym przy-

padku młodzież w trakcie lekcji historii na poziomie podstawowym spotka się 
z zagadnieniem kryzysu w 1968 roku67.

Zgodnie z zapisami podstawy programowej w trakcie lekcji „Wiedzy o spo-

łeczeństwie”, omawiając temat „Człowiek i społeczeństwo”, młodzież „odróżnia 
tolerancję od akceptacji; wyjaśnia, jak tworzą się podziały w społeczeństwie na 

61 Tamże, s. 127. 
62 Tamże, s. 130. 
63 Tamże. Dodatkowo w zakresie rozszerzonym „Uczeń: 1) rozróżnia terminologię stosowaną w na-

uce na określenie niemieckiej polityki eksterminacyjnej w okresie II wojny światowej (m.in. Holo-

kaust, Szoa, Porajmos); 2) wyjaśnia religijne, kulturowe i polityczne korzenie rasizmu i antysemityzmu; 
3) przedstawia rasistowską i antysemicką politykę Niemiec hitlerowskich przed II wojną światową; 
4) przedstawia i omawia działania rządu Rzeczypospolitej Polskiej wobec tragedii Zagłady, z uwzględ-

nieniem misji Jana Karskiego i roli Żegoty”. Tamże. 
64 Tamże, s. 129. 
65 Tamże.
66 Po omówieniu tego tematu uczeń „opisuje straty demograficzne, gospodarcze i kulturowe po II woj-
nie światowej”. Tamże, s. 133. 
67 „Uczeń wyjaśnia genezę i następstwa kryzysów społecznych w latach 1968, 1970 i 1976”. Tamże, 
s. 134. 
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„swoich” i „obcych”; rozpoznaje przyczyny, przejawy i skutki nietolerancji i styg-

matyzacji oraz przedstawia możliwe sposoby przeciwstawiania się tym zjawisko-

m”68. W zakresie rozszerzonym dodatkowo „Uczeń analizuje poznawcze przyczyny 
stosowania stereotypów i związane z tym niebezpieczeństwa”69. 

Podczas lekcji poświęconej zagadnieniu „Społeczeństwo obywatelskie” na 
poziomie podstawowym „Uczeń przedstawia funkcjonujące w Rzeczypospolitej 
Polskiej kościoły i inne związki wyznaniowe”70. O sytuacji polskich Żydów młodzież 
może dowiedzieć się także w trakcie omawiania tematu „Prawa człowieka i ich 
ochrona”71.

Na poziomie rozszerzonym podczas zajęć poświęconych aspektom etnicznym 
życia społecznego wielokrotnie można nawiązać do kwestii związanych z sytuacją 
społeczności żydowskiej w Polsce, zarówno w odniesieniu do historii, jak i czasów 
współczesnych. W zapisach podstawy programowej znalazły się bowiem treści, 
zgodnie z którymi „Uczeń: 1) przedstawia różne koncepcje narodu (polityczną 
i etniczno-kulturową); charakteryzuje czynniki narodotwórcze i sprzyjające zacho-

waniu tożsamości narodowej; 2) przedstawia – z wykorzystaniem wyników badań 
opinii publicznej – postawy społeczeństwa polskiego wobec mniejszości narodo-

wych i etnicznych oraz wobec innych narodów (także imigrantów); rozpoznaje 
przejawy ksenofobii i uzasadnia potrzebę przeciwstawiania się temu zjawisku;  
3) przedstawia elementy dziedzictwa kulturowego etnicznej grupy mniejszościo-

wej w Rzeczypospolitej Polskiej (mniejszości narodowe i etniczne, grupa posłu-

gująca się językiem regionalnym, imigranci); […] 6) analizuje stan przestrzegania 
praw mniejszości narodowych i etnicznych w Rzeczypospolitej Polskiej i w wybra-

nym państwie; […] 10) wyjaśnia kwestię akulturacji i asymilacji grup mniejszościo-

wych, w tym migranckich; wykazuje, że rodzaj stosowanej polityki państwa w róż-

nym stopniu i kierunku wpływa na te zjawiska”72. Tematyka ta może być również 
poruszana w trakcie omawiania bloku „Państwo, myśl polityczna i demokratyza-

cja”73. Dodatkowo nawiązania do sytuacji społeczności żydowskiej i Holokaustu 

68 Tamże, s. 139. 
69 Tamże, s. 146. 
70 Tamże, s. 139.
71 Np. „Uczeń przedstawia szczegółowe prawa mniejszości narodowych i etnicznych oraz grupy po-

sługującej się językiem regionalnym w Rzeczypospolitej Polskiej; pozyskuje informacje na temat praw 
mniejszości polskiej w różnych państwach”. Tamże, s. 141. 
72 Tamże, s. 148.
73 „Uczeń: 8) przedstawia założenia faszyzmu, nazizmu i komunizmu oraz dokonuje ich krytyki z punk-

tu widzenia praw człowieka i demokracji; 9) przedstawia założenia ideowe ruchów narodowych, re-

gionalnych i separatystycznych oraz myśli propaństwowej”. Tamże, s. 149. 
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możliwe są w trakcie zajęć poświęconych prawom człowieka np. przedstawiając 
ideę oraz historyczny rozwój praw człowieka74. 

Należy pamiętać, że z uwagi na reformę sytemu edukacji, wydłużenie edukacji 
w szkole podstawowej i likwidację gimnazjum to młodzież szkolna z tematyką hi-
storii i kultury żydowskiej oraz Holokaustu spotyka się także przed rozpoczęciem 
nauki w szkole ponadpodstawowej. Przytoczone powyżej zapisy podstawy progra-

mowej zakładają, że młodzież z powyższą tematyką spotka się na wcześniejszym 
etapie edukacji. Analiza podstawy programowej pozwala jednak stwierdzić, że 
zakres tych treści nie jest zbyt szeroki, w szczególności tematyka ta jest mało re-

prezentowana w trakcie zajęć z języka polskiego. Młodzież zetknie się z tematyką 
relacji polsko-żydowskich w trakcie omawiania Pana Tadeusza, a także (tutaj jed-

nak wybór wierszy należy do nauczyciela bądź nauczycielki) omawiając twórczość 
wybranych poetów, np. Juliana Tuwima75. 

Więcej wiedzy z zakresu historii76 społeczności żydowskiej w Polsce i Zagłady 
pojawia się podczas lekcji historii. W VI klasie szkoły podstawowej młodzież spoty-

ka się z tematem stosunków wyznaniowych i narodowościowych w okresie Rzecz-

pospolitej Obojga Narodów77, z kolei w klasie VII „Uczeń: 1) charakteryzuje spo-

łeczną, narodowościową i wyznaniową strukturę państwa polskiego”78 w okresie 
II Rzeczpospolitej. Z tematyką Holokaustu młodzież spotyka się w ostatniej klasie 
szkoły podstawowej. Omawiają temat II wojny światowej „Uczeń charakteryzuje 
politykę Niemiec na terenach okupowanej Europy; przedstawia zagładę Żydów 
oraz Romów i eksterminację innych narodów; zna przykłady bohaterstwa Pola-

ków ratujących Żydów z Holokaustu”79. Dodatkowo temat sytuacji społeczności 
żydowskiej w Polsce może być poruszony w trakcie omawiania skutków II wojny 
światowej oraz kryzysu w 1968 roku80.

74 Tamże, s. 157. 
75 Oczywiście nauczyciele i nauczycielki mogą także nawiązać do sytuacji społeczności żydowskiej czy 
historii Żydów omawiając inne teksty, np. Kamienie na szaniec.
76 Kultura bądź religia żydowska nie pojawia się w zapisach podstawy programowej z historii na pozio-

mie szkoły podstawowej praktycznie w ogóle.
77 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy pro-
gramowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły 
podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły spe-
cjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej, załącznik nr 2: Pod-
stawa programowa kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, s. 96.
78 Tamże, s. 99.
79 Tamże, s. 100.
80 Tamże, s. 101 i 102.
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Temat historii i kultury i zagłady Żydów może także pojawić się na przedmiocie 
„Wiedza o społeczeństwie”. Wątki te mogą zostać wplecione w trakcie omawiania 
2 bloków „Prawa człowieka”81 oraz „Wspólnoty narodowe/etniczne i ojczyzna”82.

4. Pytania badawcze i problem badawczy 
Sformułowany powyżej główny cel badawczy i przedstawione założenia pozwalają 
na określenie następujących pytań badawczych: 

1. Jaki jest stosunek studentów i studentek filologii polskiej i historii pierw-

szego i drugiego stopnia studiów na lubelskich uczelniach wyższych (KUL 
i UMCS) oraz uczniów i uczennic liceów ogólnokształcących w Lublinie do 
edukacji o żydowskiej kulturze i historii oraz Holokauście? 

2. Jak studenci i studentki oceniają swoje przygotowanie do prowadzenia 
zajęć związanych z tematyką historii, kultury i zagłady Żydów oraz czy po-

siadanie wiedzy na powyższe tematy ma związek z dokonaną oceną przy-

gotowania do nauczania tych treści? 
3. Czy obie badane grupy – studenci i studentki oraz uczniowie i uczennice 

korzystają z oferty lubelskich instytucji działających w obszarze edukacji 
o żydowskiej historii i kulturze oraz Holokauście i czy wizyta w tych miej-
scach wpływa na zdobycie wiedzy o historii, kulturze i zagładzie społeczno-

ści żydowskiej w Lublinie? 
4. Jaki jest stosunek studentów i studentek oraz uczniów i uczennic liceów do 

relacji polsko-żydowskich?
5. Jaka jest skala działań edukacyjnych z zakresu historii, kultury i zagłady Ży-

dów podejmowanych przez kadrę pedagogiczną lubelskich liceów ogólno- 
kształcących? 

6. Czy nauczyciele i nauczycielki liceów ogólnokształcących w Lublinie pod-

noszą swoją wiedzę i kompetencje w zakresie nauczania o historii, kulturze 
i zagładzie Żydów i czy korzystają ze wsparcia instytucji/organizacji działają-

cych w obszarze edukacji o kulturze i historii żydowskiej oraz Holokauście, 
jaki jest zakres tej współpracy i jak jest ona oceniana i czy te działania prze-

kładają się na skalę działań edukacyjnych w tym obszarze? 
7. Jaki jest odbiór i ocena prowadzonych działań zarówno przez otoczenie 

zewnętrzne, jak i badanej kadry pedagogicznej, (zmiany w podstawie pro-

gramowej, opinie)? 

81 Tamże, s. 106.
82 Tamże, s. 107. 
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8. Jaka jest oferta lubelskich instytucji i organizacji działających w obsza-

rze edukacji o historii, kulturze i zagłady Żydów adresowana do uczniów 
i uczennic oraz kadry pedagogicznej liceów ogólnokształcących w Lublinie 
oraz studentów i studentek filologii polskiej oraz historii lubelskich uczelni 
wyższych?

9. Jakie są sukcesy, porażki i wyzwania instytucji i organizacji prowadzących 
działalność w zakresie edukacji o historii i kulturze żydowskiej oraz Holo-

kauście we współpracy z liceami ogólnokształcącymi w Lublinie i uczelniami 
wyższymi kształcącymi w zakresie filologii polskiej oraz historii? 

Powyższe pytania badawcze rzucają światło na problem, jaki postawiłam w swo-

ich badaniach – stan edukacji o historii, kulturze i zagładzie Żydów w Lublinie. 

5. Opis metod, technik i narzędzi badawczych 
Badanie zostało przeprowadzone przy wykorzystaniu metod łączących w sobie 
elementy badań ilościowych i jakościowych. Zebrany w ten sposób materiał do-

starczył dane, których analiza umożliwiła udzielenia odpowiedzi na sformułowa-

ne powyżej pytania badawcze. Za pomocą technik ilościowych zostały pozyskane 
dane odnoszące się zarówno do wiedzy badanych osób, jak i skali działań prowa-

dzonych w obszarze edukacji o historii, kulturze i zagładzie Żydów. Z kolei badania 
jakościowe pozwoliły poznać opinie badanych osób na tematy poświęcone inicja-

tywom edukacyjnym w odniesieniu do tematyki Holokaustu i żydowskiej kultu-

ry i historii oraz dokonać oceny współpracy pomiędzy szkołami a organizacjami 
i instytucjami w tym zakresie. 

Wykorzystane w badaniu metody badań ilościowych to badania ankieto-

we przeprowadzone za pomocą kwestionariusza ankiety. To badanie dotyczyło 
uczniów i uczennic lubelskich liceów ogólnokształcących oraz studentek i studen-

tów historii i filologii polskiej uczelni wyższych w Lublinie. Jednocześnie należy za-

znaczyć, że w obu przypadkach nie była to tradycyjna ankieta ilościowa. Pojawiły 
się w niej bowiem także pytania o opinię i stanowiska badanych. (zob. załącznik 
nr 1 i nr 2). 

Ankieta adresowana do studentów i studentek składała się z 18 pytań i po-

dzielona została na 3 części. Pierwsza z nich obejmowała te dotyczące opinii na 
temat przygotowania do prowadzenia zajęć z zakresu historii i kultury żydowskiej 
oraz Zagłady (tematyka ta wchodzi zarówno w zakres historii, jak i kultury żydow-

skiej, jednak pytam o nią oddzielnie z uwagi na to, że Zagłada to nie tylko historia 
żydowska). Pytałam także o to, czy osoby badane uczestniczyły w trakcie studiów 
w zajęciach dodatkowych, które mogłyby pogłębić ich wiedzę na temat historii, 
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kultury i zagłady Żydów bądź lepiej je przygotować do prowadzenia zajęć z tej 
tematyki. 

W drugiej części ankiety pojawiły się pytania sprawdzające poziom wiedzy na 
temat historii, kultury i zagłady lubelskich Żydów (liczba społeczności żydowskiej 
w okresie międzywojennym, osoby narodowości żydowskiej związane z Lublinem, 
miejsca związane z tą społecznością, liczba żydowskich ofiar obozu na Majdanku 
czy wyjaśnienia czym była Akcja Reinhardt). 

Ostatnią częścią ankiety były 4 pytania zaczerpnięte z badań przeprowa-

dzonych przez Centrum Badania Opinii Społecznej83 odnoszących się do relacji 
polsko-żydowskich. 

Ankieta adresowana do uczniów i uczennic lubelskich liceów ogólnokształcą-

cych składała się z 22 pytań i także została podzielona na 3 części. W pierwszej 
z nich znalazły się pytania dotyczące skali udziału lubelskiej młodzieży licealnej 
w zajęciach poświęconych kulturze i historii żydowskiej oraz Holokaustu. Druga 
i trzecia część ankiety była taka sama, jak w przypadku ankiety adresowanej do 
studentów i studentek, znalazły się w niej pytania badające poziom wiedzy o kul-
turze, historii i zagładzie Żydów oraz te zaczerpnięte z ogólnopolskiego badania, 
które dotyczyły relacji polsko-żydowskich. 

Zarówno w przypadku ankiety adresowanej do studentów i studentek, 
jak i młodzieży licealnej były to formularze anonimowe, wypełniane w wersji 
papierowej. 

Narzędziem jakościowym wykorzystanym w badaniu był formularz wywiadu 
adresowany do kadry pedagogicznej lubelskich liceów ogólnokształcących. Py-

tania w nim zamieszczone w większości były pytaniami otwartymi. Zebrane za 
jego pomocą dane pozwoliły ustalić skalę działań podejmowanych przez bada-

nych nauczycieli i nauczycielki w obszarze edukacji o historii, kulturze i zagładzie 
Żydów, a także dostarczyły informacji na temat materiałów dodatkowych wyko-

rzystywanych w trakcie prowadzenia tych zajęć czy współpracy z instytucjami bądź 
organizacjami działającymi na polu edukacji o kulturze i historii żydowskiej oraz 
Holokauście. 

Osoby badane zostały także poproszone o podzielenie się swoimi refleksjami 
na temat wyzwań stojących przed nimi realizując treści związane z historią, kul-
turą i zagładą Żydów oraz zmian w podstawie programowej, które dotykają tych 
kwestii. (zob. załącznik nr 3). 

83 Badanie zostało przeprowadzone metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face) wspomaganych 
komputerowo (CAPI) w dniach 1–8 lipca 2015 roku na liczącej 1044 osoby reprezentatywnej grupie 
losowej dorosłych mieszkańców Polski. Wyniki badania opisane zostały w Komunikacie z badań. Zob. 
szerzej, Postrzeganie Żydów…
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Odpowiedzi na pytania otrzymywałam na 2 sposoby. Pierwszy z nich polegał 
na wypełnieniu formularza wywiadu online. Osoby, które wybrały drugi sposób 
spotykały się z autorką badania i w trakcie rozmowy ustnej odpowiadały na za-

dawane im pytania. Odpowiedzi były notowane przez pytającą. Forma udzielenia 
odpowiedzi zależała od preferencji badanych osób. 

Kolejną wykorzystaną techniką jakościową był indywidualny wywiad pogłę-

biony przeprowadzony z przedstawicielami i przedstawicielkami instytucji i orga-

nizacji lubelskich działających w obszarze edukacji o historii, kulturze i zagładzie 
Żydów. Osoby te pytane były o ofertę edukacyjną adresowaną do młodzieży liceal-
nej i akademickiej oraz kadry pedagogicznej, a także proszone o ocenę współpracy 
z uczelniami wyższymi i liceami ogólnokształcącymi. W kwestionariuszu wywiadu 
pojawiły się również pytania o sukcesy i wyzwania związane z tą współpracą oraz 
dotyczące ewaluacji działań prowadzonych przez badane instytucje i organizacje. 
(zob. załącznik nr 4). Wszystkie wywiady były rejestrowane audio, następnie do-

konano ich transkrypcji i analizy. 

5.1. Uzasadnienie wyboru metod, technik i narzędzi badawczych 
Z uwagi na wielość grup eksploracyjnych zastosowane zostały różne narzędzia 
badawcze. Z jednej strony miały one na celu zebranie jak największej ilości danych 
do analizy, stąd oprócz pytań zamkniętych pojawiały się także otwarte. W wielu 
punktach osoby wypełniające ankiety proszone były o uzasadnienie podanej przez 
siebie odpowiedzi. 

Zależało mi na dotarciu do jak największej liczby badanych uczniów i uczennic, 
dlatego zastosowałam ankietę w formie papierowej, którą młodzież wypełniała 
w czasie wyznaczonym przez dyrekcję bądź nauczyciela. 

Podobne rozwiązanie zostało wykorzystane w przypadku badania studentów 
i studentek, tutaj także zastosowałam ankietę papierową. Młodzież akademicka 
odpowiadała na pytania, na początku lub końcu zajęć prowadzonych przez wy-

kładowców, którzy wcześniej wyrazili zgodę na przeprowadzenie badań podczas 
ich zajęć. 

Zdecydowałam się na zastosowanie takiej formy badania z uwagi na duże 
prawdopodobieństwo otrzymania zwrotu wypełnionych ankiet od wszystkich 
osób, które zostały poproszone o ich wypełnienie. Przekazanie formularzy z proś-

bą o wypełnienie ich w wolnym czasie mogłoby skutkować tym, że część osób 
nie wypełniłaby ich w ogóle bądź korzystałaby z pomocy odpowiadając na pytania 
sprawdzające ich poziom wiedzy. 

W przypadku pozyskiwania danych od kadry pedagogicznej podjęta została 
decyzja o pozostawieniu wyboru odpowiadającym – wypełnienie ankiety online 
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bądź bezpośrednia rozmowa z prowadzącą. Zastosowanie takiego rozwiązania 
sprawiło, że do udziału w badaniu zgłosiło się więcej osób. Część preferowała 
samodzielne wypełnienie formularza w dogodnym dla siebie czasie i miejscu, dla 
pozostałych osób bardzo wygodną formą była rozmowa ustna, kiedy to notowane 
były na bieżąco ich odpowiedzi i nie musieli poświęcać czasu na przygotowanie 
pisemnych odpowiedzi. 

Wybór indywidualnego wywiadu pogłębionego w przypadku badania z przed-

stawicielami i przedstawicielkami instytucji i organizacji działających w obszarze 
edukacji o historii, kulturze i zagładzie Żydów uzasadniony był potrzebą zebrania 
jak największej ilości danych na temat oferty współpracy z uczelniami i szkołami 
ponadgimnazjalnymi. Lublin jest ważnym miejscem na mapie wydarzeń związa-

nych z żydowską kulturą i historią oraz Holokaustem. Wywiady z osobami na co 
dzień zajmującymi się upamiętnieniem i edukacją w tym zakresie pozwoliły na 
pozyskanie informacji o tym, w jaki sposób uczy się o tej przeszłości, w jakim 
zakresie uczelnie i szkoły współpracują z tymi podmiotami, jakie wyzwania stoją 
przed nimi, co definiują jako swoje sukcesy, a co jako porażki. 

6. Prezentacja wyników badań 
Zastosowane w projekcie podejście badawcze to badania edukacyjne. Można je 
zastosować przy różnych metodach chcąc sprawdzić wybrane aspekty edukacji. 
Zdecydowałam się na wykorzystanie takiego podejścia, ponieważ realizując ba-

dania ograniczyłam się do jednego miasta i określonego przedmiotu – edukacji 
o Holokauście i historii i kulturze żydowskiej w klasach licealnych tuż przed kolejną 
w 2017 roku reformą edukacji. Zebrane dane nie mogą być więc przełożone na 
inne grupy czy miejsce, zarazem dostarczają one bogatego materiału do wniosko-

wania na ten temat w lubelskim środowisku edukacyjnym. Zrealizowane przeze 
mnie badania obok wymiaru poznawczego, mają także praktyczny. W trakcie sta-

rałam się zebrać takie dane, które mogą pomóc w modyfikacji programów na-

uczania oraz ofert edukacyjnych poświęconych tematyce historii, kultury i zagłady 
Żydów w samym Lublinie, ale także szerzej, w różnych społecznościach lokalnych 
w Polsce. 
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6.1. Podmiot badań 
Podmiotami niniejszych badań były określone 4 grupy. Pierwszą z nich są studenci 
i studentki kierunków filologia polska i historia. Z jednej strony, mieli już oni za 
sobą ścieżkę kształcenia w szkole ponadgimnazjalnej i w ramach edukacji for-
malnej spotkali się z treściami poświęconymi historii, kulturze i zagładzie Żydów, 
z drugiej zaś – studiując te 2 kierunki – potencjalnie mogą o tym uczyć decydując 
się na pracę nauczycieli w polskich szkołach. 

Opracowując badania założyłam, że wezmą w nich udział wszystkie osoby stu-

diów pierwszego i drugiego stopnia kierunków historia oraz filologia polska Kato-

lickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Uniwersytetu Marii Curie-

-Skłodowskiej. Badanie w tej grupie zostało przeprowadzone w semestrze letnim 
roku akademickiego 2017/2018 zimowym 2018/2019. Oczywiście zdawałam sobie 
sprawę, że już w tym czasie osoby kończące studia na poziomie licencjackim naj-
pewniej będą pozbawione możliwości wykonywania zawodu nawet i w szkołach 
podstawowych84. Interesowało mnie jednak czy pomiędzy studentami i student-
kami tych dwóch poziomów kształcenia występują znaczące różnice w podejściu 
do nauczania o historii i kulturze żydowskiej, Holokauście oraz wiedzy na temat 
podstawowych faktów związanych z tą tematyką. 

Na etapie planowania zakładałam, że drugą grupą, która będzie uczestniczyła 
w badaniu będą uczniowie i uczennice wszystkich lubelskich liceów ogólnokształ-
cących, zarówno publicznych, jak i prywatnych85. Do projektu zostały wytypowa-

ne szkoły, w których w roku szkolnym 2017/2018 była choć jedna druga klasa. 
W przypadku, kiedy oddziałów klas drugich było minimum 2 i więcej klasa do 
badania w poszczególnej placówce została wybrana drogą losową. Łącznie były 
to 34 szkoły. 

Badanie w szkołach rozpoczęło się w semestrze letnim roku szkolnego 
2017/2018, a cały proces badawczy zakończył się rok później (semestr letni 
2018/2019). W roku szkolnym 2017/2018 badaniu poddane zostały klasy drugie, 
zaś od września 2018/2019 roku były to klasy trzecie, które zostały wylosowane 
rok wcześniej. Badanie objęło młodzież licealną będącą w systemie oświaty przed 
reformą wdrożoną w życie 1 września 2017 roku. 

Kolejną grupą, która została wytypowana do badania była kadra pedago-

giczna lubelskich liceów ogólnokształcących. Prośbę o uczestnictwo w projekcie 
adresowałam do wszystkich nauczycieli i nauczycielek podejmujących w swoich 

84 Wynika to z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szcze-
gółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. 
85 Oprócz liceów, w których uczyła się młodzież o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 
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działaniach szkolnych (zarówno w ramach edukacji formalnej, jak i pozaformalnej) 
tematykę historii i kultury żydowskiej oraz Holokaustu. Zakładałam, że w badaniu 
weźmie udział po jednej osobie z każdego liceum ogólnokształcącego. 

Ostatnią przebadaną grupą były osoby pracujące/działające w instytucjach/
organizacjach, które mogą być traktowane jako komplementarne w nauczaniu 
o historii, kulturze i zagładzie Żydów. Prowadzą działania edukacyjne i naukowe, 
przygotowują oferty dla szkół i uczelni, współpracują z placówkami edukacyjnymi. 
Ich forma i zakres działalności są różne, także ich potencjał i możliwości pracy 
w tym obszarze. 

6.2. Sposób docierania do badanych grup 
Cały proces badawczy rozpoczął się więc jak już zostało to powiedziane w seme-

strze letnim 2017/2018, a zakończył w semestrze zimowym 2018/2019. W tym 
czasie zostały przebadane 4 wymienione powyżej grupy badawcze. Sposób 
dotarcia do tych grup był różny i wykorzystane zostały do niego różne kanały 
komunikacji. 

6.2.1. Studenci i studentki filologii polskiej oraz historii 
Do studentów i studentek filologii polskiej i historii pierwszego i drugiego stopnia 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Uniwersytetu Marii Curie- 
-Skłodowskiej docierałam poprzez kontakt z wykładowcami, którym nakreślałam 
charakter i cel badań, prosząc o umożliwienie ich przeprowadzenia w trakcie ich 
zajęć ze studentami. Udział w badaniu był dobrowolny i anonimowy, spośród 
wszystkich osób poproszonych o wypełnienie ankiety, tylko 1 z nich odmówiła 
podjęcia się tego zadania. 

Łącznie w badaniu wzięło udział 90 osób86. 28 ankiet otrzymałam od studen-

tów i studentek filologii polskiej pierwszego stopnia obu uczelni oraz 12 ankiet od 
studentów i studentek drugiego stopnia. Z kolei w przypadku osób studiujących 
historię formularze wypełniło 29 osób studiujących na poziomie studiów pierw-

szego stopnia oraz 21 osób kształcących się na uzupełniających studiach magister-
skich. W ankietach nie pytałam o płeć respondentów i respondentek. W badaniu 
nie koncentrowałam się także na porównaniu poziomu wiedzy czy stosunku do 
edukacji o historii, kulturze i zagładzie Żydów wśród studentów i studentek po-

szczególnych uczelni. 

86 W przypadku wszystkich badanych grup były to wszystkie osoby obecne na zajęciach, w trakcie któ-

rych przeprowadzone było badanie.
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Zestawienie zebranych ankiet na obu uczelniach przedstawia tabela 1.

Tabela 1. Liczba zebranych ankiet od studentów i studentek kierunków filologia polska 
oraz historia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i Uniwersytetu 
Marii Curie-Skłodowskiej wraz z ich zakodowaniem 

Uczelnia Kierunek Stopień studiów Liczba wypełnionych 
ankiet Kod ankiet

U1 Filologia polska Pierwszy 9 U1_I_P_01-09
U1 Filologia polska Drugi 5 U1_II_P_01-05
U2 Filologia polska Pierwszy 19 U2_I_P_01-19
U2 Filologia polska Drugi 7 U2_II_P_01-07
Łączna liczba studentów i studentek kierunku  

filologia polska 40

U1 Historia Pierwszy 15 U1_I_H_01-15
U1 Historia Drugi 12 U1_II_H_01-12
U2 Historia Pierwszy 14 U2_I_H_01-14
U2 Historia Drugi 9 U2_I_H_01-09

Łączna liczba studentów i studentek kierunku historia 50
Łączna liczba studentów i studentek obu kierunków 90

Źródło: opracowanie własne.

6.2.2. Uczniowie i uczennice liceów ogólnokształcących 
Badanie wśród uczniów i uczennic zamierzałam przeprowadzić we wszystkich 
liceach ogólnokształcących w Lublinie (jednak bez liceów, w których uczyła się 
młodzież o specjalnych potrzebach edukacyjnych), w których w 2017/2018 roku 
szkolnym była choć jedna druga klasa. W przypadku, kiedy oddziałów klas dru-

gich było minimum 2 i więcej klasa do badania w poszczególnej placówce została 
wybrana drogą losową. Łącznie były to 34 szkoły, w badaniu wzięło 27 z nich co 
stanowi 79% wszystkich liceów ogólnokształcących w Lublinie87. W 7 szkołach dy-

rekcja bądź osoba przez nią wyznaczona nie wyraziła zgody na przeprowadzenie 
badania. Odmowa argumentowana była brakiem czasu bądź zasadami panują-

cymi w placówce, zgodnie z którymi na terenie szkoły nie są prowadzone żadne 
projekty badawcze. 

Łącznie udało mi się zebrać 473 ankiety od osób uczących się w liceach ogól-
nokształcących w Lublinie (wszystkie były anonimowe). Tak, jak i w przypadku ba-

dań prowadzonych wśród studentów i studentek, w ankietach nie pytałam o płeć 
respondentów i respondentek. Nie koncentrowałam się również na porównaniu 

87 Z zachowaniem założenia, że w roku szkolnym 2017/2018 była tam minimum jedna druga klasa. 
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poziomu wiedzy czy stosunku do edukacji o historii, kulturze i zagładzie Żydów 
uczniów i uczennic poszczególnych liceów ogólnokształcących. 

Zestawienie zebranych ankiet w poszczególnych liceach ogólnokształcących 
w Lublinie przedstawia tabela 2. 

Tabela 2. Liczba zebranych ankiet od uczniów i uczennic liceów ogólnokształcących w Lu-
blinie wraz z ich zakodowaniem

Liceum ogólnokształcące Liczba ankiet Kod ankiet 
L1 18 L1_01-18
L2 10 L2_01-10
L3 5 L3_01-05
L4 24 L4_01-24
L5 23 L5_01-23
L6 28 L6_01-28
L7 25 L7_01-25
L8 17 L8_01-17
L9 21 L9_01-21
L10 23 L10_01-23
L11 27 L11_01-27
L12 13 L12_01-13
L13 16 L13_01-16
L14 17 L14_01-17
L15 16 L15_01-16
L16 15 L16_01-15
L17 12 L17_01-12
L18 13 L18_01-13
L19 14 L19_01-14
L20 17 L20_01-17
L21 18 L21_01-18
L22 23 L22_01-23
L23 7 L23_01-07
L24 21 L24_01-21
L25 5 L25_01-05
L26 18 L26_01-18
L27 27 L27_01-27

Łączna liczba uczniów i uczennic biorących udział 
w badaniu 473

Źródło: opracowanie własne.
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6.2.3. Nauczyciele i nauczycielki liceów ogólnokształcących w Lublinie 
Badanie prowadzone było także wśród kadry pedagogicznej lubelskich liceów 
ogólnokształcących. Do udziału w nim zaproszone były osoby zarówno podejmu-

jące tematykę historii i kultury żydowskiej oraz Holokaustu w ramach podstawy 
programowej, jak podczas zajęć dodatkowych realizowanych zarówno w szkole, 
jak i poza jej murami. 

Docierałam do tej grupy takimi kanałami jak: korespondencja mailowa, roz-

mowy telefoniczne i bezpośrednie z dyrekcją szkół, którą prosiłam o przekaza-

nie zaproszenia do wzięcia udziału w badaniu. Pomocna okazała się także prośba 
o włączenie się do realizowanego przez mnie przedsięwzięcia wystosowana do 
kadry pedagogicznej przez 1 z pracownic lubelskiej instytucji działającej w obsza-

rze edukacji o historii, kulturze i zagładzie Żydów. Udało mi się także dotrzeć z za-

proszeniem do wzięcia udziału w badaniu poprzez kontakty nawiązane w trakcie 
współpracy z liceami ogólnokształcącymi. Zakładałam, że uda mi się zachęcić do 
udziału w badaniu po jednej osobie z każdego liceum ogólnokształcącego. Nie 
osiągnęłam założonego celu, ostatecznie zebrałam odpowiedzi od 17 nauczycieli 
i nauczycielek reprezentujących 46% liceów ogólnokształcących w Lublinie zakwa-

lifikowanych do badania88. Spośród tych osób 2 pracowały w szkołach, w których 
nie udało mi się przeprowadzić ankiety wśród uczniów i uczennic. W jednym z li-
ceów dyrekcja nie wyraziła zgody na badanie z uwagi na brak czasu, w drugim 
przypadku w szkole nie było ani jednej drugiej klasy w roku szkolnym 2017/2018. 
Wszystkie badane osoby udzieliły wywiady, będąc nauczycielami 3-letniej szkoły 
ponadgimnazjalnej. 

Badanie było anonimowe, osoby proszone były jedynie o podanie swoich ini-
cjałów oraz nazwy szkoły. Informacje te nie były przetwarzane, a jedynie służyły 
do sprawdzenia czy z danej szkoły nie wpłynęły odpowiedzi od więcej niż 2 osób. 

Zakodowanie formularzy otrzymanych od nauczycieli i nauczycielek przedsta-

wia tabela 3. 

88 Zaproszenie do udziału w badaniu zostało także wysłane do tych liceów, gdzie w roku akademickim 
2017/2018 nie było ani jednej drugiej klasy, jednak liceum funkcjonowało. Łącznie było to 37 liceów 
ogólnokształcących. 
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Tabela 3. Liczba zebranych ankiet wśród kadry pedagogicznej liceów ogólnokształcących 
w Lublinie wraz z ich zakodowaniem

Kod ankiety 
N_01
N_02
N_03
N_04
N_05
N_06
N_07
N_08
N_09
N_10
N_11
N_12
N_13
N_14
N_15
N_16
N_17

Łączna liczba nauczycieli i nauczy-

cielek biorących udział w badaniu 17

Źródło: opracowanie własne.

6.2.4.  Pracownicy i pracownice instytucji działających w obszarze edukacji 
o historii, kulturze i zagładzie Żydów 

Ostatnia grupa, która została zaproszona do badania to osoby pracujące/działa-

jące w instytucjach/organizacjach, które mogą być traktowane jako komplemen-

tarne w nauczaniu o historii i kulturze żydowskiej oraz Holokauście. Prowadzą 
działania edukacyjne i naukowe, przygotowują oferty dla szkół i uczelni, współpra-

cują z placówkami edukacyjnymi. Ich forma i zakres działalności są różne, także ich 
potencjał i możliwości pracy w tym obszarze. Odpowiedzi na pytania uzyskałam 
od przedstawicieli i przedstawicielek czterech instytucji/organizacji w Lublinie, zaś 
zaproszenie do badania skierowałam do pięciu placówek. W każdym przypadku 
były to rozmowy bezpośrednie. 

Zakodowanie wywiadów z przedstawicielami i przedstawicielkami instytucji 
działających w obszarze edukacji o historii, kulturze i zagładzie Żydów przedstawia 
tabela 4. 
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Tabela 4. Liczba przeprowadzonych wywiadów z przedstawicielami i przedstawicielkami 
instytucji działających w obszarze edukacji o historii, kulturze i zagładzie Żydów 
w Lublinie kadry wraz z ich zakodowaniem

Kod ankiety 
P_01
P_02
P_03
P_04

Łączna liczba  
przeprowadzonych wywiadów 4

Źródło: opracowanie własne.
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II.
Analiza odpowiedzi udzielonych przez studentów 

i studentki kierunków filologia polska i historia 
lubelskich uczelni wyższych (Katolicki Uniwersytet 

Lubelski Jana Pawła II oraz Uniwersytet Marii  
Curie-Skłodowskiej) oraz uczniów i uczennice  

lubelskich liceów ogólnokształcących

Pozyskany w trakcie badań materiał od studentów i studentek oraz młodzieży lice-

alnej został przeanalizowany i zinterpretowany w taki sposób, aby na jego podsta-

wie można było podjąć próbę odpowiedzi na sformułowane wcześniej 4 pytania 
badawcze. Przedstawiam je raz jeszcze w tym miejscu: 

1. Jaki jest stosunek studentów i studentek filologii polskiej i historii pierw-

szego i drugiego stopnia lubelskich uczelni wyższych (KUL i UMCS) oraz 
uczniów i uczennic liceów ogólnokształcących w Lublinie do edukacji o ży-

dowskiej kulturze i historii oraz Holokauście? 
2. Jak studenci i studentki oceniają swoje przygotowanie do prowadzenia zajęć 

związanych z tematyką historii, kultury i zagłady Żydów oraz czy posiadanie 
wiedzy na wyżej wspomniane tematy ma związek z dokonaną oceną przy-

gotowania do nauczania tych treści? 
3. Czy obie badane grupy – studenci i studentki oraz uczniowie i uczennice ko-

rzystają z oferty lubelskich instytucji działających w obszarze edukacji o ży-

dowskiej kulturze i historii oraz Holokauście i czy wizyta w tych miejscach 
wpływa na posiadanie wiedzy o historii, kulturze i zagładzie społeczności 
żydowskiej w Lublinie? 
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4. Jaki jest stosunek studentów i studentek oraz uczniów i uczennic liceów do 
relacji polsko-żydowskich?

W tej części tekstu przytoczone zostaną wszystkie pytania wraz z pozyskanymi 
danymi. W pierwszej kolejności omówione zostaną odpowiedzi studentów i stu-

dentek filologii polskiej oddzielnie – pierwszego i drugiego stopnia. Następnie 
przedstawiony zostanie materiał zebrany wśród osób studiujących historię na po-

ziomie studiów licencjackich oraz uzupełniających magisterskich. Trzecią częścią 
rozdziału będzie podsumowanie uzyskanych danych od młodzieży akademickiej. 
W czwartej części omówione zostaną wyniki ankiet przeprowadzonych wśród 
uczniów i uczennic lubelskich liceów ogólnokształcących. Piąta część poświęcona 
będzie podsumowaniu danych pozyskanych od młodzieży licealnej, zaś ostatnia, 
szósta część to interpretacja wyników badania przeprowadzonego wśród tych 
dwóch grup badawczych.

1. Odpowiedzi uzyskane od studentów i studentek filologii 
polskiej pierwszego i drugiego stopnia

1.1. Opinia studentów i studentek filologii polskiej na temat wymiaru 
zajęć związanych z historią, kulturą i zagładą Żydów 

Na pytanie nr 1 „Czy uważasz, że w programie zajęć z języka polskiego powinno się 
znaleźć więcej tematów poświęconych historii i kulturze polskich Żydów?” w przy-

padku studentów i studentek pierwszego stopnia pozytywnie odpowiedziało 19 
osób, odpowiedź na nie zakreśliło 9 osób. Wszystkie osoby, które odpowiedziały 
„tak” na pytanie 1. uzasadniły swoją odpowiedź. Można je pogrupować w nastę-

pujący sposób: 
1. Kultura i historia żydowska to element polskiej kultury i historii:

 – Społeczeństwo żydowskie do czasu II wojny światowej żyło tuż obok nas, 
zatem warto poznać ich zwyczaje i historię. Ponadto lepiej mieć prawdzi-
wy i rzeczywisty obraz Żydów, niż ten który funkcjonuje w negatywnych 
stereotypach (U1_I_P_05); 

 – Kultura żydowska jest częścią naszej kultury (U1_I_P_06); 
 – Kultura Żydów była jedną z najważniejszych (tuż po kulturze polskiej) kul-

tur, które kształtowały naród polski przed wojną. Ich dorobek literacki jest 
przeogromnie moim zdaniem ciekawy i moim zdaniem wzbogacenie lekcji 
zagadnieniami dotyczącymi kultury żydowskiej niewątpliwie wpłynęłoby 
pozytywnie na sposób myślenia młodych ludzi (U1_I_P_08);
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 – Ponieważ jest to część naszej historii i warto wiedzieć o tym coś więcej 
(U2_I_P_09); 

 – Polscy Żydzi byli częścią naszego narodu, zatem także naszej historii i kul-
tury, a więc znajomość ich obyczajów jest istotna w kontekście nauki 
o Polsce (U2_I_P_07); 

 – Kultura polskich Żydów jest niezwykle interesująca, bardzo wiele wniosła 
do historii i kultury polskiej (U1_I_P_03).

2. Konieczność znajomości kultury i historii Żydów do zrozumienia kultury 
i historii Polski: 

 – Uważam, że wiele wnieśli do polskiej kultury i literatury. Bez kontekstu 
wielokulturowości reprezentowanej również przez obecność Żydów nie 
możemy omawiać literatury dawnej (U1_I_P_01);

 – Ponieważ literatura polska ma dużo odwołań do kultury polskich Ży-

dów, które są niezrozumiałe bez znajomości kontekstu kulturowego 

(U1_I_P_04); 
 – W przypadku czytania lektur, większa znajomość terminów pozwoli lepiej 

zrozumieć tekst (U2_I_P_17). 

3. Tematyka ta nie pojawia się zbyt często w szkołach: 
 – Ponieważ nie mówi się o tym za dużo, a nasze pokolenie chciałoby się 

dowiedzieć o tym, co dla starszego pokolenia było ogólnodostępne 

(U1_I_P_02);
 – Ponieważ program nie zawiera materiału, który przedstawiałby splecioną 

historię Żydów oraz Polaków, a który ukazywałby ich integralność. Mam 
wrażenie, że problematyki żydowskiej dotykamy głównie w kontekście 
Zagłady (U1_I_P_07);

 – Uczniowie nie mają dużej świadomości dotyczącej historii i kultury pol-
skich Żydów (U2_I_P_14);

 – Dzisiejsza młodzież wie mało albo nic na temat polskich Żydów 

(U2_I_P_10); 
 – Uważam, że powinno być więcej takich tematów, szczególnie w klasach 

szkoły średniej. Ma to na celu poznawanie historii swojego miasta, naszej 
ojczyzny i uwrażliwia na etniczne różnice kulturowe (U2_I_P_05).

4. Waga tematu: 
 – Jest to według mnie ważny temat i uczniowie powinni go znać jak najle-

piej (U2_I_P_08); 
 – Myślę, że obecnie jest ich za mało, a ten temat jest ważny dla naszego 

społeczeństwa i kultury (U2_I_P_04). 
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5. Zajęcia z tej tematyki mogłyby pomagać w przełamywaniu barier:
 – W programie nauczania brakuje tematów, które pomogłyby usunąć ba-

rierę pomiędzy nacjami. Uczniowie nie zdają sobie sprawy, że Żydzi byli 
częścią społeczeństwa, z którą mogliby się identyfikować. Uznają ich za 
„obcych”, bo ich kultura i historia jest im obca (U2_I_P_16).

6. Ukazanie różnorodności żydowskiej kultury:
 – Myślę, że dobrze byłoby pokazać różnorodność kultury żydowskiej 

(U1_I_P_09). 

7. Możliwość poznania kultury i historii innej narodowości: 
 – Tak, pozwoli to pogłębić wiedzę na temat innej narodowości (U2_I_P_13). 

Także wszystkie te osoby, które uznały, że w programie zajęć z języka polskiego 
nie ma potrzeby poszerzania problematyki poświęconej historii i kulturze polskich 
Żydów, uzasadniły swoją odpowiedź. Uzasadnienia te można pogrupować w na-

stępujący sposób: 
1. Tematyka jest już w wystarczającym stopniu ujęta w podstawie progra- 

mowej:
 – Uważam, że w programie jest wystarczająco dużo treści na ten temat 

(U2_I_P_03);
 – Obecny program języka polskiego zawiera odpowiednią liczbę nawiązań 

do kwestii żydowskiej (U2_I_P_02);
 – Myślę, że program jest na tyle dobrze ułożony, że wiedza o kulturze i hi-

storii polskich Żydów jaką posiada uczeń jest wystarczająca (U2_I_P_15);
 – Uważam, że ilość tematów jest wystarczająca (U2_I_P_01); 
 – Potrzebne informacje są już w programie omawiane, m.in. w prozie  

XX-lecia i zagłady wojennej (U2_I_P_12);
 – W programie zajęć z języka polskiego jest już wystarczająca ilość tema-

tów poświęconych historii i kulturze polskich Żydów (U2_I_P_18); 
 – Ponieważ ten temat pojawia się zarówno na zajęciach z wiedzy o regio-

nie, jak i na literaturze, co jest dość wystarczające (U2_I_P_19). 

2. Tematyka ta powinna być na innych przedmiotach niż język polski: 
 – W programie powinno się znaleźć więcej gramatyki, historię Żydów zo-

stawmy historykom (U2_I_P_11); 
 – Tematyka ta poruszana jest w szkole średniej na lekcjach historii. Na ję-

zyku polskim nie ma czasu na dokładne omawianie powyższego tematu 

(U2_I_P_06). 
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W przypadku studentów i studentek drugiego stopnia odpowiedź twierdzącą 
na pytanie pierwsze zakreśliło 6 osób, zaś przeczącą 589. Uzasadnienia odpowiedzi 
na „tak” można przypisać do poszczególnych grup90. 

Uzasadnienia odpowiedzi na „tak”: 
1. (1) Kultura i historia żydowska jako część kultury i historii Polski:

 – Jest to związane z tłem kulturowym epoki (szczególnie w przypadku po-

zytywizmu i wojny), to część historii, w pewnych regionach polscy Żydzi 
byli dość zaangażowani kulturowo, stanowili też znaczny procent lokalnej 
zbiorowości, co z pewnością miało znaczenie dla jej kształtowania się 

(U1_II_P_02). 

2. (3) Tematyka ta nie pojawia się zbyt często w szkołach: 
 – Ponieważ takich tematów jest niewiele, a Żydzi byli częścią społeczności 

przez wiele wieków (U2_II_P_05); 
 – Osobiście przy bardzo dobrym i wymagającym nauczycielu niewiele pa-

miętam z lekcji poświęconych polskim Żydom (U1_II_P_01). 

3. (4) Ważność tematu: 
 – Ponieważ historia jest ważna (U2_II_P_02); 
 – Temat ważny, wymagający czasu i uwagi, przeszłość w pewnym stopniu 

determinuje teraźniejszość i przyszłość (U2_II_P_06). 

4. Temat powinien się znaleźć, ale w niewielkim zakresie:
 – Tak, ale też nie za dużo, ponieważ na zajęciach języka polskiego po-

winny przeważać tematy związane z historią, kulturą języka polskiego 

(U1_II_P_03). 

Uzasadnienia odpowiedzi „nie” pogrupować można w następujący sposób: 
1. (1) Tematyka jest już w wystarczającym stopniu ujęta w podstawie progra- 

mowej:
 – Jest takich tematów już wystarczająco dużo, a na lekcjach jest też wiele 

innych ważnych tematów do poruszenia (U2_II_P_07);
 – Jest ich wystarczająco dużo (U1_I_P_04).

89 1 osoba nie udzieliła odpowiedzi na to pytanie. 
90 W nawiasie podaję numerację przypisaną grupom uzasadnień w przypadku studentów i studentek 
pierwszego stopnia, jeżeli te argumenty się powtarzały, praktyka ta będzie stosowana także w przypad-

ku omawiania odpowiedzi na kolejne pytania i analizy ankiet studentów i studentek kierunku historia. 
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2. Nieważność/nieistotność tematu: 
 – Są ciekawsze tematy niż historia i kultura polskich Żydów. Należy wspo-

mnieć o tym, ale też o innych rzeczach. Czasu jest zbyt mało na rozszerze-

nie tego tematu (U2_II_P_01);
 – Nie uważam, że jest to aż tak istotne (U2_II_P_03). 

3. Temat powinien być poruszany na zajęciach fakultatywnych, nieobowiązko- 
wych:

 – Uważam, że takie tematy powinny być fakultatywne (U1_II_P_05).

Pytanie nr 1 „Czy uważasz, że w programie zajęć z języka polskiego powinno się 
znaleźć więcej tematów poświęconych historii i kulturze polskich Żydów?”

Tabela 5. Liczba odpowiedzi „tak” i „nie” na pytanie nr 1 

Odpowiedź Pierwszy stopień Drugi stopień 
Tak 19 6
Nie 9 5

Źródło: opracowanie własne. 1 z osób badanych na drugim stopniu nie udzieliła odpowiedzi na to 
pytanie.

W punkcie 2. osoby badane zostały poproszone o odpowiedź na pytanie: „Czy 
uważasz, że w programie zajęć z języka polskiego powinno znaleźć się więcej te-

matów poświęconych zagładzie Żydów?”. Na to pytanie odpowiedzi otrzymałam 
od 27 osób studiujących na studiach pierwszego stopnia i 11 osób91 studiujących 
na studiach drugiego stopnia. 

W przypadku studentów i studentek filologii polskiej pierwszego stopnia 15 
osób odpowiedziało „tak”, a 12 – „nie”. Spośród osób odpowiadających twierdzą-

co na to pytanie wszystkie uzasadniły swoją odpowiedź. Komentarze te pogrupo-

wałam w następujący sposób:
Uzasadnienia odpowiedzi „tak”:
1. Tematyka jest ważna i powinna być poruszana w trakcie edukacji szkolnej:

 – Bo to bardzo ważny i ciekawy temat (U1_I_P_06); 
 – Moim zdaniem obecna sytuacja w programie nauczania dotycząca Za-

głady jest bardzo skrócona i do tego szablonowa. Temu tematowi należy 
poświęcić wiele więcej czasu by młodzież poznała jak najbardziej to jest 
możliwe realia tamtej tragedii (U1_I_P_08); 

91 W tym przypadku także 1 osoba nie udzieliła odpowiedzi na to pytanie. 



II.  Analiza odpowiedzi udzielonych przez studentów i studentki kierunków filologia…

43

 – Ponieważ tego typu tematy w edukacji szkolnej są często pomijane 

(U2_I_P_03); 
 – Uważam, że wystarczający jest cykl lekcji na każdym etapie edukacji. 

Wprowadzony zarówno w szkole podstawowej, jak i średniej. Nie należy 
omijać tych tematów i pokazywać młodym ludziom pełnię historii Polski 
(U2_I_P_05);

 – Literatura okresu wojny i okupacji często dotyczy tematu zagłady Żydów. 
Kontekst historyczny jest niezbędny (U2_I_P_06);

 – Jest to część historii, którą warto, aby uczniowie dobrze znali (U2_I_P8); 
 – To część historii naszego kraju. Powinniśmy być jej świadkami także ze 

względu na obecną wszędzie niewiedzę i ignorancję związaną z tym tema-

tem (jak choćby określenie „Polskie obozy koncentracyjne”) (U2_I_P_07);
 – Tak, powinniśmy brać pod uwagę to zagadnienie zwłaszcza przy oma-

wianiu tematów związanych z literaturą z okresu II wojny światowej 
(U2_I_P_14);

 – Jest to bardzo ważny element historii, o którym młodzież powinna wie-

dzieć (U2_I_P_10); 
 – Warto wiedzieć co działo się kiedyś (U2_I_P_09). 

2. Pamięć i edukacja o Zagładzie to nasza powinność:
 – Nie możemy przejść obojętnie wobec tragicznego w skutki Holokaustu 

(U1_I_P_01); 
 – Bo jest to temat, o którym warto wspomnieć. I warto pamiętać. To nasza 

przeszłość, na której (w niewielkiej mierze) oparta jest teraźniejszość 

(U1_I_P_02); 
 – Ponieważ jest to temat bardzo ważny, o którym się coraz bardziej zapo-

mina. Należy także uświadamiać społeczeństwo, że zagłada Żydów była 
złem o czym nie wszyscy pamiętają. Nie wszyscy rozumieją, dlaczego tak 
się stało. Inni uważają, że „nie stało się nic takiego” (U1_I_P_03); 

 – Ludzie, także młodzi, powinni zdawać sobie sprawę z ogromu tragedii 
jaka spotkała Żydów oraz kształtować w sobie postawę empatyczną 
i wrażliwą (U2_I_P_04).

3. Edukacja o Holokauście jako zapobieganie podobnym wydarzeniom w przy- 
szłości: 

 – Należy mieć świadomość tego ogromu zła jakie człowiek wyrządził czło-

wiekowi. Wiedza o zagładzie Żydów może skłonić do refleksji i zapobiec 
powtórzeniu się tej karty historii (U1_I_P_05). 
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Także, każda z osób, która zakreśliła odpowiedź przeczącą na pytanie 2. podała 
uzasadnienie. Grupują się one w takie same punkty, jak w przypadku negatywnych 
odpowiedzi na 1. pytanie. 

Uzasadnienia odpowiedzi „nie”: 
1. Tematyka ta jest już w wystarczającym stopniu poruszana:

 – Tej tematyki, a raczej tekstów temu poświęconych jest najwięcej 
(U1_I_P_07); 

 – Myślę, że ta tematyka jest za bardzo akcentowana (U1_I_P_09); 
 – Nie, ponieważ ten temat pojawia się już w programie w wystarczającym 

stopniu (U2_I_P_19); 
 – Uważam, że w programie zajęć z języka polskiego jest odpowiednia liczba 

tematów poświęconych zagładzie Żydów, które pozwalają na zapoznanie 
się uczniów z sytuacją. W historii, Polska doświadczyła wielu tragedii, 
mowa np. o rzezi wołyńskiej, o której wspomina się rzadko (U2_I_P_18);

 – Potrzebne informacje są już omawiane np. proza XX-lecia, zagłada wo-

jenna (U2_I_P_12); 
 – Ilość zajęć dotycząca tego tematu jest wystarczająca (U2_I_P_13);
 – Ilość tematów poświęconych Zagładzie jest wystarczająca (U2_I_P_01); 
 – Tematyka zagłady Żydów jest znacząco poruszana na lekcjach języka 

polskiego w szkole średniej (U2_I_P_02);
 – Ilość tematów jest wystarczająca (U2_I_P_16).

2. Tematyka ta powinna być poruszana na innych zajęciach:
 – To, ile się o tym mówi na tych zajęciach jest wystarczające, natomiast 

poszerzenie tematów powinno nastąpić w ramach zajęć z historii 
(U2_I_P_15); 

 – W programie powinno się znaleźć więcej gramatyki, historię Żydów zo-

stawmy historykom (U2_I_P_11); 
 – Więcej takich tematów powinno się znaleźć w programie zajęć z historii 

(U2_I_P_17).

Osoby badane studiujące na kierunku filologia polska drugiego stopnia na 
pytanie 2. odpowiedziały następująco – 4 osoby zakreśliły odpowiedź „tak”, zaś 
7 odpowiedź „nie”. Uzasadnienia odpowiedzi twierdzących można pogrupować 
w następujący sposób: 

1. (1) Tematyka jest ważna i powinna być poruszana w trakcie edukacji 
szkolnej:

 – Ponieważ historia jest ważna (U2_II_P_02);
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 – Myślę, że tak, ponieważ jest to temat istotny, a współczesna młodzież wie 
na ten temat niewiele (U2_II_P_05).

2. Tematyka powinna być poruszana na lekcjach języka polskiego, ale w nie-

wielkim zakresie:
 – Tak, ale niezbyt dużo. Takie zajęcia mogłyby być prowadzone na lek-

cjach historii, na lekcjach języka polskiego nie ma aż takiej potrzeby 

(U1_II_P_03).

3. Znajomość tej tematyki pozwoli na odniesienie się do współczesności:
 – Jest to część historii, warto ją znać, aby móc komentować pewne sytuacje 

i wydarzenia doby współczesności (U2_II_P_06).

Uzasadnienia odpowiedzi „nie” według następujących wątków: 
1. (1) Tematyka ta jest już w wystarczającym stopniu poruszana:

 – Jest ich wystarczająco dużo (U1_II_P_04);
 – Sądzę, że literatura związana z obozami koncentracyjnymi i dotycząca 

zjawiska Holokaustu jest dość obszerna, bardziej brakuje informacji o roli 
Żydów w społeczeństwie – przynajmniej takiej realistycznej, pozwalającej 
uczniom wyciągnąć konkretne wnioski (U1_II_P_02);

 – Jest ich już wystarczająco, aby pokazać problem (U2_II_P_07);
 – Na lekcjach głównie mówi się o zagładzie Żydów, a pomija tematy zwią-

zane z historią i kulturą żydowską (U1_II_P_01).

2. Temat nie jest bardzo ważny:
 – Nie uważam, że jest to aż tak istotne (U2_II_P_03). 

3. Temat jest już omawiany na innych lekcjach: 
 – Holokaust jest omawiany na lekcjach historii (U1_II_P_05).

Pytanie nr 2 „Czy uważasz, że w programie zajęć z języka polskiego powinno 
znaleźć się więcej tematów poświęconych zagładzie Żydów?”

Tabela 6. Liczba odpowiedzi „tak” i „nie” na pytanie nr 2

Odpowiedź Pierwszy stopień Drugi stopień 
Tak 15 4
Nie 12 7

Źródło: opracowanie własne. 1 z osób badanych na drugim stopniu nie udzieliła odpowiedzi na to 
pytanie. 
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1.2. Ocena przygotowania studentów i studentek filologii polskiej 
do prowadzenia zajęć z zakresu kultury i kultury żydowskiej 
oraz Holokaustu 

Pytanie 3. brzmiało: „Oceń w jakim stopniu program zajęć na Twoim kierunku 
studiów przygotowuje Cię do prowadzenia zajęć z tematyki historii i kultury pol-
skich Żydów/zagłady Żydów?: a) bardzo dobrze, b) dobrze, c) średnio, d) słabo, 
e) w ogóle nie przygotowuje”. 

W przypadku studentów i studentek studiów pierwszego stopnia bardzo do-

bre przygotowanie do prowadzenia zajęć z wyżej wymienionej tematyki wskazała 
1 osoba. W uzasadnieniu napisała, że: – Prowadząca zajęcia opowiada z pasją 
o zwyczajach dawnych i współczesnych Żydów. Jest kompetentna i niezwykle cha-

ryzmatyczna. Zajęcia, które prowadzi nie są jednak obowiązkowe (U1_I_P_01). 
Odpowiedź „dobrze” zaznaczyło 6 osób. W uzasadnieniu pojawiło się 5 głosów. 
Wszystkie one wskazywały na to, że program zajęć zawiera w sobie wystarczająco 
dużo materiałów do tego, aby uczyć tej tematyki w szkole, np.: – Zarówno kon-

wersatorium z literatury żydowskiej, jak wykład dostarczają informacji na temat 
żydowskiej kultury, a konieczność czytania rozmaitych lektur skłania do refleksji 
i poszerza wiedzę o historii Żydów (U1_I_P_05); – Kwestia żydowska poruszana jest 
w wielu lekturach oraz przez prowadzących na zajęciach z wiedzy o regionie. Życie, 
kultura oraz Zagłada na Majdanku są nam dobrze przedstawiane (U2_I_P_19). 

W pytaniu 3. najwięcej osób wskazało odpowiedź „średnio”, było to 13 osób. 
Te uzasadnienia pogrupowałam ze względu na ich odmienny charakter. 

1. Tematyka ta nie jest omawiana w sposób wystarczający: 
 – W spisie lektur są pozycje traktujące o zagładzie polskich Żydów, jednak 

w większej części analiza utworów pozostawiona nam – samym sobie. 
Nie jest dostatecznie omawiana na zajęciach z osobami, które w nie-

których przypadkach mogłyby naprowadzić nas na poprawną metodę 
interpretacji (U2_I_P_17); 

 – Tematyka żydowska jest jedną z wielu, która pojawia się w toku studiów, 
często nie ma czasu na dogłębne zbadanie tej sprawy (U2_I_P_02); 

 – Niestety jest zbyt mało zajęć o danej tematyce. I są zdecydowanie za 
krótkie. Prosimy o więcej (U1_I_P_02);

 – Jest za mało czasu na skupienie się na tym aspekcie, a temat jest bardzo 
obszerny i ewentualnie mógłby stanowić odrębny przedmiot (U2_I_P_12). 

2. Brak zajęć dydaktycznych skupionych właśnie na metodyce nauczania o hi-
storii i kulturze żydowskiej oraz Zagładzie: 

 – Rozmawia się o tych tematach w kontekście historii literatury, nigdy jed-

nak na zajęciach dydaktycznych, przygotowujących do roli nauczyciela 

(U2_I_P_07). 
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3. W trakcie studiów nie wykorzystuje się potencjału miejsca, jakim jest Lu-

blin, historycznie bardzo związany z historią i kulturą polskich Żydów oraz 
ich Zagładą:

 – Uważam, że można więcej na ten temat powiedzieć, szczególnie studiując 
w takim mieście jak Lublin. Przede wszystkim pokazać te miejsca studen-

tom. Jest to realizowane, ale w nikłym stopniu, bardziej dla chętnych 

(U2_I_P_05). 

6 osób zakreśliło odpowiedź „słabo”. W ich uzasadnieniach pojawiły się infor-
macje, które można podzielić na 2 grupy:

1. Brak wystarczającej ilości zajęć na ten temat i za mało czasu na jego dogłębne 
omówienie (podobnie jak w przypadku zaznaczania odpowiedzi „średnio”); 
co prawda tematyka ta jest poruszana, ale na zajęciach dodatkowych:

 – W programie nauczania brak tej tematyki. Pojawia się sporadycznie, ale 
nie jest zgłębiana (U2_I_P_16); 

 – Na temat Żydów wspominane jest tylko przy omawianiu lektur, które do 
nich nawiązują (U2_I_P_10).

2. Tematyka ta jest poruszana, ale na zajęciach nieobowiązkowych:
 – Literatura żydowska była poruszana na wykładach nieobowiązkowych, 

dodatkowych (U1_I_P_07);
 – Ponieważ zajęcia są nieobowiązkowe, krótkie. Nie czuję się kompetentna 

do wypowiadania w kwestiach żydowskich (U1_I_P_04).

Według 2 osób program zajęć na ich kierunku w ogóle nie przygotowuje ich 
do prowadzenia zajęć z tematyki historii, kultury i zagłady Żydów. W opinii tych 
osób takich zajęć przygotowawczych nie ma w programie studiów: – Nie mamy 
przedmiotów związanych z tą tematyką (U2_I_P_11). 

Odpowiedzi studentów i studentek filologii polskiej drugiego stopnia przedsta-

wiają się w następujący sposób: 3 osoby wskazały, że program przygotowuje je do 
prowadzenia zajęć z wyżej wymienionej tematyki w stopniu dobrym, odpowiedź 
„średnio” zakreśliły 4 osoby, zaś „słabo” – 392. 

Osoby, które zakreśliły odpowiedź „dobrze” uzasadniły ją następująco: – Jako 

studentka z pewnością będę musiała uzupełnić swoje wiadomości przed przystą-

pieniem do prowadzenia lekcji, ale wiem, gdzie szukać (U1_II_P_02); – W progra-

mie moich studiów znalazły się kursy poświęcone tej problematyce jak również 
zorganizowano nam warsztaty w Teatrze NN na ten temat (U2_II_P_03); – Na 
moim kierunku studiów mieliśmy przedmiot poświęcony tej tematyce. Nie jest to 

92 2 osoby nie odpowiedziały na to pytanie. 



Edukacja o historii, kulturze i zagładzie Żydów w Lublinie. Raport z badań

48 

przedmiot, który w programie studiów jednoznacznie nawiązuje do tej tematyki, 
jednak nauczyciel, który go prowadził był tym zainteresowany i do tego dopasował 
treści, które się pojawiły na zajęciach (U2_II_P_05). 

Uzasadnienia osób, które zakreśliły odpowiedź „średnio” wskazywały na brak 
wystarczającej liczby godzin w programie do omówienia tego tematu w takim 
stopniu, aby być lepiej przygotowanym do prowadzenia lekcji w szkole: – Prowa-

dzono zajęcia dotyczące tej tematyki kilka godzin: Regionalne dziedzictwo języko-

wo-kulturowe (U2_II_P_06); – Na zajęciach na uczelni mało uwagi poświęcanej jest 
Żydom (U1_II_P_04); – Jest zbyt mało godzin i zbyt dużo tematów do poruszenia 

(U1_II_P_01). 
Podobne argumenty padały w przypadku studentów i studentek zakreślają-

cych odpowiedź „słabo”: – Ze studiów o historii Żydów wiem mało. Nie było zbyt 
dużo zajęć na ten temat. Było wyjście do Teatru NN i na tym koniec (U2_II_P_01). 
1 z osób napisała także, że jej słabe przygotowanie wynika z braku zainteresowa-

nia tematem: – Nie jestem zainteresowany tym tematem, dlatego nie uczestniczę 
w fakultatywnych zajęciach dotyczących tej tematyki (U1_II_P_05). 

Pytanie nr 3 „Oceń w jakim stopniu program zajęć na Twoim kierunku studiów 
przygotowuje Cię do prowadzenia zajęć z tematyki historii i kultury polskich Ży-

dów/zagłady Żydów?”

Tabela 7. Liczba poszczególnych odpowiedzi na pytanie nr 3 

Skala Liczba odpowiedzi –  
studia pierwszego stopnia 

Liczba odpowiedzi –  
studia drugiego stopnia 

Bardzo dobrze 1 0

Dobrze 6 3

Średnio 13 4
Słabo 6 3

W ogóle nie przygotowuje 2 0

Źródło: opracowanie własne.

Pytanie 4. brzmiało następująco: „Czy Twoim zdaniem w programie studiów 
powinno być więcej zajęć poświęconych tematyce historii i kultury Żydów pol-
skich/zagłady Żydów?”. Osoby badane proszone były o zaznaczenie jednej z 2 od-

powiedzi: „tak, jakie to powinny być zajęcia?” lub „nie”. 
W przypadku studentów i studentek pierwszego stopnia 18 osób wybrało od-

powiedź „tak”. „Nie” zaznaczyło 9/10 studentów/studentek93. Adnotację o tym 

93 1 osoba nie zaznaczyła żadnej odpowiedzi. 
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jakie to powinny być zajęcia otrzymałam od każdej z osób zaznaczającej odpo-

wiedź „tak” na powyższe pytanie. Pojawiły się tak propozycje zajęć z obszaru:
1. Kultury (– Zajęcia z kształcenia kulturowego (U2_I_P_04); – Zajęcia poświę-

cone wpływowi obcych kultur na kulturę polską (U2_I_P_16)). 
2. Odrębnych zajęć z tej tematyki (– Myślę, że powinniśmy mieć osobne zajęcia 

poświęcone kulturze i historii żydowskiej (U1_I_P_02); – Zajęcia przedstawiają-

ce kulturę i losy [społeczności żydowskiej] (U2_I_P_18); – Kultura, historia, sztu-

ka, literatura [żydowska], ale również ich prawo, ekonomia itp. (U1_I_P_03); 
– O zwyczajach i tradycjach żydowskich, jak również ich rytuałach, a także życiu 
w świetle Pisma Świętego (U1_I_P_05)). 

3. Literatury i historii literatury polskiej i żydowskiej (– Na zajęciach z historii 
literatury polskiej temat kultury i historii Żydów powinien zostać dokładnie 
omówiony (U2_I_P_06); – Zajęcia konwersatoryjne w ramach historii lite-

ratury polskiej (U2_I_P_17); – O zwyczajach i wpływach historii i kultury ży-

dowskiej na literaturę polską (U1_I_P_04); – Z literatury żydowskiej w Polsce 

(U1_I_P_01)). 
4. Dydaktyki (– Mówienie o tym na dydaktyce, w jaki sposób tego uczyć i o tym 

rozmawiać z młodymi ludźmi (U1_I_P_09)). 
5. Zajęcia z przedstawicielami/przedstawicielkami społeczności żydowskiej 

(– Powinny być organizowane spotkania z Żydami, którzy by opowiadali 
o swojej kulturze (U2_I_P_09)).

6. Praktycznego (– Zajęcia te powinny być przede wszystkim praktyczne i po-

winno się więcej czasu poświęcać codzienności życia społeczności żydowskiej 
(U1_I_P_08)). 

7. Historii Polski (– Zajęcia z historii Polski pomijają ten temat, uważam, że może 
to zwiększyć przez fakultety i wykłady ogólnouniwersyteckie (U2_I_P_05)). 

5 osób badanych na studiach drugiego stopnia odpowiedziało na to pytanie 
twierdząco, negatywną odpowiedź zakreśliło 7 osób. Zajęcia, które wskazały oso-

by zakreślające odpowiedź „tak” można podzielić na następujące obszary: 
1. Historii (– Na studiach ta tematyka powinna być poszerzona. Nauczyciel po-

winien coś na ten temat więcej wiedzieć. Na zajęciach z historii można o tym 
więcej powiedzieć (U2_II_P_01)). 

2. Literatury (– Poświęcone literaturze polsko-żydowskiej (U2_II_P_04)). 
3. Zajęcia stwarzające przestrzeń do dyskusji (– Ćwiczenia, laboratoria, semina-

ria, stworzenie okazji do dyskusji i wymiany poglądów (U2_II_P_06)). 
4. Poświęcone kwestiom lokalnym (– Byłabym ciekawa zajęć dotyczących twór-

czości lokalnej, związanej z miejscem, gdzie studiuję i tego, jak Żydzi odbierali 
Polaków: napisanej przez Żydów (U1_II_P_02)).
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Pytanie nr 4 „Czy Twoim zdaniem w programie studiów powinno być więcej 
zajęć poświęconych tematyce historii i kultury Żydów polskich/zagłady Żydów?”

Tabela 8. „Czy Twoim zdaniem w programie studiów powinno być więcej zajęć poświęco-
nych tematyce historii i kultury Żydów polskich/zagłady Żydów?” 

Odpowiedź Pierwszy stopnień Drugi stopień 
Tak 18 5

Nie 9 7

Źródło: opracowanie własne. 

W pytaniu 5. osoby badane były proszone o napisanie, które zajęcia w trakcie 
całego toku studiów uważały za najbardziej przydatne, które pomogą im w pro-

wadzeniu zajęć na temat historii i kultury Żydów polskich/zagłady Żydów? 
Wśród odpowiedzi studentów i studentek pierwszego stopnia (udzieliło jej 

16 osób) najwięcej było wskazań na zajęcia z „Literatury żydowskiej” (9 osób), 
5 osób wskazało na zajęcia z „Dziedzictwa kulturowego”, zaś 2 z „Historii literatury 
polskiej”. 

W przypadku studentów i studentek drugiego stopnia 5 osób wskazało zaję-

cia z przedmiotu „Regionalne dziedzictwo językowo-kulturowe” (w tym 1 osoba 
wskazała konkretnie na wizyty studyjne w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN” 
oraz Państwowym Muzeum na Majdanku w ramach tych zajęć), zaś 4 osoby wska-

zały na zajęcia z literatury („Literatura żydowska w Polsce”, „Literatura pozytywi-
zmu”, „Literatura po 1989 roku i II wojny światowej”). 

Kolejne, 6. pytanie, brzmiało następująco: „Czy Twoim zdaniem należy uczyć 
w szkole o historii i kulturze Żydów polskich/zagładzie Żydów?” 

Twierdząco odpowiedziało 26 osób studiujących na studiach pierwszego stop-

nia, 1 wskazała odpowiedź negatywną. 1 osoba nie zaznaczyła żadnej odpowiedzi. 
Argumenty na „tak” można pogrupować w następujący sposób:

1. Ukazanie związku pomiędzy literaturą/kulturą/historią polską i żydowską: 
 – Aby uświadomić młode pokolenie jak wiele czerpiemy z kultury i literatury 

żydowskiej, aby zaciekawić młodych z trudnym tematem niezawinionej 
śmierci (U1_I_P_01); 

 – Jest to istotną częścią historii i twórczości polskiej lub związanej z Polską, 
ważne też, aby widzieć obustronne wpływy Żydów i Polaków na siebie 
nawzajem twórczość, język, kultura (U1_I_P_09); 

 – Jest to część naszej historii (U1_I_P_02);
 – Żydzi stanowili od wieków element społeczeństwa polskiego i byli wprzę-

gnięci w naszą historię (U2_I_P_02); 
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 – Ponieważ ten temat w dużym stopniu jest powiązany z naszą historią 
i kulturą (U2_I_P_12); 

 – Ponieważ stanowi jedną z fundamentalnych kwestii historii Polski 
(U1_I_P_07).

2. Jako moralny obowiązek i przestroga na przyszłość: 
 – Choć tyle należy się zamordowanym Żydom – pamięć. Ponadto to uwraż-

liwia, przeraża i skłania do refleksji, by okrucieństwa wojny już nigdy się 
nie powtórzyły (U1_I_P_05); 

 – Należy uświadamiać młodych ludzi, że zagłada Żydów była czymś bardzo 
złym. Kultura i historia Żydów zaś jest piękna i interesująca (U1_I_P_03).

3. Z uwagi na ważność i ciekawość tematyki:
 – Z racji ogromu ciekawych zagadnień (U1_I_P_08);
 – Bo to bardzo ważny i ciekawy temat (U1_I_P_06); 
 – Ponieważ temat zagłady Żydów jest ważny i należy o nim uczyć, by przy-

szłe pokolenia znały historię (U2_I_P_13); 
 – Na historii temat może być potraktowany niedostatecznie, a jest na tyle 

istotny, że każdy kończąc szkołę powinien mieć podstawową wiedzę z tego 
zakresu (U2_I_P_17). 

1 z osób, która na pytanie „Czy Twoim zdaniem należy uczyć w szkole o historii 
i kulturze Żydów polskich/zagładzie Żydów?” zaznaczyła odpowiedź „nie” uzasad-

niła ją w następujący sposób: – Lekcje historii poruszają ten temat (U1_I_P_04). 
Wszystkie odpowiedzi studentów i studentek studiów drugiego stopnia były 

pozytywne. Uzasadnienia można pogrupować w następujący sposób:
1. (1) Ukazanie związku pomiędzy literaturą/kulturą/historią polską i ży- 

dowską: 
 – Tak, ponieważ jest to ciekawa kultura związana silnie z kulturą polską. 

Natomiast historia wiele uczy o tolerancji i odmienności oraz poszano-

waniu innych kultur (U2_II_P_05);
 – Ponieważ jest to część historii Polski, a także nauka o tym do czego może 

prowadzić skrajny brak tolerancji i ślepe poddanie się jakiejś ideologii 
(U2_II_P_04);

 – Są częścią polskiej historii, podobnie Holokaust (U1_II_P_05);
 – Jest to ważny element polskiej historii (U1_II_P_04);
 – Jest to element historii, istotny również jako przestroga (U1_II_P_02);
 – To jest ważna część historii oraz Żydzi nie są postrzegani w sposób pozy-

tywny. Głównie chodzi o zmianę stosunku względem Żydów na pozytywny 

(U1_II_P_01).



Edukacja o historii, kulturze i zagładzie Żydów w Lublinie. Raport z badań

52 

2. (3) Z uwagi na ważność i ciekawość tematyki:
 – Należy podkreślać/eksponować wydarzenia, które odcisnęły piętno na 

losach tak wielu (U2_II_P_06);
 – Należy wspomnieć o zagładzie Żydów, warto, aby młodzi ludzie mieli 

ogląd na całą historię (U2_II_P_01);
 – Uczniowie powinni mieć wiedzę na różne tematy. Mieć świadomość da-

nych zjawisk i problemów (U2_II_P_07);
 – Uważam, że nie należy marginalizować tak ważnych wydarzeń historycz-

nych, ale nie sądzę też, że należy się nad tym szczególnie długo skupiać 

(U2_II_P_03);
 – Należy o tym wspominać i mówić, żeby uczniowie mieli chociaż pod-

stawowe informacje na ten temat, wiedzieli np. czym jest Holokaust 
(U1_II_P_03).

Pytanie nr 6 „Czy Twoim zdaniem należy uczyć w szkole o historii i kulturze 
Żydów polskich/zagładzie Żydów?”

Tabela 9. Liczba odpowiedzi „tak” i „nie” na pytanie nr 6 

Odpowiedź Pierwszy stopień Drugi stopień 
Tak 26 12

Nie 1 0

Źródło: opracowanie własne. 

1.3. Wizyty studentów i studentek filologii polskiej w miejscach 
prowadzących działania edukacyjne z zakresu kultury i historii 
żydowskiej oraz Holokaustu 

W pytaniu 7. osoby badane zostały poproszone o wskazanie jakie miejsca w Lu-

blinie związane z historią, kulturą i zagładą Żydów odwiedziły w trakcie zajęć na 
uczelni lub zajęć dodatkowych. Wymienione w pytaniu miejsca znajdują się w ta-

beli 10. Oprócz wskazania miejsca osoby badane miały także ocenić w czterostop-

niowej skali wizytę jako: bardzo interesującą (4), średnio interesującą (3), mało 
interesującą (2), zupełnie nieinteresującą (1). 
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Pytanie nr 7 „Czy w trakcie zajęć (także dodatkowych) na studiach odwiedza-

łaś/odwiedzałeś takie miejsca jak (tabela 10): Jakie były kryteria oceny?”

Tabela 10. Liczba osób odwiedzających poszczególne miejsca wraz z oceną wizyt 

Liczba osób 
odwiedzających 

Ocena 4 –  
bardzo 

interesująca

Ocena 3 –  
średnio 

interesująca

Ocena 2 –  
mało 

interesującą

Ocena 1 –  
zupełnie 

nieinteresująca
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Ośrodek „Brama Grodzka 
– Teatr NN” 11 6 4 1 5

Państwowe Muzeum 
na Majdanku 10 5 6 5 4

Instytut Pamięci Narodo-
wej – oddział w Lublinie 4 2 2

Izba Pamięci Żydów 2 1 1

Lubelska Jesziwa 9 5 1

Cmentarz żydowski – sta-
ry lub nowy 10 2 4 1 1

Szlak Pamięci Żydów 
Lubelskich 7 5

Inne, jakie? 0

Źródło: opracowanie własne. Suma ocen nie jest równa liczbie odwiedzających, nie wszystkie osoby, 
które odznaczyły dane miejsce jako odwiedzone dokonały oceny wizyty. 

Najwięcej studentów i studentek pierwszego stopnia odwiedziło Ośrodek 
„Brama Grodzka – Teatr NN”, niewiele mniej Państwowe Muzeum na Majdanku 
i cmentarz żydowski. 9 osób było w lubelskiej Jesziwie, zaś 7 przeszło Szlakiem 
Pamięci Żydów Lubelskich. W lubelskim oddziale Instytutu Pamięci Narodo-

wej były 4 osoby, a Izbie Pamięci Żydów jedynie 2. W większości wizyty zostały 
ocenione jako bardzo interesujące i średnio interesujące. Jedynie 2 osoby od-

wiedzające cmentarz żydowski oceniły wizytę jako mało interesującą i zupełnie 
nieinteresującą. 

W przypadku studentów i studentek drugiego stopnia 5 osób odwiedziło 
zarówno Ośrodek „Bramę Grodzką – Teatr NN”, jak i Państwowe Muzeum na 
Majdanku. Wszyscy respondenci ocenili wizyty w tych miejscach jako „bardzo 
interesujące”. 
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1.4. Uczestnictwo studentów i studentek filologii polskiej w zajęciach 
dodatkowych poświęconych historii i kulturze żydowskiej 
oraz zagładzie 

Pytanie 8 brzmiało następująco: „Czy w trakcie studiów uczestniczyłeś/aś 
w zajęciach dodatkowych – organizowanych zarówno przez Twoją uczelnię, jak 
i inne uczelnie/instytucje na temat edukacji o historii i kulturze polskich Żydów/
Zagłady?”

W zajęciach dodatkowych wzięły udział 3 osoby na studiach licencjackich zaś 
25 osób zaznaczyło odpowiedź „nie”. Uzupełnieniem odpowiedzi „tak” było dopi-
sanie jakie to były zajęcia. Wszystkie 3 osoby uczestniczyły w spacerach. 2 w spa-

cerze po żydowskim Lublinie, 1 w spacerze śladami Singera. 
W przypadku studiów drugiego stopnia 3 osoby wzięły udział w zajęciach do-

datkowych. Były to konferencje naukowe i zajęcia związane z wizytą w Ośrodku 
„Brama Grodzka – Teatr NN” oraz Państwowym Muzeum na Majdanku. 

Pytanie nr 8 „Czy w trakcie studiów uczestniczyłeś/aś w zajęciach dodatkowych 
– organizowanych zarówno przez Twoją uczelnię, jak i inne uczelnie/instytucje na 
temat edukacji o historii i kulturze polskich Żydów/Zagłady?”

Tabela 11. Liczba odpowiedzi „tak” i „nie” na pytanie nr 894
 

Odpowiedzi Pierwszy stopień Drugi stopień94 

Tak 3 3 

Nie 25 5 

Źródło: opracowanie własne. 

Osoby, które odpowiedziały twierdząco na pytanie 8., w pytaniu 9. zostały 
poproszone o napisanie jak oceniły te zajęcia dodatkowe (w odniesieniu do ich 
przyszłej pracy w szkole). Mogły wybrać 1 z 4 odpowiedzi: „bardzo przydatne”, 
„średnio przydatne”, „mało przydatne”, „zupełnie nieprzydatne”. 

W przypadku studiów pierwszego stopnia 3 osoby, które brały udział w zaję-

ciach dodatkowych oceniły je jako bardzo przydatne. 1 z nich skomentowała to 
w następujący sposób: – Dowiedziałam się tam wielu ciekawostek i anegdot, które 
urozmaicają wykład (U1_I_P_01). 

Z kolei na studiach drugiego stopnia 1 z osób oceniła te zajęcia jako bardzo 
przydatne w przyszłej pracy, 2 osoby zakreśliły odpowiedź średnio przydatne. 

94 4 osoby nie zaznaczyły żadnej odpowiedzi.
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1 osoba podała uzasadnienie tego wyboru: – Były interesujące, ale nie trwały dłu-

go, więc w konsekwencji obejmowały niewielki zakres informacji (U1_II_P_02). 

1.5. Wiedza na temat kultury i historii społeczności żydowskiej wśród 
studentów i studentek filologii polskiej 

Pytanie 10. otwiera tę część ankiety, w której osoby badane proszone były o po-

danie podstawowych liczb i faktów związanych z historią i kulturą społeczności 
żydowskiej oraz Zagładą. Pierwsze z tych pytań brzmiało następująco: „Podaj 
w przybliżeniu liczbę żydowskich mieszkańców Lublina przed wybuchem II wojny 
światowej”. 

Odpowiedzi na to pytanie udzieliło 18 osób – studentów i studentek studiów 
pierwszego stopnia, a 3 spośród nich podały najbardziej zbliżoną do rzeczywistej 
liczbę żydowskich mieszkańców Lublina przed wybuchem II wojny światowej, tj. 
ok. 42 tys. osób narodowości żydowskiej95. Rozpiętość liczbowa w pozostałych 
odpowiedziach wynosiła od 4 do 400 tys. Z kolei w przypadku studiów drugiego 
stopnia na to pytanie odpowiedzi udzieliły 2 osoby. Żadna z nich nie podała pra-

widłowej liczby (podane odpowiedzi to: 50 tys. i 3 tys.). 
W kolejnym pytaniu osoby badane były proszone o wymienienie 3–4 lub więcej 

miejsc w Lublinie związanych z kulturą/historią społeczności żydowskiej i zagładą 
Żydów. Żadnej odpowiedzi na to pytanie nie podały 4 osoby ze studiów pierwsze-

go stopnia. 13 osób podało pełną odpowiedź (3 miejsca lub więcej), zaś 11 osób 
wymieniło co najmniej jedno miejsce. Każda z tych 24 osób wskazała jako jedno 
z miejsc w Lublinie związanych z kulturą/historią społeczności żydowskiej i zagładą 
Żydów, Państwowe Muzeum na Majdanku (najczęściej nazwa tego miejsca ogra-

niczała się do słowa „Majdanek”). 11 osób wymieniło cmentarz żydowski, zaś po 
6 osób – Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” oraz Jesziwę. Inne wymieniane miej-
sca (wskazane przez 2 lub 1 osobę) to: Studnia przy obecnym dworcu PKS, Lampa 
pamięci na błoniach obok zamku, całe Stare Miasto, teren obecnego dworca PKS, 
Podzamcze, Izba Pamięci Żydów, granice getta, dom Franciszki Arnsztajnowej, Plac 
Zamkowy, miejsce mordu na Tatarach, Dom Kultury pod Akacją, Rabinat. 

9 studentów i studentek drugiego stopnia wskazało co najmniej jedno miejsce, 
zaś 6 z nich podało ich 3 lub więcej. Państwowe Muzeum na Majdanku zostało 
wymienione przez 8 osób, a cmentarz żydowski – 7 osób. 4 razy podano Ośro-

dek „Brama Grodzka – Teatr NN”, 2 razy Jesziwę oraz okolice obecnego Placu 

95 Tuż przed wybuchem wojny w Lublinie mieszkało ok. 42 tys. osób narodowości żydowskiej. Zob. sze-

rzej, A. Kopciowski, Zarys dziejów Żydów w Lublinie, [w:] Żydzi w Lublinie – Żydzi we Lwowie. Miejsca 
– Pamięć – Współczesność, red. J. Zętar, E. Żurek, S. J. Żurek, Lublin 2006, s. 18. 
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Zamkowego i Szlak Pamięci Lubelskich Żydów. Po jednym razie wskazano Synago-

gę, Stare Miasto, Izbę Pamięci Żydów oraz granice lubelskiego getta. 
W pytaniu 12. należało odpowiedzieć, ile osób narodowości żydowskiej za-

mordowano w obozie na Majdanku. Na to pytanie odpowiedź podało 17 osób 
studiujących na studiach pierwszego stopnia. Żadna z nich nie wskazała jednak 
prawidłowej liczby. Najbliżej poprawnej odpowiedzi była 1 osoba, która podała, 
że ofiar było 40–50 tys96. Rozkład liczbowy pozostałych odpowiedzi wahał się od 
2 tys. do nawet kilku milionów. Również w przypadku studentów i studentek dru-

giego stopnia nie padła prawidłowa odpowiedź. Jedyna odpowiedź, jaka pojawiła 
się na to pytanie to liczba 2000. 11 osób nie podało żadnej odpowiedzi. 

Pytanie 13. sprawdzało wiedzę na temat planów eksterminacji ludności 
żydowskiej. Osoby badane zostały poproszone o wyjaśnienie czym była Ak-

cja Reinhardt. Odpowiedzi na to pytanie udzieliły 4 osoby studiów pierw-

szego stopnia. Wśród odpowiedzi pojawiły się następujące opisy: – Przewóz 
Żydów do obozów (U2_I_P_05); – „Dożynki”: ludobójstwo przez masowe roz-

strzelanie Żydów na Majdanku (U2_I_P_07); – Masowe mordy Żydów pol-
skich (U2_I_P_17); – Była to ostateczna akcja pozbycia się Żydów z obozu na 
Majdanku (U2_I_P_16). Żadna z nich w pełni nie udziela odpowiedzi na zada-

ne pytanie. Jeżeli chodzi o studentów i studentki studiów drugiego stopnia to 
odpowiedź na to pytanie podały 3 osoby. Ich wyjaśnienia wyglądały następu-

jąco: – Wymierzona w Żydów, zaplanowana przez Reinhardta Heydricha, wyso-

kiego oficera SS (U1_II_P_05); – Od Reinhardta Heydricha, organizatora sys-

temu obozów nazistowskich, akcja związana z zagładą Żydów (U1_II_P_04);  
– Ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej w Lublinie (U2_II_P_06). Tak, jak 
w przypadku studentów i studentek pierwszego stopnia żaden z opisów w pełni 
nie wyczerpał tego tematu. 

W pytaniu 14. osoby badane zostały poproszone o podanie 3–4 lub więcej 
nazwisk osób pochodzenia żydowskiego związanych z Lublinem. Choć jedno na-

zwisko wymieniło 9 osób ze studiów pierwszego stopnia, nikt nie podał 3 lub wię-

cej nazwisk. Wśród nich najczęściej powtarzającym się było nazwisko Franciszki 
Arnsztajnowej (6 razy), inne, wymienione raz lub więcej, to: Widzący z Lublina, 
Jerzy Pfeffer, T. Kot, Julia Hartwig, Henryk Żytomirski, Leśmian, Singer, Białoszew-

ski, założyciel Jesziwy. 5 studentów i studentek studiów drugiego stopnia podało 
po jednym nazwisku, we wszystkich przypadkach było to nazwisko Singer. 7 osób 
nie udzieliło na to pytanie odpowiedzi. 

96 Według informacji zawartych na stronie Państwowego Muzeum na Majdanku liczba ofiar żydow-

skich wynosiła ok. 60 tys. Zob. szerzej – http://www.majdanek.eu/pl/history/ogolne_informacje/1, 
data dostępu: 28.06.2019. 
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1.6. Wizyty w miejscach prowadzących działania edukacyjne 
w obszarze historii, kultury i zagłady Żydów a poziom wiedzy 
w tym zakresie 

Zebrane dane pozwoliły także uchwycić relacje między posiadaną przez respon-

dentów wiedzą na temat historii, kultury i zagłady Żydów, a oceną własnego przy-

gotowania do prowadzenia zajęć z wyżej wymienionej tematyki. W pytaniu tym 
nie zakładałam, że sama wizyta skutkuje tym, iż uczestniczące w niej osoby po-

siądą wiedzę z danego zakresu. Takie założenie miałoby sens, gdybym pytanie to 
postawiła przed i po wizycie w miejscach, które prowadzą edukację w obszarze 
historii i kultury żydowskiej oraz Holokaustu. Z uwagi na brak możliwości prze-

prowadzenia takich badań, chciałam się dowiedzieć, jak sami uczestnicy wizyt 
oceniają stan wiedzy własnej na temat historii, kultury i zagłady Żydów. Inny-

mi słowy czy widzą oni zależność pomiędzy wizytą w takim miejscu jak Ośrodek 
„Brama Grodzka – Teatr NN”, Izba Pamięci Żydów oraz lubelska Jesziwa, a wiedzą 
na temat liczby Żydów mieszkających w przedwojennym Lublinie, oraz na temat 
miejsc i nazwisk osób pochodzenia żydowskiego związanych z Lublinem. 

Spośród 16 studentów i studentek filologii polskiej pierwszego stopnia będą-

cych z wizytą w minimum jednym z wyżej wymienionych miejsc nikt nie potrafił 
wskazać poprawnej liczby żydowskich mieszkańców przedwojennego Lublina. 
Właściwą odpowiedź podała 1 osoba, jednocześnie zaznaczając brak wizyty w każ-

dej ze wspomnianych instytucji. 
13 osób badanych potrafiło wymienić 3 lub 4 miejsca związane z historią i dzie-

dzictwem lubelskich Żydów, w tym 7 osób odwiedziło Ośrodek „Brama Grodzka 
– Teatr NN”, Izbę Pamięci Żydów lub lubelską Jesziwę. 

Tylko 2 osoby studiujące filologię polską na studiach pierwszego stopnia potra-

fiło wymienić 3–4 lub więcej nazwisk osób pochodzenia żydowskiego związanych 
z Lublinem, 1 z nich odwiedziła choć jedną z wymienionych wyżej instytucji, ko-

lejna nigdy nie odwiedzała żadnego ze wspomnianych miejsc. 3 osoby studiujące 
filologię polską na studiach drugiego stopnia odwiedziło Ośrodek „Brama Grodzka 
– Teatr NN”, Izbę Pamięci Żydów lub lubelską Jesziwę. Spośród 3 osób, które po-

trafiły podać poprawną liczbę żydowskich mieszkańców przedwojennego Lublina 
1 z nich była przynajmniej w jednej z wyżej wymienionych instytucji. Osoba, któ-

ra wymieniła minimum 3 nazwiska osób pochodzenia żydowskiego związanych 
z Lublinem nie była w żadnej ze wspomnianych miejsc, tak samo, jak 10 osób 
potrafiących wskazać 3–4 miejsca związane ze społecznością żydowską w Lublinie 
nie było z wizytą w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN”, Izbie Pamięci Żydów 
czy lubelskiej Jesziwie. 
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Wśród studentów i studentek filologii polskiej drugiego stopnia statystyka 
wygląda następująco. Spośród 12 osób odwiedzających minimum jedno z wyżej 
wymienionych miejsc nikt nie potrafi wskazać prawidłowej liczby Żydów mieszka-

jących w przedwojennym Lublinie oraz podać minimum 3 nazwiska osób żydow-

skiego pochodzenia związanych z miastem. Z tej grupy 2 osoby wskazały 3 lub 
więcej miejsc związanych z żydowską społecznością Lublina, pozostałe 10 osób, 
które wymieniły te miejsca nie odwiedziły Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”, 
Izby Pamięci Żydów czy lubelskiej Jesziwy. 

Interesowało mnie także czy osoby odwiedzające Państwowe Muzeum na 
Majdanku posiadają wiedzę na temat liczby żydowskich ofiar obozu oraz potra-

fią wyjaśnić czym była Akcja Reinhardt. Spośród 10 osób studiujących filologię 
polską pierwszego stopnia odwiedzających Muzeum nikt nie potrafił poprawnie 
podać, ile osób narodowości żydowskiej zginęło w obozie, a także zdefiniować 
Akcję Reinhardt. W tej grupie nie było także osób, które znały odpowiedzi na te 
pytania, a nie odwiedziły Państwowego Muzeum na Majdanku. 

Wśród studentów i studentek filologii polskiej drugiego stopnia także nikt, 
spośród 5 osób odwiedzających Państwowe Muzeum na Majdanku, nie potrafił 
prawidłowo wskazać liczby żydowskich ofiar obozu oraz wyjaśnić czym była Akcja 
Reinhardt. 

1.7. Przygotowanie studentów i studentek filologii polskiej 
do prowadzenia zajęć z historii, kultury i zagłady Żydów, a ich 
wiedza z tego zakresu 

Zebrane dane pozwalają także uchwycić relacje między posiadaną wiedzą na te-

mat historii i kultury żydowskiej oraz Holokaustu a oceną własnego przygotowania 
do prowadzenia zajęć z wyżej wymienionej tematyki. 

Spośród 7 osób studiujących filologię polską pierwszego stopnia, które oceniły, 
że uczelnia przygotowuje ich do prowadzenia zajęć ze wspomnianego zakresu 
w stopniu bardzo dobrym lub dobrym aż 5 osób nie podało żadnej z 5 odpowie-

dzi sprawdzających ich wiedzę z obszaru historii, kultury i zagłady Żydów. 1 oso-

ba udzieliła 2 poprawnych odpowiedzi, kolejna odpowiedziała na jedno pytanie. 
Wśród 3 osób studiujących na kierunku filologia polska drugiego stopnia ocenia-

jących swoje przygotowanie jako dobre 1 nie odpowiedziała na żadne spośród 5 
pytań sprawdzających jej wiedzę, 2 pozostałe podało po jednej odpowiedzi. 
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1.8. Stosunek studentów i studentek filologii polskiej do relacji 
polsko-żydowskich 

Jak już wspomniałam wcześniej, ostatnie 4 pytania zaczerpnięte zostały z bada-

nia przeprowadzonego przez Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS). Pytanie 
nr 15 brzmiało następująco: „Jak sądzisz, czy Żydzi doznali od Polaków: a) więcej 
dobrego niż złego, b) tyle samo dobrego co złego, c) więcej złego niż dobrego, 
d) trudno powiedzieć”. Rozkład odpowiedzi przedstawia poniższa tabela.

Pytanie nr 15 „Jak sądzisz, czy Żydzi doznali od Polaków: …?”

Tabela 12. Liczba wskazań w poszczególnych odpowiedziach w pytaniu nr 15

Warianty odpowiedzi 
Liczba osób zazna-

czających odpowiedź 
a, b, c lub d – studia 
pierwszego stopnia 

Liczba osób zazna-

czających odpowiedź 
a, b, c lub d – studia 

drugiego stopnia
Łącznie Rozkład 

procentowy 

a) więcej dobrego niż złego 0 3 3 7,5% 
b) tyle samo dobrego co złego 7 5 12 30,0% 
c) więcej złego niż dobrego 8 0 8 20,0% 
d) trudno powiedzieć 13 4 17 42,5% 

Źródło: opracowanie własne. 

W kolejnym punkcie osoby badane proszone były o zaznaczenie jednej z 4 
odpowiedzi na pytanie: „Jak sądzisz, czy Polacy doznali od Żydów…?”. Warianty 
odpowiedzi przedstawiały się tak samo jak w pytaniu nr 15. Rozkład odpowiedzi 
na to pytanie przedstawia poniższa tabela. 

Pytanie nr 16 „Jak sądzisz, czy Polacy doznali od Żydów: …?”

Tabela 13. Liczba wskazań w poszczególnych odpowiedziach w pytaniu nr 16

Warianty odpowiedzi 
Liczba osób zazna-

czających odpowiedź 
a, b, c lub d – studia 
pierwszego stopnia 

Liczba osób zazna-

czających odpowiedź 
a, b, c lub d – studia 

drugiego stopnia
Łącznie Rozkład 

procentowy 

a) więcej dobrego niż złego 4 0 4 10,0% 
b) tyle samo dobrego co złego 9 6 15 37,5%
c) więcej złego niż dobrego 3 1 4 10,0% 
d) trudno powiedzieć 12 5 17 42,5% 

Źródło: opracowanie własne. 

Przedostatnie pytanie brzmiało następująco: „Wiele się mówi o różnych po-

stawach Polaków wobec Żydów w czasie II wojny światowej. Niektórzy Polacy 
z narażeniem życia ukrywali Żydów i pomagali im w przetrwaniu, ale byli też i tacy, 
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którzy donosili na Żydów, a nawet uczestniczyli w ich mordowaniu. Jak sądzisz, 
których przypadków było więcej w czasie okupacji?”. Także i w tym przypadku 
osoby badane miały do wyboru 1 z 4 opcji: „a) więcej było przypadków ukry-

wania Żydów i pomagania im, b) więcej było przypadków donoszenia na Żydów 
i mordowania ich, c) tyle samo było przypadków ukrywania Żydów i pomagania 
im, co donoszenia na Żydów i mordowania ich, d) trudno powiedzieć”. Rozkład 
odpowiedzi na to pytanie przedstawia poniższa tabela.

Pytanie nr 17 „Wiele się mówi o różnych postawach Polaków wobec Żydów 
w czasie II wojny światowej. Niektórzy Polacy z narażeniem życia ukrywali Żydów 
i pomagali im w przetrwaniu, ale byli też i tacy, którzy donosili na Żydów, a na-

wet uczestniczyli w ich mordowaniu. Jak sądzisz, których przypadków było więcej 
w czasie okupacji?”

Tabela 14. Liczba wskazań w poszczególnych odpowiedziach w pytaniu nr 17

Warianty odpowiedzi 
Liczba osób zazna-

czających odpowiedź 
a, b, c lub d – studia 
pierwszego stopnia 

Liczba osób zazna-

czających odpowiedź 
a, b, c lub d – studia 

drugiego stopnia
Łącznie Rozkład 

procentowy 

a) więcej było przypadków 
ukrywania Żydów i poma-
gania im 

6 8 14 35% 

b) więcej było przypadków do-
noszenia na Żydów i mordo-
wania ich

8 0 8 20% 

c) tyle samo było przypadków 
ukrywania Żydów i poma-
gania im, co donoszenia na 
Żydów i mordowania ich 

7 1 8 20% 

d) trudno powiedzieć 7 3 10 25% 
Źródło: opracowanie własne. 

W punkcie 18. osoby badane zostały poproszone o odpowiedź na pytanie: 
„Czy Twoim zdaniem wydarzenia takie jak mordy i pogromy dokonywane przez 
Polaków na Żydach w czasie wojny i tuż po niej, to: a) incydenty, o których trze-

ba pamiętać, ale których nie można uogólniać mówiąc o postawach Polaków na 
Żydach w czasie wojny i tuż po niej, b) sprawy wciąż aktualne, które trzeba ujaw-

niać i nagłaśniać – tak byśmy znali całą prawdę o sobie, c) zamierzchła historia, 
do której nie należy wracać – było minęło, nie ma co rozgrzebywać starych ran, 
d) trudno powiedzieć”. Rozkład odpowiedzi na to pytanie przedstawia tabela 15.
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Pytanie nr 18 „Czy Twoim zdaniem wydarzenia takie jak mordy i pogromy do-

konywane przez Polaków na Żydach w czasie wojny i tuż po niej, to: …”

Tabela 15. Liczba wskazań w poszczególnych odpowiedziach w pytaniu nr 1897, 98

Warianty odpowiedzi 
Liczba osób zazna-

czających odpowiedź 
a, b, c lub d – studia 
pierwszego stopnia97 

Liczba osób zazna-

czających odpowiedź 
a, b, c lub d – studia 
drugiego stopnia98

Łącznie Rozkład 
procentowy 

a) incydenty, o których trzeba 
pamiętać, ale których nie 
można uogólniać mówiąc 
o postawach Polaków w cza-
sie wojny i tuż po niej 

20 5 25 68,0% 

b) sprawy wciąż aktualne, któ-
re trzeba ujawniać i nagła-
śniać – tak byśmy znali całą 
prawdę o sobie

3 2 5 13,5% 

c) zamierzchła historia, do któ-
rej nie należy wracać – było 
minęło, nie ma co rozgrze-
bywać starych ran 

1 1 2 5,0% 

d) trudno powiedzieć 3 2 5 13,5% 
Źródło: opracowanie własne. 

2. Odpowiedzi uzyskane od studentów i studentek historii 
pierwszego i drugiego stopnia 

Pomimo tego, że pytania zadawane studentom i studentkom kierunku historia 
oraz filologia polska były praktycznie takie same, z uwagi na przejrzystość raportu 
przy omawianiu wyników ankiet będę je ponownie przytaczała w całości. 

2.1. Opinia studentów i studentek historii o wymiarze zajęć na tematy 
związane z historią, kulturą i zagładą Żydów 

Na pytanie pierwsze: „Czy uważasz, że w programie zajęć z historii powinno się 
znaleźć więcej tematów poświęconych historii i kulturze polskich Żydów?” pozy-

tywnie odpowiedziało 14 studentów i studentek pierwszego stopnia. Odpowiedź 
„nie” zaznaczyło 15 osób. Uzasadnienia odpowiedzi pozytywnych można pogru-

pować w następujący sposób: 

97 1 osoba zaznaczyła 2 odpowiedzi, nie została ujęta w tym zestawieniu.
98 1 osoba nie zaznaczyła żadnej odpowiedzi, kolejna zaznaczyła 2 odpowiedzi. W obu przypadkach 
nie zostały ujęte w tym zestawieniu.
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1. (1)99 Kultura i historia żydowska jako część kultury i historii Polski:
 – Historia polskich Żydów jest kompatybilna z historią narodu polskiego, 

dzięki poznaniu dziejów obu narodów umożliwia zrozumienie niekiedy 
trudnych stosunków polsko-żydowskich (U2_I_H_14);

 – Ponieważ Polacy dzielili państwo przez 600 lat z Żydami (U2_I_H_12);
 – Jest to część wspólnej historii naszego kraju. Żydzi od czasów średniowie-

cza stanowili pewien procent polskiego społeczeństwa więc wypadałoby 
chociaż powierzchownie zapoznać się z ich kulturą i historią (U2_I_H_6);

 – Żydzi byli ważnym elementem społeczeństwa polskiego (U1_I_H_13); 
 – Uważam, że odgrywają kluczową rolę w naszym społeczeństwie i warto 

mówić o nich nie tylko przy temacie Zagłady (U1_I_H_2).

2. (3) Tematyka ta nie pojawia się zbyt często w szkołach: 
 – Ponieważ uważam, że czasami mało mówi się o tym temacie (U2_I_H_9); 
 – Tak, bo w sumie mamy mało zajęć i tematów związanych z narodem 

Izraela (U2_I_H_4);
 – W programie zajęć temat dziejów polskich żydów prawie nie istnieje. 

Jeśli mówi się o Żydach to ogólnie i przy okazji historii starożytnej. Polscy 
żydzi w programie nauczania pojawiają się w tematach o pogromach, 
strukturze ludności II RP i Holokauście (U1_I_H_06).

3. (4) Ważność tematu:
 – Tak, Holokaust jest tragedią (U1_I_H_12). 

4. (7) Możliwość poznania kultury i historii innej narodowości: 
 – Ponieważ Żydzi tworzyli odrębną społeczność. Owa społeczność była 

ciekawa (U1_I_H_14); 
 – Tak, ważna jest znajomość i zrozumienie historii, kultury mniejszości na-

rodowych (U1_I_H_05); 
 – Tematy te pomogłyby poszerzyć wiedzę z zakresu kultury żydowskiej 

(U2_I_H_05). 

5. Możliwość nawiązywania dialogu i przełamywania barier: 
 – Uważam, że tak ponieważ wielu młodych ludzi nie ma o tym pojęcia. 

A szkoła może przedstawić ten temat i przełamać wszelkie stereotypy, 
które towarzyszą przy historii i kulturze Żydów (U2_I_H_07); 

 – Celem lepszego zrozumienia ich kultury i obyczajów, dzięki czemu lepiej 
jest nawiązać dialog (U1_I_H_11).

99 W nawiasie podaję numerację zastosowaną do danego zagadnienia w przypadku omawiania ankiet 
zebranych wśród studentów i studentek filologii polskiej. 
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Z kolei komentarze do odpowiedzi „nie” pogrupowałam, jak niżej: 
1. (1) W programie nauczania tej tematyki jest za dużo/ jest omawiana w wy-

starczającym stopniu:
 – Jest jej wystarczająco (U1_I_H_10);
 – Jest jej za dużo*

100 (U1_I_H_09);
 – W programie temat polskich Żydów jest poruszany wystarczająco 

(U1_I_H_07); 
 – Ich obecna ilość jest wystarczająca (U1_I_H_01);
 – Po odbytych praktykach sądzę, że materiał zawarty w podręcznikach 

i w programie jest wystarczający (U1_I_H_15);
 – Program zajęć z historii zawiera wystarczającą ilość zajęć o polskich Ży-

dach, ich kulturze oraz historii (U1_I_H_03); 
 – Wydaje mi się, że w programie zajęć znajduje się wystarczająca ilość tych 

informacji (U1_I_H_04);
 – Nie, ponieważ w historii Polski jest wystarczająco wzmianek o tym 

(U2_I_H_13);
 – Kwestia polskich Żydów jest kwestią zupełnie wyczerpaną* na zajęciach 

języka polskiego i historii, a pomija się sposób życia w okupacji sowieckiej 
bądź na kresach II RP (U2_I_H_01);

 – Uważam, że w programie mamy wystarczającą ilość tematów związa-

nych z tym tematem (U2_I_H_11);
 – Jest jej wystarczająco, Żydzi to naród jak każdy inny i zajmujemy się nim 

na historii powszechnej (U2_I_H_10);
 – Uważam, że materiał przeznaczony na omówienie danych zagadnień jest 

wystarczający (U2_I_H_03).

2. Temat nie jest interesujący: 
 – Moim zdaniem takich tematów powinno być jak najmniej, ponieważ te 

tematy mało interesują dzisiejszych studentów (U2_I_H_02); 
 – Uczniów to nie za bardzo interesuje i wystarczy tyle ile jest w programie 

(U2_I_H_08).

3. Wiedzę na ten temat można zdobywać indywidualnie: 
 – Ponieważ nie jest potrzebne podawanie tych szczegółów. Wystar-

czy, że każdy indywidualnie może zaczerpnąć wiedzę w tym zakresie 

(U1_I_H_08). 

100 Gwiazdką oznaczam przykłady wypowiedzi, które można uznać za krypto antysemickie. 
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W przypadku studentów i studentek studiów drugiego stopnia rozkład od-

powiedzi na pytanie pierwsze przedstawia się następująco: „tak” – 10 osób, 
„nie” – 11  osób. Komentarze do odpowiedzi twierdzącej pogrupowane zostały 
następująco:

1. (1) Kultura i historia żydowska jako część kultury i historii Polski:
 – Tak, ponieważ jest to bardzo ciekawa kultura, a w II RP sporą część spo-

łeczeństwa stanowili Żydzi (U2_II_H_07);
 – Ponieważ stanowią oni integralną część polskiej historii (U2_II_H_05);
 – Ze względu na duży wkład polskich Żydów w tworzenie historii Polski 

(U2_II_H_06);
 – Polscy Żydzi byli istotną grupą w społeczeństwie, w dodatku dużą grupą, 

która przyczyniła się do rozwoju państwa, a liczba zajęć poświęcona tym 
tematom jest zbyt mała (U1_II_H_08);

 – Gdyż byli częścią państwa polskiego i mieli wpływ na ludność polską 

(U1_II_H_03).

2. (3) Tematyka ta nie pojawia się zbyt często w szkołach: 
 – W programie szkolnym brakuje zajęć na ten temat (U1_II_H_10); 
 – Ponieważ Polacy nadal posiadają małą wiedzę na temat Żydów, którzy 

przez wieki stanowili część naszej państwowości. Brak wiedzy rodzi kon-

flikty i uproszczenia w postrzeganiu innych narodowości (U1_II_H_12).

3. (7) Możliwość poznania kultury i historii innej narodowości: 
 – Ale nie tylko Żydów, także innych mniejszości w Polsce (osobne tematy na 

każdą z nich) (U1_II_H_09).

4. Możliwość kształtowania świadomości kulturowej: 
 – Kształtowanie świadomości kulturowej (U2_II_H_08).

5. Temat jest ważny, jednak jego realizacja musi wiązać się ze zmianami progra- 
mowymi:

 – Tak, ale jeśli będzie się to wiązać ze zwiększoną liczbą godzin historii. 
Obecnie materiał jest przerabiany tak powierzchownie, że rozszerzenie 
kolejnego tematu tylko pogorszy sytuację (U1_II_H_04).

Uzasadnienia odpowiedzi „nie” pogrupowałam, jak niżej: 
1. (1) Tematyka jest już w wystarczającym stopniu ujęta w podstawie progra- 

mowej:
 – Jest ich moim zdaniem wystarczająco dużo (U2_II_H_01); 
 – Ponieważ wydaje mi się, że w czasie zajęć tematy te są wyczerpane 

(U2_II_H_09);
 – Uważam, że jest ich wystarczająco dużo (U2_II_H_04);
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 – W tym momencie treści zajęć zawierają dość sporo tego typu tematyki 
(U2_II_H_02);

 – Uważam, że dotychczasowe zajęcia dotyczące historii społeczeństwa 
polskiego, w skład której wchodzą różne mniejszości jest optymalny. Wy-

dzielone są tematy poświęcone poszczególnym grupom i mniejszościom, 
ukazują problematykę dość dobrze (U2_II_H_03);

 – Nie, bo jest to najczęściej omawiany temat na zajęciach z historii na każ-

dym etapie edukacji w Polsce (U1_II_H_07);
 – Jest ich wystarczająco (U1_II_H6).

Pytanie nr 1 „Czy uważasz, że w programie zajęć z historii powinno się znaleźć 
więcej tematów poświęconych historii i kulturze polskich Żydów?”

Tabela 16. Liczba odpowiedzi „tak” i „nie” na pytanie nr 1

Odpowiedzi Pierwszy stopień Drugi stopień 
Tak 14 10 

Nie 15 11 

Źródło: opracowanie własne. 1 z osób badanych na drugim stopniu nie udzieliła odpowiedzi na to 
pytanie.

W kolejnym punkcie osoby badane zostały poproszone o odpowiedź na py-

tanie: „Czy uważasz, że w programie zajęć z historii powinno znaleźć się więcej 
tematów poświęconych zagładzie Żydów?” W tym przypadku odpowiedzi otrzy-

małam od 29 osób studiujących na studiach pierwszego stopnia i 21 osób studiu-

jących na studiach drugiego stopnia. 
Rozkład odpowiedzi na „tak” i „nie” w przypadku studentów studiów pierw-

szego stopnia przedstawiał się następująco: 12 na „tak” i 17 na „nie”. Poniżej 
przedstawione zostały komentarze do odpowiedzi pozytywnych: 

1. (1) Tematyka jest ważna i powinna być poruszana w trakcie edukacji szkolnej:
 – Jest to ważny temat pokazujący jak byli traktowani, jak biegła historia. 

Pokazuje to jak ciężkie czasy były. Dzięki temu pamięć o ofiarach byłaby 
większa (U2_I_H_08); 

 – Sądzę, że jest to ważne wydarzenie historyczne, o którym należy pamię-

tać, a czasami mówi się o tym zbyt mało (U2_I_H_09). 

2. Pamięć i edukacja o Zagładzie to nasza powinność:
 – Tak, wydarzenie to powinno być silnie akcentowane, wiedza o nim roz-

przestrzeniana, utrwalanie prawdy historycznej, pamięć o zamordowa-

nych (U1_I_H_05).
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3. (3) Edukacja o Holokauście jako zapobieganie podobnym wydarzeniom 
w przyszłości: 

 – Były to tak traumatyczne wydarzenia, że świat nigdy nie powinien o nich 
zapomnieć. Być może ciągłe przypominanie tego tematu uchroni świat 
przed późniejszymi wydarzeniami tego typu (U2_I_H_06).

4. Ponieważ wiedza na ten temat jest niewystarczająca:
 – Uważam, że tak ponieważ wiedza na temat przyczyn, dlaczego do niej 

doszło jest ogólnikowa i schematyczna. Nie ma ukazanej głębi, dlaczego 
do tego doszło i jaki wpływ miały na to wcześniejsze sytuacje historyczne 

(U2_I_H_07); 
 – Ponieważ ludzie nie znają, albo słabo znają tragedię, przez którą przeszli 

Żydzi, w Europie podczas II wojny światowej (U1_I_H_14).

5. Edukacja o Holokauście jako pomost do nawiązywania dialogu:
 – Wiedza o tragedii Żydów jest w stanie pomóc w nawiązaniu przyszłych 

potencjalnych dialogów (U1_I_H_11).

6. Edukacja o Holokauście pozwoli na przełamanie istniejących stereotypów/
mitów/przekłamań:

 – W przestrzeni publicznej pojawia się szereg informacji niezgodnych 
z prawdą historyczną, które szkalują dobre imię narodu polskiego. Zwięk-

szenie tematów dotyczących Szoah zwiększa świadomość społeczną pol-
skiego społeczeństwa co do kształtu minionych wydarzeń (U2_I_H_14);

 – Uświadomienie bezsensowności ideałów dot. Zagłady tejże społeczności 
(U2_I_H_05).

Jeżeli chodzi o komentarze do odpowiedzi „nie” na drugie pytanie przedsta-

wiają się one w następujący sposób: 
1. (1) Tematyka ta jest już w wystarczającym stopniu poruszana:

 – Moim zdaniem jest wystarczająca ilość informacji dotycząca zagłady 
Żydów. I każdy może indywidualnie zgłębić sobie wiedzę z tego zakresu 

(U1_I_H_08);
 – Program zawiera wystarczającą ilość zajęć o zagładzie Żydów. Więcej 

czasu moim zdaniem powinno się poświęcić Agencji Żydowskiej, Ben 
Gurinowi i skandalom związanym z Żydami, a także jak zareagowało 
społeczeństwo Izraela na Zagładę (U1_I_H_03);

 – Ten temat jest wystarczająco poruszany (U1_I_H_15); 
 – I tak są w programie (U1_I_H_09);
 – Uważam, że temat w obecnej formie jest już odpowiednio poruszony 

(U1_I_H_13); 
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 – Jest wystarczająco dużo pozycji poświęconych tej sprawie (U1_I_H_02);
 – Temat Zagłady jest obecny w stopniu wystarczającym. Po szkole uczniowie 

powinni mieć wiedzę czym była i jak przebiegała Zagłada, ale nie powinny 
to być informacje szczegółowe, bo uczeń ich nie zapamięta (U1_I_H_06); 

 – Ponieważ liczba tematów w stosunku do innych problemów, np. rugowa-

nia polskości na Kresach Wschodnich jest wystarczająca (U2_I_H_12);
 – Ponieważ i tak mamy dużo o lagrach, zabójstwach, Holokauście 

(U2_I_H_04);
 – Łączy się to z II wojną światową, a tematów z nią związanych jest dużo 

(U2_I_H_13);
 – Temat jest wyczerpany, licealiści na języku polskim mają sporo lektur oraz 

na historii poświęconych jest temu wiele godzin (U2_I_H_01); 
 – Uważam, że poświęca się temu tematowi wystarczającą ilość godzin. 

Temat ten jest szeroko omówiony przez wykładowców (U2_I_H_11); 
 – Uważam, że materiał przeznaczony na omawianie danych zagadnień jest 

wystarczający (U2_I_H_03).

2. Zamiast tego zagadnienia w szkole powinno być więcej zajęć na inne tematy:
 – Zagłada Żydów była ściśle powiązana z prześladowaniem Polaków i po-

winno się tymi tematami zajmować jako całością. Powinno się za to wię-

cej wspominać innych ludobójstwach, np. o Ormianach w czasie I wojny 
światowej i Serbach w czasie II wojny światowej (U2_I_H_10); 

 – Nie ponieważ powinniśmy się skupiać wyłącznie na historii Polski i skupiać 
się na tym jak polepszyć nasz kraj (U2_I_H_02). 

Studenci i studentki studiów drugiego stopnia na pytanie drugie odpowiedzieli 
następująco: 8 osób zakreśliło odpowiedź „tak”, 13 osób – „nie”. Poniżej znajdują 
się pogrupowane komentarze do odpowiedzi „tak”: 

1. Było to bardzo ważne wydarzenie:
 – Tak, ponieważ uważam tę kwestię za bardzo ważną dla historii państwa 

i społeczeństwa polskiego, historii II wojny światowej, a także jest ona 
wciąż żywa w naszej świadomości. Z własnego doświadczenia wiem, że 
młodzież i nawet dorośli mają znikomą wiedzę na temat zagłady Żydów 

(U1_II_H_08);
 – Jest to jeden z najważniejszych tematów XX wieku (U1_II_H_09).

2. Wiedza na ten temat jest niewystarczająca: 
 – Ponieważ była to ogromna tragedia, której poświęca się nadal mało uwa-

gi nawet na świecie, co skutkuje błędami powtarzanymi masowo, jak np. 
polskie obozy śmierci (U1_II_H_12); 
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 – Uczniowie nie zdają sobie sprawy ze skali dokonanych mordów 

(U1_II_H_10).

3. Edukacja o Holokauście powinna być prowadzona równolegle z edukacją 
o martyrologii innych narodów: 

 – Tak, ale w uwzględnieniem martyrologii innych narodów (U2_II_H_09).

4. Edukacja o Holokauście pozwala unikać nieporozumień: 
 – Brak wiedzy na ten temat skutkuje występowaniem nieporozumień 

(U2_II_H_08).

5. Edukacja o Zagładzie jako „przestroga”: 
 – Ponieważ powinniśmy rozmawiać o Zagładzie by „nie stracić z oczu” 

wspomnień o pomordowanych oraz „ku przestrodze” (U2_II_H_07).

Uzasadnienia odpowiedzi „nie” udzielonej na 2. pytanie przez studentki i stu-

dentów studiów drugiego stopnia grupują się w taki sposób: 
1. Temat ten jest poruszany w wystarczającym stopniu: 

 – Zagłada Żydów jako jedyny temat dotyczący historii Żydów jest omawiany 
w wymiarze pozwalającym wynieść dość konkretną wiedzę w tym przed-

miocie (U1_II_H_02);
 – Uważam, że ilość tematów poświęconych zagładzie Żydów jest wystar-

czająca (U1_II_H_06); 
 – Liczba zajęć jest wystarczająca (U1_II_H_05);
 – To najbardziej eksponowany temat na zajęciach z historii na każdym eta-

pie edukacji w Polsce (U1_II_H_01); 
 – Myślę, że temu tematowi poświęca się wystarczająco dużo miejsca. Poza 

tym jest on znany uczniom ze środków masowego przekazu (U1_II_H_04); 
 – Temat Zagłady w Polsce jest dobrze znany, ten temat powinien być poru-

szany w innych krajach (U1_II_H_03);
 – Uważam, że dotychczasowe zajęcia dotyczące historii społeczeństwa 

polskiego w skład której wchodzą różne mniejszości jest optymalny. Wy-

dzielone są tematy poświęcone poszczególnym grupom i mniejszościom, 
ukazują problematykę dość dobrze (U2_II_H_03);

 – Temat ten jest poruszany dostatecznie często (U2_II_H_02);
 – Uważam, że jest już dużo tej tematyki (U2_II_H_04);
 – Tematyki tej jest bardzo dużo (U2_II_H_01);
 – Ilość tej tematyki jest wystarczająca (U2_II_H_06);
 – Obecna ilość informacji zawarta w programie jest wystarczająca 

(U2_II_H_05).
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2. Temat powinien być poruszany w innym kontekście:
 – W TV ciągle o tym mówią, może wprowadzić zajęcia o rzezi wołyńskiej, 

podziemiu niepodległościowym? itd. Jest wiele ważnych dla Polaków 
kwestii, o Holokauście mówią wszyscy tylko w kontekście Żydów, a Polacy, 
Romowie? Też ginęli masowo (U1_II_H_07). 

Pytanie nr 2 „Czy uważasz, że w programie zajęć z historii powinno znaleźć się 
więcej tematów poświęconych zagładzie Żydów?”

Tabela 17. Liczba odpowiedzi „tak” i „nie” na pytanie nr 2

Odpowiedzi Pierwszy stopień Drugi stopień 
Tak 12 8 

Nie 17 13 

Źródło: opracowanie własne. 

2.2. Ocena przygotowania studentów i studentek historii 
do prowadzenia zajęć z zakresu kultury i historii żydowskiej 
oraz Holokaustu 

W pytaniu 3. osoby badane dokonywały oceny tego, w jakim stopniu program 
zajęć na ich kierunku studiów przygotowuje ich do prowadzenia zajęć z tematyki 
historii i kultury polskich Żydów/zagłady Żydów. Odpowiedzi można było zazna-

czyć na pięciostopniowej skali (bardzo dobrze, dobrze, średnio, słabo, w ogóle nie 
przygotowuje). 

Studenci i studentki studiów pierwszego stopnia na kierunku historia w zdecy-

dowanej większości czują się dobrze przygotowani do prowadzenia zajęć z tema-

tyki wymienionej w pytaniu nr 3. Odpowiedź „dobrze” zakreśliło 18 osób, „bardzo 
dobrze” – 5 osób, a „średnio” – 6 osób. Ani razu nie pojawiła się odpowiedź „sła-

bo” i „w ogóle nie przygotowuje”.

Uzasadnienia do odpowiedzi „bardzo dobrze” są następujące: 
1. Zadawane lektury/omawiane materiały na studiach bardzo dobrze przygo-

towują do prowadzenia tych zajęć:
 – Lektury obowiązkowe wyczerpują temat (U1_I_H_02);
 – Znajomość chociażby z książek, których zaliczanie jest obowiązkowe: 

„Siódmy milion”, „Czerwona księga. Stalin i Żydzi” (U1_I_H_15);
 – Ponieważ jako lektury na zaliczenie mamy obowiązek przeczytać książki 

dot. eksterminacji żydowskiej (U1_I_H_14);
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 – Obecnie na zajęciach przerabiamy problematykę historii i kultury polskich 
Żydów. Analizujemy przyczyny i skutki, ale również mity, które towarzyszą 
tematyce żydowskiej (U2_I_H_07).

2. Tematyka ta jest omawiana w wystarczającym stopniu:
 – Dużo czasu poświęcamy tej tematyce (U1_I_H_04). 

Z kolei uzasadnienia osób, które oceniły swoje przygotowanie jako „dobre” 
można przyporządkować do stwierdzenia, że program studiów dobrze przygoto-

wuje do prowadzenia takich zajęć: 
 – Na zajęciach poruszamy tematy dotyczące Żydów w wielu aspektach (U1_I_H_13);
 – Poświęcamy dużo czasu na zajęcia z XX wieku (U1_I_H_09);
 – Daje mi zasób potrzebnych informacji od średniowiecza po czasy współczesne 

(U1_I_H_07);
 – Program zawiera wiele treści dotyczącej kwestii żydowskiej. Najbardziej uboga-

cająca jest literatura – dotycząca antysemityzmu w Niemczech i Rosji, a także 
społeczeństwa Izraela przed wojną, w trakcie oraz po (U1_I_H_03); 

 – Kładzie się mocny nacisk na tę tematykę na zajęciach, poświęcenie dużo uwagi 
(U1_I_H_05);

 – Poznaję tematykę żydowską w możliwie dobrym zakresie wraz z przyczynami ich 
traktowania (U2_I_H_05);

 – Program w sposób jasny i wyczerpujący ilustruje żywotność polskich Żydów, 
a także nie są pomijane tematy „tabu” wobec stosunków polsko-żydowskich 
(Jedwabne, szmalcownictwo, Kielce) (U2_I_H_14); 

 – Temat ten jest poruszany na zajęciach, ale mogłoby być więcej zajęć z tego za-

kresu (U2_I_H_09);
 – Są to tematy z pewnością ważne, lecz nie każdego to zainteresuje. Na zajęciach 

wiedza jest przekazywana w sposób bardzo dobry, jednak dla mnie są to tematy 
„ciężkie” i nie wszystko zostaje w głowie (U2_I_H_08);

 – Uczelnia przygotowuje mnie do tego dobrze, ponieważ znajduje się na niej wielu 
wykładowców zajmujących się tym tematem (U2_I_H_01);

 – Program zajęć na moim kierunku przygotowuje dobrze przyszłych nauczycieli do 
prowadzenia zajęć z zakresu historii i kultury polskich Żydów/zagłady Żydów, po-

nieważ poruszamy często kwestie związane z tymi wydarzeniami, a wykładowcy 
starają się nam przekazać wiedzę niezbędną, która pozwala nam poruszać się 
w tym temacie (U2_I_H_11);

 – Pozwala mi zrozumieć tę tematykę w stopniu zdecydowanie wystarczającym. Nie 
zajmujemy się natomiast szczegółami ze względu na to, że jest to zbędne, np. po 
co mamy znać daty świąt żydowskich? (U2_I_H_10);



II.  Analiza odpowiedzi udzielonych przez studentów i studentki kierunków filologia…

71

 – Te tematy, które przerabiamy na zajęciach wystarczą do zdobycia dość dokładnej 
wiedzy, którą to studenci mogą przekazać innym osobom (U2_I_H_02).

Te osoby, które oceniły, że studia średnio przygotowują je do prowadzenia 
takich zajęć w szkole uzasadniły swoją odpowiedź tym, że program studiów w spo-

sób niewystarczający wyczerpuje tę tematykę:
 – Ponieważ omawiamy jedynie ogólne tematy dotyczące historii i kultury polskich 

Żydów i zagłady Żydów, omawiając również drobne szczegóły (U1_I_H_08); 
 – Jest czas poświęcony wymienionej powyżej tematyce, lecz w natłoku innego 

materiału jest to ilość śladowa (U1_I_H_11);
 – Do tej pory miałam tylko 1–2 zajęcia poświęcone tej tematyce (U2_I_H_06);
 – Uzyskujemy pewne informacje na ten temat, ale wymagają one szerszego uzu-

pełnienia (U2_I_H_12);
 – W sumie mamy zajęcia na ten temat, ale niezbyt dużo, żeby mówić o wysokim 

poziomie mojej wiedzy na ten temat (U2_I_H_04);
 – Bolonizacja101 systemu nie daje możliwości na omówienie niemal wszystkich 

zagadnień, w tym tematu historii i kultury żydowskiej (U2_I_H_03).

W przypadku badanych na studiach drugiego stopnia odpowiedź „bardzo do-

brze” pojawiła się 7 razy, „dobrze” – 9 razy, 3 razy zakreślona została odpowiedź 
„średnio”, a 2 razy – „słabo”. 

Co świadczy o tym, że studenci i studentki studiów drugiego stopnia czują się 
bardzo dobrze przygotowani do pracy w szkole z tą tematyką?

1. W programie zajęć znajduje się dużo przedmiotów z tej tematyki:
 – W programie zajęć były przedmioty dotyczące kultury i zagłady Żydów, 

warsztaty, prelekcje oraz wyjazdy do obozów zagłady (U2_II_H_07);
 – Praktycznie każdy kurs dotyczący historii XX wieku mówi o tej tematyce, 

dlatego uważam, że program zajęć na moim kierunku przygotowuje bar-
dzo dobrze do prowadzenia tego typu zajęć (U1_II_H_06);

 – Ostatnio mieliśmy cały szereg zajęć temu poświęconych. Jako baza: wy-

starczająca, choć w miarę zainteresowań warto pogłębić (U1_II_H_11);
 – Mam specjalne zajęcia poświęcone Zagładzie, zaś historia i kultura prze-

wijają się w każdej omawianej epoce (U1_II_H_01).

2. Program zajęć jest dobrze realizowany:
 – Zajęcia poświęcone tej tematyce były realizowane w rzetelny sposób 

(U2_II_H_06);
 – Zajęcia prowadzone są w sposób profesjonalny (U1_II_H_08). 

101 Najpewniej chodzi tutaj o nawiązanie do procesu bolońskiego. 
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Uzasadnienia odpowiedzi „dobrze” grupują się następująco: 
1. W programie zajęć znajduje się dużo przedmiotów z tej tematyki: 

 – W cyklu zajęć z historii XX wieku poświęca się wiele z nich samym Żydom 
polskim oraz ich zagładzie (U1_II_H_12); 

 – Na zajęciach wiele tematów zostało poświęconych tym zagadnieniom 

(U1_I_H_10); 
 – Na zajęciach z poszczególnych epok prowadzący przedstawiają historię 

innych kultur, np. żydowskiej (U2_II_H_08);
 – Kultura oraz ich historia to dość często poruszany temat na zajęciach 

z każdej epoki (U2_II_H_09);
 – W sposób wystarczający omawiane są najważniejsze zagadnienia 

(U2_II_H_01);
 – Na zajęciach poruszane są kwestie dotyczące historii, kultury czy też za-

głady Żydów. Są one podawane w przystępny i stosunkowo wyczerpujący 
sposób (U2_II_H_02);

 – Zajęcia prowadzone przez zakład Historii społecznej XX wieku dość dobrze 
przedstawiają tę problematykę (U2_II_H_03).

2. Student/studentka zna tę tematykę:
 – Znam poniekąd historię i kulturę Żydów w Polsce (U1_II_H_03);
 – Uważam, że posiadam potrzebą wiedzę, która może mi pozwolić na pro-

wadzenie zajęć na ten temat (U2_II_H_05).

Osoby, które zakreśliły odpowiedź „średnio” uzasadniły ją w taki sposób: 
1. Zbyt mała liczba godzin zajęć z tej tematyki:

 – Było trochę zajęć o tej tematyce, ale nie wystarczająco by mieć pełną 
wiedzę (U2_II_H_04);

 – Są tylko pojedyncze zajęcia (U1_II_H_09). 

2. Źle skonstruowany system kształcenia: 
 – Przyjęty model 3+2 powoduje, że materiał omawiany jest w strasznym 

tempie. Trudno mi uznać, że taki system może przygotować w stopniu 
bardzo dobrym do prowadzenia zajęć z jakiegokolwiek tematu. Co może 
zrobić pracownik naukowy, dysponując np. 30 godzinami na przerobienie 
300 lat historii Polski? (U1_II_H_04).

2 osoby, które zakreśliły odpowiedź „słabo” uzasadniły ją systemem kształce-

nia: – W programie studiów nie ma na to miejsca, jest on i tak drastycznie okrojony 
w związku z systemem bolońskim. Nie można gruntownie przeanalizować nawet 
historii epok, a co dopiero tak szczegółowy problem (U1_II_H_02) i zainteresowa-

niami: – Bardzo słabo, ale to dlatego, że mam opcję wyboru (studiuję na studiach 
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międzyobszarowych, indywidualnych), koledzy, którzy nie mają wyboru chodzą na 
zajęcia z historii, która de facto jest historią Żydów, czy to normalne? (U1_II_H_07). 

Pytanie nr 3 „Oceń w jakim stopniu program zajęć na Twoim kierunku studiów 
przygotowuje Cię do prowadzenia zajęć z tematyki historii i kultury polskich Ży-

dów/zagłady Żydów?”

Tabela 18. Liczba poszczególnych odpowiedzi na pytanie nr 3

Skala Liczba odpowiedzi –  
studia pierwszego stopnia 

Liczba odpowiedzi –  
studia drugiego stopnia 

Bardzo dobrze 5 7

Dobrze 18 9

Średnio 6 3

Słabo 0 2

W ogóle nie przygotowuje 0 0

Źródło: opracowanie własne. 

Na 4. pytanie: „Czy Twoim zdaniem w programie studiów powinno być więcej 
zajęć poświęconych tematyce historii i kultury Żydów polskich/zagłady Żydów?” 
pozytywnie odpowiedziało 9 osób studiujących na studiach pierwszego stopnia, 
a zdaniem 20 osób w programie studiów nie powinno być więcej zajęć z wyżej 
wymienionej tematyki. 

Propozycje zajęć można pogrupować w następujący sposób: 
1. Zajęcia dotyczące kultury żydowskiej:

 – Może temat obrzędów i ich zwyczajów. Jak wiemy była to grupa dość 
zamknięta (U1_I_H_02);

 – Więcej zajęć z kultury (U1_I_H_09);
 – Mógłby to być jeden krótki wykład na temat dziejów i kultury Żydów po-

czynając od 3 semestru a kończąc na 6 (U1_I_H_06).

2. Spotkania z przedstawicielami/przedstawicielkami społeczności żydowskiej:
 – Spotkania z uczestnikami wydarzeń minionych (U2_I_H_14);
 – Jeśli są to studia z dziedziny nauk humanistycznych to tak. Powinny być 

to spotkania mające bardziej luźny charakter. Spotkania z „prawdziwymi” 
Żydami bądź osobami związanymi z tą tematyką (U2_I_H_06).

3. Wizyty w miejscach związanych z historią i kulturą żydowską:
 – Powinny być, aczkolwiek nie wiem w jakiej formie one miałyby być. My-

ślę, że ciekawą formą byłoby odwiedzanie miejsc związanych z Żydami 
(U2_I_H_07);
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 – Wizytacje dawnych obozów zagłady i koncentracyjnych (U2_I_H_14);
 – Zajęcia, w których odwiedza się miejsca poświęcone tematyce historii 

i kultury Żydów polskich, zagłady Żydów (U2_I_H_09).

1 osoba podała uzasadnienie odpowiedzi „nie”. Jej zdaniem kierunek historia 
nie jest kierunkiem stricte powiązanym z historią, kulturą i zagładą Żydów: – Są 
kierunki, na których omawia się tę tematykę bardzo szczegółowo i tylko na nich 
powinno się tym zajmować, studentów innych kierunków nie powinno się do tego 
zmuszać (U2_I_H_10).

Osoby badane na studiach drugiego stopnia odpowiedziały na to pytanie 
w sposób następujący: 5 osób zakreśliło odpowiedź „tak”, 16 – „nie”. Zajęcia te 
powinny uwzględnić następujące kwestie:

1. Tematyka Holokaustu:
 – O Holokauście: historia, geneza, przebieg i skutki (U1_II_H_09);
 – Zajęcia z ocalonymi z Holokaustu (U2_II_H_05).

2. Zajęcia dotyczące kultury żydowskiej:
 – Zajęcia z dużą ilością obrazów i dźwięków, które pokażą kulturę Żydów 

(U1_II_H_12).

3. Zajęcia dotyczące wielokulturowości i wielowyznaniowości Polski: 
 – Jeśli tak, to w oparciu o wielokulturową tradycję wielowyznaniowej, tole-

rancyjnej Polski, nigdy w ujęciu Holokaustu, II wojny światowej lub „anty-

semityzmu” międzywojnia bez całościowego spojrzenia na problematykę 

(U1_II_H_07).

1 osoba uzasadniając odpowiedź „nie” wskazała na brak miejsca w programie 
na poruszanie takich tematów: – W programie studiów absolutnie nie ma na to 
miejsca, tak jak na większość rzeczy (U1_II_H_02). 

Pytanie nr 4 „Czy Twoim zdaniem w programie studiów powinno być więcej 
zajęć poświęconych tematyce historii i kultury Żydów polskich/zagłady Żydów?”

Tabela 19. Liczba odpowiedzi „tak” i „nie” na pytanie nr 4

Odpowiedzi Pierwszy stopień Drugi stopień 
Tak 9 5 

Nie 20 16 
Źródło: opracowanie własne. 

Odpowiedzi na pytanie nr 5 „Które zajęcia w trakcie całego toku studiów uwa-

żasz za najbardziej przydatne, które pomogą Ci w prowadzeniu zajęć na temat 
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historii i kultury Żydów polskich/zagłady Żydów?” przedstawiają się następująco: 
wśród studentów i studentek pierwszego stopnia najczęściej pojawiał się przed-

miot „Historia XX wieku” (Polski i powszechna) – został on wskazany 18 razy, „Hi-
storia średniowiecza” została wymieniona 4 razy, 3 wskazania miała „Dydaktyka 
historii” i 1 osoba wskazała na „Historię starożytną”. 

Osoby przebadane na drugim stopniu także najczęściej wymieniali zajęcia 
z „Historii XX wieku” (7 razy). 2 razy pojawił się przedmiot „Historia społeczeństwa 
polskiego XX wieku”, zaś 1 osoba wskazała zajęcia i warsztaty w czasie objazdu 
naukowego w byłym obozie zagłady. „Historia XVI–XVII wieku” oraz „Wiedza o kul-
turze” także otrzymały po jednym wskazaniu. 

Pytanie 6. brzmiało: „Czy Twoim zdaniem należy uczyć w szkole o historii i kul-
turze Żydów polskich/zagładzie Żydów?”. Spośród studentów i studentek pierw-

szego stopnia pozytywne odpowiedzi uzyskałam od 25 osób, 3 osoby zakreśliły 
odpowiedź „nie”. 1 osoba nie udzieliła żadnej odpowiedzi. 

1. Ukazanie związku pomiędzy literaturą/kulturą/historią polską i żydowską: 
 – Ponieważ są obecni przez 1000 lat historii Polski (U2_I_H_13);
 – To pozwala poznać ich historię, problem i wpływ na historię państwa 

polskiego (U2_I_H_08);
 – Tak, gdyż historia Żydów/Izraela leży w kanwie historii powszechnej, 

a sami Żydzi wywarli wpływ na historię Polski (U2_I_H_03); 
 – Ponieważ byli to ludzie zamieszkujący przez kilkaset lat Polskę i oprócz 

tego, że byli Żydami to zginęli również jako obywatele państwa polskiego 
i z tego powodu należy tę wiedzę przekazywać (U2_I_H_12);

 – Ponieważ polscy żydzi przez wieki weszli w skład historii i kultury przez co 
tworzą naszą polską historię (U2_I_H_07);

 – Należy od najwcześniejszego stadium etapów edukacji zapoznawać 
uczniów z tą ciekawą tematyką, gdyż może być to nauka przydatna przy 
analizie dziejów Polski (U2_I_H_14);

 – Żydzi byli częścią polskiego społeczeństwa, więc powinniśmy w minimal-
nym, choć w powierzchownym stopniu coś o nich wiedzieć (U2_I_H_06);

 – Historia i kultura Żydów polskich oraz ich zagłada stanowią integralną 
część polskiej historii i jej kultury (U1_I_H_03);

 – Żydzi byli ważnym elementem społeczeństwa (U1_I_H_13);
 – Żydzi polscy mają swój udział w kształtowaniu się polskiej kultury i powin-

no być to w szkołach akcentowane (U1_I_H_06);
 – Kultura żydowska i historia polskich Żydów jest integralną częścią historii 

Polski i Europy (U1_I_H_04);
 – Żydzi stanowili ważny element kultury Polski od XVI wieku (U1_I_H_15).
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2. Podnoszenie świadomości wśród młodzieży:
 – W celu uświadomienia o bezmyślności takich zjawisk jak Zagłada, jak 

i poszerzenia tolerancji wobec odmiennych kultur (U2_I_H_05);
 – Tak, należy przekazywać kolejnym pokoleniom rzetelną wiedzę, zwiększać 

świadomość społeczną (U1_I_H_05);
 – Ponieważ należy uświadomić młodzież o tragedii, która rozgrywała się 

podczas Holokaustu (U1_I_H_14);
 – W kwestii kultury uczeń powinien znać podstawy judaizmu, aby był w sta-

nie dostrzec co jest prawdą historyczną, a co mitem (U2_I_H_11);
 – Należy o tym uczyć, ponieważ wiedza, która krąży w mediach jest często 

oparta na stereotypach i jest niedokładna (U1_I_H_07);
 – Gdyż taka wiedza, jak każda inna łamie stereotypy oraz naświetla sprawę, 

co umożliwia lepszą koegzystencję z tą grupą etniczną (U1_I_H_11).

3. Edukacja o Holokauście jako przestroga: 
 – Tak, gdyż było to wydarzenie, które zmieniło ludzkość. Musimy uczyć 

o zbrodniach popełnianych w imię chorych idei, aby ludzie w przyszłości 
nie popełniali znowu tego samego błędu (U2_I_H_11);

 – Nauka o Zagładzie jest konieczna by uświadomić młodym pokoleniom 
tragedię narodu żydowskiego, by się to nie powtórzyło (U1_I_H_06);

 – Należy pamiętać o zagładzie Żydów, by nie powtórzyła się ona w przyszło-

ści i by móc walczyć z antysemityzmem (U1_I_H_04).

4. Jest to ważny temat i dlatego powinien znaleźć się w programie szkolnym:
 – Jest to niemiecka zbrodnia i ludobójstwo, której nie można pominąć przy 

rozliczaniu II wojny światowej (U2_I_H_01);
 – Ale w stopniu umiarkowanym, ponieważ to bardzo trudny temat, ale 

i bardzo ważny dla każdego (U2_I_H_04);
 – Ponieważ jest to ważna dziedzina historii (U2_I_H_09);
 – Zagłada Żydów to historia, tragedia nas wszystkich (U1_I_H_12).

5. Ukazanie relacji polsko-żydowskich:
 – Żeby pokazać jak oni [Żydzi] żyli z Polakami, jak Polacy ratowali Żydów 

(U1_I_H_10).

Odpowiedzi przeczące były uzasadnione tym, że temat ten jest już w progra-

mie: – Ponieważ na lekcji historii wspominają o polskich Żydach i zagładzie Żydów 
przy omawianiu m.in. II wojny światowej, społeczeństwa w przedwojennej Polsce 

(U1_I_H_08) oraz brakiem zainteresowania tym tematem ze strony młodzieży: 
– Ponieważ dzisiejszą młodzież takie tematy nie interesują (U2_I_H_02).
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19 osób badanych na studiach drugiego stopnia na pytanie 6. odpowiedziało 
twierdząco, negatywną odpowiedź zakreśliły 2 osoby. Uzasadnienia odpowiedzi 
„tak” pogrupować można w taki sposób: 

1. Ukazanie związku pomiędzy literaturą/kulturą/historią polską i żydowską: 
 – Ta kultura i historia to część kultury i historii Polski (U2_II_H_01);
 – Historia Żydów w Polsce jest nieodłącznym elementem naszej tożsamości 

narodowej (U2_II_H_03);
 – Byli częścią naszej historii (U2_II_H_04);
 – Jest to część naszej historii nowożytnej, której nie na należy i nie ma po-

wodów omijać (U1_II_H_10);
 – Jest to część historii i kultury polskiej i każdy powinien ją znać (U1_II_H_12).

2. Z uwagi na ważność tematu:
 – Jest to temat ważny, ciekawy (U2_II_H_02);
 – Są to ważne kwestie, a poziom wiedzy na ten temat wśród młodzieży jest 

zdecydowanie za niski (U1_II_H_08);
 – Tak, jest to potrzebne dla zrozumienia przeszłości (U1_II_H_05);
 – Tak, to jeden z najważniejszych tematów XX wieku (U1_II_H_09);
 – Jest to bolesna część historii, o której powinno się uczyć młode pokolenia, 

aby wyciągnęły z tych wydarzeń wnioski (U1_II_H_06);
 – Ponieważ tego wymaga historyczna rzetelność (U2_II_H_06).

3. Jako przeciwdziałanie przed pojawieniem się podobnych wydarzeń/zjawisk/
uprzedzeń w przyszłości:

 – „Ku przestrodze”, by kultywować pamięć o pomordowanych Żydach, by 
tragiczna przeszłość już nigdy się nie powtórzyła (U2_II_H_07);

 – Aby przeciwdziałać pojawianiu się antysemityzmu (U2_II_H_05);
 – Należy pamiętać o zbrodniach i o tym, co do nich doprowadziło, aby pró-

bować ustrzec się przed podobnymi w przyszłości. Poza tym zgładzonym, 
których chciano skazać na zapomnienie należy się pamięć (U1_II_H_04);

 – Aby przybliżyć historię i kulturę w stopniu takim, aby ludzie wiedzieli i nie 
wierzyli plotkom ani uprzedzeniom (U1_II_H_03).

4. Taka edukacja powinna być prowadzona, ale w szerszym kontekście:
 – Jednakże w umiarkowanym stopniu, bez przesady. Należy mówić o Ży-

dach w kontekście całego ludobójstwa* (U2_II_H_09);
 – Tak, należy o tym wzmiankować, gdyż szkoła powszechna musi mieć 

pewien poziom erudycji. To samo tyczy się nauki o ludobójstwie Ormian 
(1914–1919), Słowian, Cyganów oraz chorych umysłowo Niemców 

(U1_II_H_01).
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2 odpowiedzi przeczące zostały uzasadnione w podobny sposób:
1. Brak czasu na podejmowanie tej tematyki: 

 – Ponieważ w okrojonym i tak programie nauczania nie ma na to wystar-
czająco czasu (U1_II_H_02);

 – Brak godzin, niewiele uczy się historii kultury polskiej i polskiej historii 
XX wieku, o II Rzeczpospolitej, II wojnie światowej i PRL-u, (moim zdaniem 
Żydzi mają marginalne znaczenie w tym kontekście)* (U1_II_H_07).

Pytanie nr 6 „Czy Twoim zdaniem należy uczyć w szkole o historii i kulturze 
Żydów polskich/zagładzie Żydów?”

Tabela 20. Liczba odpowiedzi „tak” i „nie” na pytanie nr 6102

Odpowiedzi Pierwszy stopień102 Drugi stopień 
Tak 25 19 

Nie 3 2 

Źródło: opracowanie własne. 

2.3. Wizyty studentów i studentek historii w miejscach prowadzących 
działania edukacyjne z zakresu upamiętnienia dziedzictwa 
żydowskiego i Holokaustu 

W pytaniu 7. osoby badane zostały poproszone o wskazanie, jakie miejsca w Lu-

blinie związane z historią, kulturą i zagładą Żydów odwiedziły w trakcie zajęć na 
uczelni lub aktywności dodatkowych. Wymienione w pytaniu miejsca znajdują 
się w tabeli poniżej. Osoby badane miały także ocenić w czterostopniowej skali 
wizytę jako bardzo interesującą (4), średnio interesującą (3), mało interesującą (2), 
zupełnie nieinteresującą (1). 

Pytanie nr 7 „Czy w trakcie zajęć (także dodatkowych) na studiach odwiedza-

łaś/odwiedzałeś takie miejsca jak:”

102 1 osoba nie udzieliła odpowiedzi na to pytanie i nie została ujęta w tabeli.
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Tabela 21. Liczba osób odwiedzających poszczególne miejsca wraz z oceną wizyt 103

Miejsce 

Liczba osób 
odwiedzających 

Ocena 4 –  
bardzo 

interesująca

Ocena 3 –  
średnio 

interesująca

Ocena 2 –  
mało 

interesującą

Ocena 1 –  
zupełnie 

nieinteresująca
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Ośrodek „Brama Grodz-
ka – Teatr NN” 3 4 1 3 1

Państwowe Muzeum 
na Majdanku 9 6 7 4 1

Instytut Pamięci Narodo-
wej – oddział w Lublinie 4 8 2 2 2 1 1 1

Izba Pamięci Żydów 1 1 4
Lubelska Jesziwa 1 2 4 2

Cmentarz żydowski – 
stary lub nowy 6 7 2 3 1 3

Szlak Pamięci Żydów 
Lubelskich 2 1 1

Inne, jakie? 2 2 1

Archiwum Państwo-
we i Granice Getta 
(I stopień)
Muzeum Auschwitz- 
-Birkenau (II stopień)103

Źródło: opracowanie własne. Suma ocen nie jest równa liczbie odwiedzających, nie wszystkie osoby, 
które odznaczyły dane miejsce jako odwiedzone dokonały oceny wizyty.

Na studiach historycznych pierwszego stopnia najczęściej odwiedzanym miej-
scem było Państwowe Muzeum na Majdanku (9 osób), a następnie cmentarz 
żydowski – stary lub nowy (6 osób). 4 osoby odwiedziły lubelski oddział Instytu-

tu Pamięci Narodowej, a 3 – Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”. Po 2 osoby 
wskazały jako odwiedzane miejsca Szlak Pamięci Żydów Lubelskich oraz miejsca, 
które nie zostały ujęte w powyższej tabeli. W większości oceny tych wizyt były 
bardzo i średnio interesujące, w żadnym przypadku nie pojawiła się ocena mało 
interesująca i zupełnie nieinteresująca. 

W przypadku studentek i studentów historii drugiego stopnia najwięcej osób 
odwiedziło lubelski oddział Instytutu Pamięci Narodowej (8 osób), zaś po 7 
wskazań otrzymało Państwowe Muzeum na Majdanku oraz cmentarz żydowski. 
4 osoby odwiedziły Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, po 2 lubelską Jesziwę 
oraz miejsca, które nie zostały ujęte w tabeli. Izbę Pamięci Żydów i Szlak Pamięci 

103 To miejsce zostało wskazane przez 1 osobę, druga nie podała odwiedzanego miejsca.
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Żydów Lubelskich wskazano jeden raz. Jedynie wizyta w IPN-ie została ocenio-

na przez 1 osobę jako mało interesującą i przez 1 jako zupełnie nieinteresującą. 
Pozostałe osoby oceniły wizyty w odwiedzanych miejscach jako bardzo i średnio 
interesujące. 

W punkcie 9. osoby badane były proszone o udzielenie odpowiedzi na pytanie 
„Czy w trakcie studiów uczestniczyłeś/aś w zajęciach dodatkowych – organizo-

wanych zarówno przez Twoją uczelnię, jak i inne uczelnie/instytucje na temat 
edukacji o historii i kulturze polskich Żydów/zagłady Żydów?”. Studenci i student-
ki studiów pierwszego stopnia w zdecydowanej większości zakreślili odpowiedź 
„nie”. Pozytywnie na to pytanie odpowiedziały 3 osoby. Wszystkie one napisały, 
że zajęcia te to udział w projekcji filmu Ucieczka z Sobiboru. 

9 osób wśród badanych na studiach drugiego stopnia na pytanie 9. odpowie-

działo „tak”, zaś odpowiedź „nie” wskazało 12 osób. W tym przypadku były to kon-

ferencje (5 wskazań), wizyty studyjne do np. Państwowego Muzeum na Majdanku, 
Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”, Muzeum Auschwitz-Birkenau, Muzeum Wsi 
Lubelskiej (4 wskazania) oraz wykłady otwarte na uczelni (1 wskazanie). 

Pytanie nr 8 „Czy w trakcie studiów uczestniczyłeś/aś w zajęciach dodatkowych 
– organizowanych zarówno przez Twoją uczelnię, jak i inne uczelnie/instytucje na 
temat edukacji o historii i kulturze polskich Żydów/Zagłady?”

Tabela 22. Liczba odpowiedzi „tak” i „nie” na pytanie nr 8

Odpowiedzi Pierwszy stopień Drugi stopień 
Tak 3 9 

Nie 26 12 

Źródło: opracowanie własne. 

Osoby, które w pytaniu 8. wskazały na uczestnictwo w zajęciach dodatkowych 
w pytaniu 9. zostały poproszone o napisanie jak oceniają te zajęcia. Odpowiedzi 
można było udzielić, wybierając 1 z 4 wariantów (bardzo przydatne, średnio przy-

datne, mało przydatne, zupełnie nieprzydatne) i dokonując uzasadnienia podjętej 
decyzji. 

Wszystkie osoby (3) studiujące na studiach pierwszego stopnia, które na py-

tanie 8. odpowiedziały twierdząco w pytaniu 9. zaznaczyły odpowiedź „bardzo 
przydatne”. Uzasadnienie podała tylko 1 osoba: – Gdyż uwidocznił ogrom tragedii 
polskich Żydów podczas II wojny światowej (U2_I_H_14). 

Z kolei w przypadku studentów i studentek studiów drugiego stopnia roz-

kład ocen przedstawił się następująco: 8 osób oceniło te zajęcia jako „bardzo 
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przydatne”, zaś 1 „średnio przydatne”. Uzasadnienia do oceny „bardzo przydatne” 
znajdują się poniżej: 

 – Na zajęciach nabyłam wiedzę merytoryczną o zagładzie, kulturze i religii Żydów 
oraz umiejętności prowadzenia zajęć z uczniami na ten temat (U2_II_H_07);

 – Zawsze można dowiedzieć się czegoś nowego (U2_II_H_09);
 – Bo te tematy były niezbyt często poruszane w szkole lub na uczelni (U1_II_H_09);
 – Udział w konferencjach znacząco poszerzył wiedzę i wskazał obszary wymagają-

ce jeszcze badań (U1_II_H_06);
 – Konkluzją prezentowanych referatów było to, że poza jednostkowymi przypad-

kami, w 1918 roku Żydów nie interesowała niepodległa Polska, a pozostanie 
w państwach zaborczych (vide Żydzi z Katowic) (U1_II_H_01);

 – Dużo informacji, profesjonalna oprawa (U1_II_H_08).

Osoba, która oceniła zajęcia dodatkowe jako „średnio przydatne” uzasadniła 
to w taki sposób: – Te tematy były poruszane jednostronnie (U1_II_H_02). 

2.4.  Wiedza studentów i studentek historii na temat kultury i historii 
społeczności żydowskiej 

Na pytanie nr 10 „Podaj w przybliżeniu liczbę żydowskich mieszkańców Lublina 
przed wybuchem II wojny światowej” nie odpowiedziało 8 osób studiów pierw-

szego stopnia. 21 osób podało odpowiedź na to pytanie, w 2 przypadkach była 
to odpowiedź prawidłowa (1/3 ludności, 1/3 populacji ze 120 tys. ok. 40 000). 
Przedział liczbowych innych odpowiedzi zaczynał się od kilku tysięcy do 200 000. 

Osoby badane na studiach drugiego stopnia także w większości odpowiedziały 
na to pytanie (15 osób), brak odpowiedzi pojawił się w przypadku 6 osób. Jednak, 
jeżeli chodzi o poprawne odpowiedzi to ich liczba wyniosła 2 (każda z tych osób 
podała liczbę 40 000). Pozostałe podane odpowiedzi mieściły się w przedziale od 
kilkunastu tysięcy do 150 000. 

Pytanie nr 11 „Wymień znane Ci miejsca w Lublinie (3–4) lub więcej związane 
z historią/kulturą żydowskich mieszkańców Lublina lub zagładą Żydów” pozostało 
bez odpowiedzi w 3 przypadkach. 26 osób wymieniło przynajmniej jedno miejsce. 
Wynik ten dotyczy studentów i studentek studiów pierwszego stopnia. 

Wśród tej grupy najczęściej pojawiającą się odpowiedzią było Państwowe Mu-

zeum na Majdanku (22 razy), następnie był cmentarz żydowski (11 razy). Pod-

zamcze zostało wskazane przez 10 osób. 6 osób wskazało Jesziwę, po 2 razy po-

jawiała się Wieniawa i ulica Lubartowska. Po jednym wskazaniu otrzymały takie 
miejsca jak: Podwale, ulica Grodzka, getto żydowskie z czasów II wojny światowej, 
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Cmentarz na Lipowej, Izba Pamięci Żydów, synagoga na Lubartowskiej, latarnia na 
ulicy Podwale, która zawsze się świeci upamiętniając Żydów. 

4 osoby z badanych studentów i studentek studiów drugiego stopnia nie 
wymieniło ani jednego miejsca. 21 osób podało minimum jedno miejsce. Także 
i w tym przypadku najczęściej wymienianym miejscem było Państwowe Muzeum 
na Majdanku (18 osób). 13 razy w odpowiedziach pojawiła się Jesziwa, zaś 11 razy 
cmentarz żydowski. 7 razy wymieniono synagogę (synagogi, synagoga przy Lubar-
towskiej, synagoga przy Szerokiej). 4 osoby podały Bramę Grodzką (zarówno jako 
siedzibę Ośrodka, jak i miejsce) oraz getto. 2 osoby wymieniły dzielnicę żydowską, 
po jednym wskazaniu miały takiej miejsca jak: Restauracja Mandragora, Izba Pa-

mięci, Wieniawa, Podzamcze, Plac Zamkowy, Krakowskie Przedmieście, Studnia 
na placu dworcowym, pozostałości po ul. Szerokiej, liczne chedery, Gimnazjum 
Żeńskie i Prywatne Gimnazjum Męskie. 

W pytaniu 12. osoby badane zostały poproszone o podanie liczby żydowskich 
ofiar obozu na Majdanku. Na to pytanie odpowiedziało 17 studentów i studentek 
historii pierwszego stopnia. Jednak żadna z tych osób nie podała prawidłowej od-

powiedzi. Najmniejszą podaną liczbą było 15 000, zaś największą 2 500 000. Więk-

szość podawanych odpowiedzi była większa lub równa 100 000 (13 odpowiedzi). 
W przypadku odpowiedzi udzielonych przez studentów i studentki studiów 

drugiego stopnia odpowiedź na to pytanie podało 14 osób. 2 osoby podały pra-

widłową odpowiedź (60 000), pozostałe odpowiedzi mieszczą się w przedziale 
liczbowym od 30 000 do 2 000 000. 

13. pytanie brzmiało: „Wyjaśnij czym była Akcja Reinhardt”. Studenci i stu-

dentki pierwszego stopnia w większości udzielili odpowiedzi na to pytanie (18 
osób), 10 osób nie podało żadnej odpowiedzi. Spośród tych 18 odpowiedzi po-

jawiały się najczęściej wyjaśnienia, że była to masowa eksterminacja Żydów (13 
odpowiedzi). Najbardziej trafnym wyjaśnieniem wydaje się odpowiedź 2 osób: 
– Była to akcja polegająca na wywożeniu mieszkańców gett żydowskich na terenie 
Generalnego Gubernatorstwa do obozów zagłady w Treblince, Bełżcu i Sobiborze 

(U2_I_H_12); – Akcja wywożenia Żydów do obozów zagłady na terenie współcze-

snej Polski wschodniej (U2_I_H_10). Po części za prawidłowe można uznać na-

stępujące odpowiedzi: – Eksterminacja Żydów w obozach śmieci takich jak Bełżec 
czy Treblinka (U2_I_H_07); – Była to akcja wymierzona w ludność żydowską, która 
miała za zadanie wykorzystać ich pracę, a następnie całkowitą ich eksterminację. 
Konfiskowano również majątki (U2_I_H_11); – Akcja prowadzona od 1942, powią-

zana z eksterminacją Żydów (U2_I_H_05). 
Spośród studentek i studentów studiów drugiego stopnia 17 osób podało wy-

jaśnienie czym była Akcja Reinhardt. W tym przypadku tylko 2 osoby wskazały bar-
dzo ogólnie, że była to eksterminacja Żydów. Pozostałe odpowiedzi można zaliczyć 
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jako prawidłowe (np. – Była to akcja zamordowania wszystkich Żydów w Gene-

ralnym Gubernatorstwie, innych państwach pod okupacją niemiecką, akcja miała 
miejsce w latach 1942–1943 (U1_II_H_03); – Zorganizowana akcja eksterminacji 
ludności żydowskiej na terenach okupowanych przez Trzecią Rzeszę. Główne obozy 
zagłady – Bełżec, Sobibór, Treblinka, a także Majdanek (U1_II_H_06); – Akcja eks-

terminacji Żydów, która była prowadzona w latach 1941–1943, na terenie General-
nego Gubernatorstwa, ale objęła również Żydów zagranicznych w obozach śmierci 
(Sobibór, Bełżec, Treblinka) oraz obozach koncentracyjnych (KL Lublin, KL Auschwitz) 
w ramach ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej (U1_II_H_08); – Była to 
szczegółowo zaplanowana akcja polegająca na skupieniu Żydów w obozach zagłady 
i ich rasowa eksterminacja głównie przez komory gazowe (U1_II_H_12); – Zagłada 
Żydów GG i okręgu Białystok, 17.03.1942–03.11.1943 (U1_II_H_09)). 

Aż 24 osoby studiujące na studiach historycznych pierwszego stopnia nie wy-

pełniło prośby zawartej w punkcie 14., które brzmiało: „Podaj znane Ci nazwiska 
(3–4 lub więcej) osób pochodzenia żydowskiego związanych z Lublinem”. 5 osób, 
które udzieliły tej odpowiedzi (tylko 1 wskazała 3 nazwiska, pozostałe osoby po 
1 lub 2) pojawiły się m.in. takie osoby jak: Isaac Singer, Majer Bałaban, Widzący 
z Lublina.

Wśród studentów i studentek historii drugiego stopnia znajomość nazwisk 
osób pochodzenia żydowskiego związanych z Lublinem jest nieznacznie więk-

sza. Na pytanie to odpowiedziało104 10 osób, pytanie bez odpowiedzi pozosta-

wiło 11 osób. Wśród wymienionych nazwisk najczęściej pojawiał się Isaac Singer 
(4 razy), 3 razy pojawił się Majer Bałaban, pozostałe osoby to m.in. Wieniawski, 
Majer Szapiro, Salomon Luria i Franciszka Arnsztajnowa, Jan i Marek Arsztajn.

2.5. Wizyty w miejscach prowadzących działania edukacyjne 
w obszarze historii, kultury i zagłady Żydów a poziom wiedzy 
studentów i studentek w tym zakresie

Spośród 3 osób uczących się historii na studiach pierwszego stopnia 1 z nich po-

trafiła podać prawidłową liczbę żydowskich mieszkańców przedwojennego Lu-

blina, kolejna osoba wymieniła 3 lub więcej miejsc związanych ze społecznością 
lubelskich Żydów (9 osób podało wymaganą liczbę miejsc bez wizyty w Ośrodku 
„Brama Grodzka – Teatr NN”, Izbie Pamięci Żydów oraz lubelskiej Jesziwie). Nikt 
z odwiedzających wskazane miejsca nie potrafił wymienić 3 lub więcej nazwisk 
osób pochodzenia żydowskiego związanych z Lublinem. 

104 Podało choć jedno nazwisko. 
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5 osób ze studiów historycznych drugiego stopnia odwiedziło choć jedną 
z podanych wyżej instytucji. 1 z nich potrafiła podać prawidłową liczbę żydow-

skich mieszkańców przedwojennego Lublina, wszystkie 5 wymieniły przynajmniej 
3 miejsca związane z lubelskimi Żydami, żadna osoba nie podała nazwisk. 

Spośród dziewięciorga studentów i studentek historii pierwszego stopnia od-

wiedzających Państwowe Muzeum na Majdanku nikt nie potrafił podać prawi-
dłowej liczby żydowskich ofiar obozu, zaś 1 osoba właściwie wyjaśniła czym była 
Akcja Reinhardt. 

W przypadku studiów drugiego stopnia 6 osób odwiedziło Państwowe Mu-

zeum na Majdanku, tylko 1 z nich podała prawidłową liczbę ofiar obozu, zaś 
5 osób (w tym 1, która znała liczbę żydowskich ofiar) podało wyjaśnienie czym 
była Akcja Reinhardt. 

2.6. Przygotowanie studentów i studentek historii do prowadzenia 
zajęć z tematyki historii, kultury i zagłady Żydów, a ich wiedza 
z tego zakresu

Zebrane dane od osób studiujących historię pozwalają sprawdzić, czy istnieje za-

leżność pomiędzy posiadaną wiedzą na temat historii, kultury i zagłady Żydów 
a oceną swojego przygotowania do prowadzenia zajęć z wyżej wymienionej 
tematyki. 

23 osoby na studiach historycznych pierwszego stopnia oceniło swoje przygo-

towanie do prowadzenia zajęć z tego zakresu jako bardzo dobre i dobre. Jednak 
tylko 1 z tych osób odpowiedziała na 2 z 5 pytań sprawdzających jej wiedzę z tego 
zakresu, 8 osób podało 1 odpowiedź. Pozostałe nie odpowiedziały na ani jedno 
pytanie. 

6 spośród 16 studentów i studentek historii drugiego stopnia oceniających 
swoje przygotowanie jako bardzo dobre lub dobre odpowiedziało przynajmniej na 
jedno pytanie sprawdzające ich wiedzę z zakresu historii, kultury i zagłady Żydów. 
4 osoby odpowiedziały na 2 pytania, zaś 2 na 3. 

2.7. Stosunek studentów i studentek historii do relacji 
polsko-żydowskich 

Tak, jak i w przypadku badania prowadzonego wśród studentów i studentek filo-

logii polskiej, tak i w przypadku badania wśród studentów i studentek kierunku 
historia ostatnie 4 pytania zaczerpnięte zostały z badania „Aktualne problemy 
i wydarzenia” (302) przeprowadzonego przez CBOS. Pytanie nr 15 brzmiało na-

stępująco: „Jak sądzisz, czy Żydzi doznali od Polaków: a) więcej dobrego niż złego, 



II.  Analiza odpowiedzi udzielonych przez studentów i studentki kierunków filologia…

85

b) tyle samo dobrego co złego, c) więcej złego niż dobrego, d) trudno powiedzieć”. 
Rozkład odpowiedzi przedstawia poniższa tabela.

Pytanie nr 15 „Jak sądzisz, czy Żydzi doznali od Polaków: …?”

Tabela 23. Liczba wskazań w poszczególnych odpowiedziach w pytaniu nr 15105

Warianty odpowiedzi 
Liczba osób zazna-

czających odpowiedź 
a, b, c lub d – studia 
pierwszego stopnia 

Liczba osób zazna-

czających odpowiedź 
a, b, c lub d – studia 
drugiego stopnia105

Łącznie Rozkład 
procentowy 

a) więcej dobrego niż złego 14 8 22 45 % 
b) tyle samo dobrego co złego 7 7 14 29 % 
c) więcej złego niż dobrego 1 1 2 % 
d) trudno powiedzieć 8 4 12 24 % 

Źródło: opracowanie własne. 

W kolejnym punkcie osoby badane proszone były o zaznaczenie jednej z 4 od-

powiedzi na pytanie: „Jak sądzisz, czy Polacy doznali od Żydów…?”. Warianty od-

powiedzi przedstawiały się tak samo jak w pytaniu nr 15. Rozkład odpowiedzi na 
to pytanie przedstawia poniższa tabela. 

Pytanie nr 16 „Jak sądzisz, czy Polacy doznali od Żydów: …?”

Tabela 24. Liczba wskazań w poszczególnych odpowiedziach w pytaniu nr 16106

Warianty odpowiedzi 
Liczba osób zazna-

czających odpowiedź 
a, b, c lub d – studia 
pierwszego stopnia 

Liczba osób zazna-

czających odpowiedź 
a, b, c lub d – studia 
drugiego stopnia106

Łącznie Rozkład 
procentowy 

a) więcej dobrego niż złego 7 2 9 18% 
b) tyle samo dobrego co złego 7 7 14 29% 
c) więcej złego niż dobrego 6 3 9 18% 
d) trudno powiedzieć 9 8 17 35% 

Źródło: opracowanie własne. 

Przedostatnie pytanie brzmiało następująco: „Wiele się mówi o różnych po-

stawach Polaków wobec Żydów w czasie II wojny światowej. Niektórzy Polacy 
z narażeniem życia ukrywali Żydów i pomagali im w przetrwaniu, ale byli też i tacy, 
którzy donosili na Żydów, a nawet uczestniczyli w ich mordowaniu. Jak sądzisz, 
których przypadków było więcej w czasie okupacji?”. Także i w tym przypadku 

105 1 osoba nie wybrała żadnej odpowiedzi, nie została ujęta w tym zestawieniu.
106 1 osoba nie wybrała żadnej odpowiedzi, nie została ujęta w tym zestawieniu.
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osoby badane miały do wyboru 1 z 4 opcji: „a) więcej było przypadków ukry-

wania Żydów i pomagania im, b) więcej było przypadków donoszenia na Żydów 
i mordowania ich, c) tyle samo było przypadków ukrywania Żydów i pomagania 
im, co donoszenia na Żydów i mordowania ich, d) trudno powiedzieć”. Rozkład 
odpowiedzi na to pytanie przedstawia tabela 25.

Pytanie nr 17 „Wiele się mówi o różnych postawach Polaków wobec Żydów 
w czasie II wojny światowej. Niektórzy Polacy z narażeniem życia ukrywali Żydów 
i pomagali im w przetrwaniu, ale byli też i tacy, którzy donosili na Żydów, a na-

wet uczestniczyli w ich mordowaniu. Jak sądzisz, których przypadków było więcej 
w czasie okupacji?”

Tabela 25. Liczba wskazań w poszczególnych odpowiedziach w pytaniu nr 17107

Warianty odpowiedzi 
Liczba osób zazna-

czających odpowiedź 
a, b, c lub d – studia 
pierwszego stopnia 

Liczba osób zazna-

czających odpowiedź 
a, b, c lub d – studia 
drugiego stopnia107

Łącznie Rozkład 
procentowy 

a) więcej było przypadków 
ukrywania Żydów i poma-
gania im 

19 10 29 59,0% 

b) więcej było przypadków do-
noszenia na Żydów i mordo-
wania ich

0 2 2 4,0% 

c) tyle samo było przypadków 
ukrywania Żydów i poma-
gania im, co donoszenia na 
Żydów i mordowania ich 

4 2 6 12,5% 

d) trudno powiedzieć 6 6 12 24,5% 
Źródło: opracowanie własne.

W ostatnim punkcie osoby badane zostały poproszone o odpowiedź na pytanie: 
„Czy Twoim zdaniem wydarzenia takie jak mordy i pogromy dokonywane przez 
Polaków na Żydach w czasie wojny i tuż po niej, to: a) incydenty, o których trzeba 
pamiętać, ale których nie można uogólniać mówiąc o postawach Polaków na Ży-

dach w czasie wojny i tuż po niej, b) sprawy wciąż aktualne, które trzeba ujawniać 
i nagłaśniać – tak byśmy znali całą prawdę o sobie, c) zamierzchła historia, do której 
nie należy wracać – było minęło, nie ma co rozgrzebywać starych ran, d) trudno 
powiedzieć”. Rozkład odpowiedzi na to pytanie przedstawia tabela 26.

Pytanie nr 18 „Czy Twoim zdaniem wydarzenia takie jak mordy i pogromy do-

konywane przez Polaków na Żydach w czasie wojny i tuż po niej, to: …”

107 1 osoba nie wybrała żadnej odpowiedzi, nie została ujęta w tym zestawieniu.
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Tabela 26. Liczba wskazań w poszczególnych odpowiedziach w pytaniu nr 18108, 109

Warianty odpowiedzi 
Liczba osób zazna-

czających odpowiedź 
a, b, c lub d – studia 

pierwszego stopnia108 

Liczba osób zazna-

czających odpowiedź 
a, b, c lub d – studia 
drugiego stopnia109

Łącznie Rozkład 
procentowy 

a) incydenty, o których trzeba 
pamiętać, ale których nie 
można uogólniać mówiąc 
o postawach Polaków w cza-
sie wojny i tuż po niej 

16 16 32 68% 

b) sprawy wciąż aktualne, któ-
re trzeba ujawniać i nagła-
śniać – tak byśmy znali całą 
prawdę o sobie

7 2 9 19% 

c) zamierzchła historia, do któ-
rej nie należy wracać – było 
minęło, nie ma co rozgrze-
bywać starych ran 

4 0 4 8,5% 

d) trudno powiedzieć 1 1 2 4,5% 
Źródło: opracowanie własne. 

3. Podsumowanie danych pozyskanych od studentów 
i studentek filologii polskiej oraz historii 

Zebrane dane dotyczące grup studentek i studentów historii oraz filologii polskiej 
pozwalają na następujące uogólnienia dotyczące badanych kwestii: 

1. 55% studentów i studentek pierwszego i drugiego stopnia kierunków filologia 
polska oraz historia uważają, że w programie zajęć z języka polskiego i historii 
powinno znaleźć się więcej tematów związanych z historią i kulturą żydowską. 
Wśród uzasadnień pojawiały się najczęściej następujące argumenty: kultura 
i historia żydowska to część historii Polski, bez znajomości tego tematu nie 
można zrozumieć polskiej historii, ten temat jest ważny i nie pojawia się zbyt 
często w szkołach. 
Z kolei 45% osób odpowiadających stwierdziła, że nie ma potrzeby zwiększenia 
tych tematów w programie studiów. W większości argumentem przemawiają-

ce za tym było stwierdzenie, że temat jest w wystarczającym stopniu poruszany 
lub że temat nie jest ważny.

108 1 osoba zakreśliła 2 odpowiedzi, nie została ujęta w tym zestawieniu.
109 1 osoba nie wybrała żadnej odpowiedzi, nie została ujęta w tym zestawieniu.
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2. W przypadku pytania o to czy w programie zajęć z języka polskiego i historii 
powinno znaleźć się więcej zajęć z tematyki poświęconej zagładzie Żydów 56% 
osób udzielających odpowiedzi uznało, że nie ma takiej potrzeby uzasadniając 
to głównie tym, że temat ten jest poruszany w wystarczającym stopniu. 
44% udzielonych odpowiedzi przemawiających za tym, że tematyka Zagłady 
powinna pojawiać się częściej w trakcie cyklu kształcenia na lekcjach historii 
i języka polskiego argumentowała to w następujący sposób: jest to waży te-

mat, wiedza na ten temat nie jest wystarczająca. 

3. O ile większość badanych uważa, że tematów związanych z historią i kulturą 
żydowską powinno być więcej w programie kształcenia to w przypadku pytania 
o to czy w szkole powinno być więcej tematyki poświęconej zagładzie Żydów 
tendencja była odwrotna. Więcej badanych stwierdziło, że nie ma potrzeby 
zwiększania tej tematyki w trakcie edukacji szkolnej. 

4. 41% badanych studentów i studentek uważa, że program zajęć na ich kierunku 
studiów w dobrym stopniu przygotowuje ich do prowadzenia zajęć z tematyki 
historii, kultury oraz zagłady Żydów. W większości taka odpowiedź pojawiła się 
w przypadku studentów i studentek historii. 
Bardzo dobrze przygotowanych do prowadzenia zajęć z historii, kultury oraz 
zagłady Żydów czuje się 15% studentów i studentek biorących udział w bada-

niu, w tym przypadku także większa liczba zakreśleń pojawiła się w przypadku 
osób z historii. Spośród 13 respondentów, którzy ocenili, że są bardzo dobrze 
przygotowani do tego zadania, 12 to osoby studiujące historię. 
30% uczestników badania uznało, że w średnim stopniu są przygotowani do 
prowadzenia zajęć z historii, kultury oraz zagłady Żydów. W tym przypadku 
więcej odpowiedzi pochodziło od studentów i studentek filologii polskiej – 17 
na 26. 
12% uznało, że program ich studiów w słabym stopniu przygotowuje do prowa-

dzenia zajęć z historii, kultury i zagłady Żydów. Tutaj także więcej odpowiedzi 
pochodziło od studentów i studentek filologii polskiej – 9 na 11 odpowiedzi. 
W opinii 2% badanych program ich studiów w ogóle nie przygotowuje ich do 
prowadzenia takich zajęć. Odpowiedzi takie pojawiły się w 2 przypadkach 
i obie zostały udzielone przez osoby studiujące filologię polską. 
Podsumowując odpowiedzi udzielone na to pytanie, można stwierdzić, że po-

nad połowa badanych (56%) czuje się przygotowana (dobrze i bardzo dobrze) 
do prowadzenia zajęć z historii, kultury i zagłady Żydów jako przyszła kadra 
pedagogiczna, w większości takie odpowiedzi pojawiły się w przypadku stu-

dentów i studentek historii (39 na 49 odpowiedzi). 
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5. 58% badanych studentów i studentek uważa, że w programie ich studiów 
nie powinno się znaleźć więcej zajęć poświęconych tematyce historii, kultury 
i zagłady Żydów. Wśród udzielających takiej odpowiedzi najwięcej było stu-

dentów i studentek historii (36 spośród 52 osób). Potrzebę zwiększenia ilości 
zajęć z wyżej wymienionej tematyki widzi 42% badanych, większość z nich to 
studenci i studentki filologii polskiej (23 spośród 37 osób). 

6. Jedynie 7% odpowiadających uważa, że w szkole nie powinno się uczyć o hi-
storii, kulturze i zagładzie Żydów. Zdecydowana większość – 93% uważa, że 
wspomniana wyżej tematyka powinna pojawiać się w szkole. Argumenty 
przemawiające za tym stanowiskiem to m.in.: konieczność ukazania związku 
pomiędzy literaturą/kulturą/historią polską i żydowską, moralny obowiązek 
i przestroga na przyszłość, ważność tematyki, konieczność podnoszenia świa-

domości w tym zakresie wśród młodzieży, temat ten powinien być poruszany, 
ale w szerszym kontekście.

7. Najczęściej odwiedzanymi instytucjami/organizacjami/miejscami, które na-

wiązują do historii, kultury i zagłady Żydów były Państwowe Muzeum na Maj-
danku, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” oraz Cmentarz żydowski (stary 
lub nowy) – odpowiednio po 31, 24 i 23 wskazania110. W większości wizyty te 
zostały ocenione jako bardzo interesujące (36 na 57 ocen). 

8. Zdecydowana większość osób biorących udział w badaniu nie wzięła w trakcie 
studiów udziału w żadnych dodatkowych zajęciach poświęconych historii, kul-
turze i zagładzie Żydów. Do tej grupy należy 79% osób badanych. Niższe uczest-
nictwo w zajęciach dodatkowych zauważalne jest u studentów i studentek 
studiów I stopnia. Studenci i studentki studiów II stopnia w większym stopniu 
uczestniczą w takich zajęciach. Jednocześnie 89% spośród osób uczestniczą-

cych w zajęciach dodatkowych oceniło je jako bardzo przydatne (odnosząc 
je do ich przyszłej pracy w szkole i nauczania o historii, kulturze i zagładzie 
Żydów). 

9. Poziom wiedzy na temat historii i kultury lubelskich Żydów wśród badanych 
studentów i studentek jest stosunkowo niski. Badane osoby miały duże trud-

ności ze wskazaniem liczebności społeczności żydowskiej Lublina przed wy-

buchem II wojny światowej. Na 56 odpowiedzi 5 można uznać za odpowiedzi 
poprawne. Znacznie więcej osób podało minimum jedno miejsce w Lublinie 
związane z historią i kulturą żydowską. Najczęściej pojawiającą się odpowiedzią 

110 1 osoba mogła wskazać więcej niż jedno odwiedzane miejsce. 
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było Państwowe Muzeum na Majdanku i cmentarz żydowski. Być może takie 
wskazania wynikają z faktu, że Państwowe Muzeum na Majdanku i cmentarz 
żydowski to jedne z najczęściej odwiedzanych miejsc przez osoby badane. 
Tylko 2 osoby (obie studiujące historię) znały dokładną lub przybliżoną liczbę 
żydowskich ofiar byłego obozu koncentracyjnego na Majdanku. Wizyty w tym 
miejscu i funkcjonowanie Państwowego Muzeum na Majdanku w świadomo-

ści osób badanych nie przekładają się na poziom znajomości podstawowych 
faktów związanych z historią tego miejsca. Spośród 90 badanych osób tylko 42 
podjęły się próby wyjaśnienia czym była Akcja Reinhardt. 7 odpowiedzi było 
autorstwa studentów i studentek filologii polskiej, spośród tych odpowiedzi 
2 można uznać za poprawne. Nieco więcej studentów i studentek kierunku 
historia podjęło się wyjaśnienia tego terminu. Odpowiedzi udzieliło 35 osób. 
17 z nich (w tym 15 odpowiedzi autorstwa studentów i studentek II-go stop-

nia) można uznać za całkowicie poprawne, zaś pozostałe zawierały w swoich 
odpowiedziach elementy zgodne z prawdą. W tym przypadku wiedza studen-

tów i studentek historii była zdecydowanie wyższa w porównaniu z osobami 
studiującymi filologię polską. Nie lepiej wypadły odpowiedzi osób badanych 
na pytanie związane z podaniem nazwisk osób pochodzenia żydowskiego zwią-

zanych z Lublinem. W tym przypadku odpowiedzi podało 29 osób. Najczęściej 
przywoływanym nazwiskiem był Isaac Bashevis Singer. 

10. Jedna trzecia badanych (33%) studentów i studentek ma trudności z oceną 
tego czy Żydzi doznali od Polaków więcej dobrego czy złego. Prawie tyle samo 
(29%) badanych uważa, że doznali oni tyle samo dobrego co złego. Niewiele 
mniej (28%) stwierdziło, że Żydzi doznali od Polaków więcej dobrego niż złego. 
Pozostałe osoby (10%) zakreśliły odpowiedź „c) więcej złego niż dobrego”. 

11.  Ponad jedna trzecia badanych (38%) miała trudności z oceną tego czy Polacy 
doznali od Żydów więcej dobrego czy złego. Jedna trzecia (33%) uznała, że 
Polacy od Żydów doznali tyle samo dobrego co złego, zaś po 14,5%, że więcej 
dobrego niż złego lub więcej złego niż dobrego. 

12.  Prawie połowa badanych (48%) uważa, że w czasie II wojny światowej ze stro-

ny Polaków więcej było przypadków ukrywania Żydów i pomagania im. Jednej 
czwartej osób uczestniczących w badaniu (25%) trudno było jednoznacznie 
odpowiedzieć na pytanie: „Wiele się mówi o różnych postawach Polaków 
wobec Żydów w czasie II wojny światowej. Niektórzy Polacy z narażeniem 
życia ukrywali Żydów i pomagali im w przetrwaniu, ale byli też i tacy, którzy 
donosili na Żydów, a nawet uczestniczyli w ich mordowaniu. Jak sądzisz, któ-

rych przypadków było więcej w czasie okupacji?”. 16% uważa, że tyle samo 
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było przypadków ukrywania Żydów i pomagania im, co donoszenia na Żydów 
i mordowania ich, z kolei 11%, że więcej było przypadków donoszenia na 
Żydów i mordowania ich. 

13.  Ponad dwie trzecie (68%) badanych uważa, że wydarzenia takie jak mordy 
i pogromy dokonywane przez Polaków na Żydach w czasie wojny i tuż po niej 
to incydenty, o których trzeba pamiętać, ale których nie można uogólniać 
mówiąc o postawach Polaków w czasie wojny i tuż po niej, 14% badanych 
uważa, że są to sprawy wciąż aktualne, które należy ujawniać i nagłaśniać – 
tak byśmy znali całą prawdę o sobie. 7% miało trudności z odpowiedzią na to 
pytanie, zaś niewiele mniej (6%) uznało, że wspomniane wyżej wydarzenia 
to zamierzchła historia, do której nie należy wracać – było minęło, nie ma co 
rozgrzebywać starych ran.

4. Odpowiedzi uzyskane od uczniów i uczennic liceów 
ogólnokształcących w Lublinie

4.1. Opinie uczniów i uczennic na temat programu nauczania 
Pytanie 1. brzmiało następująco: „Czy brałeś/aś udział w zajęciach poświęconych 
historii i kulturze społeczności żydowskiej? a) tak, b) nie, c) nie pamiętam. Jeżeli za-

znaczyłeś/aś odpowiedź a) napisz proszę, w której klasie w nich uczestniczyłeś/aś”.  
Pozytywnie odpowiedziało na to pytanie 189 osób. Odpowiedź „nie” zaznaczy-

ło 202 osoby, zaś wariant „nie pamiętam” wybrany został 82 razy. Respondenci, 
którzy zaznaczyli odpowiedź „tak” wskazywali, że w zajęciach tych uczestniczyli 
zarówno w szkole gimnazjalnej, jak i ponadgimnazjalnej. Czasami także wskazy-

wano ostatnie klasy szkoły podstawowej. 
Pytanie nr 1 „Czy brałeś/aś udział w zajęciach poświęconych historii i kulturze 

społeczności żydowskiej? a) tak, b) nie, c) nie pamiętam. Jeżeli zaznaczyłeś/aś 
odpowiedź a) napisz proszę, w której klasie w nich uczestniczyłeś/aś”. 

Tabela 27. Liczba odpowiedzi „tak”, „nie” i „nie pamiętam” na pytanie nr 1

Odpowiedź Liczba odpowiedzi Rozkład procentowy 
Tak 189 40% 
Nie 202 43% 

Nie pamiętam 82 17% 
Źródło: opracowanie własne.
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W pytaniu 2. osoby badane były proszone o napisanie czy brały udział w za-

jęciach poświęconych zagładzie Żydów. Tak, jak i w pytaniu 1. pojawiły się 3 wa-

rianty odpowiedzi: a) „tak”, b) „nie”, c) „nie pamiętam”. Dodatkowo osoby, które 
zaznaczyły odpowiedź a) proszone były o napisanie, w której klasie w takich za-

jęciach uczestniczyły. Odpowiedź „tak” w tym przypadku została zaznaczona 244 
razy, odpowiedź „nie” – 165 razy, zaś „nie wiem” zaznaczyło 61 osób. 3 osoby 
nie odpowiedziały na to pytanie111. W tym przypadku także najczęściej wskazy-

wano klasy licealne jako ten okres edukacji, podczas którego badana młodzież 
spotykała się z tematyką zagłady Żydów. Wśród odpowiedzi pojawiały się także 
poszczególne klasy gimnazjum, a także, choć w dużo mniejszym stopniu – okres 
szkoły podstawowej. 

Pytanie nr 2 „Czy brałeś/aś udział w zajęciach poświęconych zagładzie Żydów? 
a) tak, b) nie, c) nie pamiętam. Jeżeli zaznaczyłeś/aś odpowiedź a) napisz proszę, 
w której klasie w nich uczestniczyłeś/aś”. 

Tabela 28. Liczba odpowiedzi „tak”, „nie” i „nie pamiętam” na pytanie nr 2

Odpowiedź Liczba odpowiedzi Rozkład procentowy 
Tak 244 52% 
Nie 164 35% 

Nie pamiętam 62 13% 
Źródło: opracowanie własne.

Pytania 3, 4 i 5 były uściślające wobec pytań 1 i 2. Pytanie 3. brzmiało nastę-

pująco: „Jeżeli w pytaniu 1. lub 2. zaznaczyłeś odpowiedź a) to czy były to zajęcia 
w ramach Twoich lekcji a) tak, jakich, b) nie, c) nie pamiętam”. Temat historii 
i kultury żydowskiej oraz Zagłady w przypadku 155 osób zgłębiony był w ramach 
lekcji w szkole. Najczęściej były to zajęcia z historii, historii i społeczeństwa, języka 
polskiego oraz wiedzy o społeczeństwie. Sporadycznie osoby badane wymieniały 
religię oraz godzinę wychowawczą. 80 osób na to pytanie odpowiedziało nega-

tywnie, zaś 40 osób zaznaczyło odpowiedź „nie pamiętam”. 
Pytanie nr 3 „Jeżeli w pytaniu 1. lub 2. zaznaczyłeś odpowiedź a) to czy były to 

zajęcia w ramach Twoich lekcji a) tak, jakich?, b) nie, c) nie pamiętam”. 

111 Sytuacja ta będzie się powtarzała w kolejnych pytaniach. W każdym przypadku część pytań pozo-

stanie bez odpowiedzi. 
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Tabela 29. Liczba odpowiedzi „tak”, „nie” i „nie pamiętam” na pytanie nr 3

Odpowiedź Liczba odpowiedzi Rozkład procentowy 
Tak 155 56% 
Nie 80 29% 

Nie pamiętam 40 15% 
Źródło: opracowanie własne.

Pytanie nr 4 brzmiało: „Jeżeli w pytaniu 1. lub 2. zaznaczyłeś/aś odpowiedź a) 
to czy były to zajęcia dodatkowe? a) tak, jakie?, b) nie, c) nie pamiętam”. Więk-

szość odpowiadających na to pytanie wskazała punkt b) – było to 205 osób, odpo-

wiedź a) wskazało 61 osób, zaś c) 24 osoby. Jeżeli chodzi o to jakie to były zajęcia 
dodatkowe to pojawiały się tutaj różne wyjaśnienia, m.in.: wycieczka, projekt, 
oprowadzanie, przygotowanie do debaty oksfordzkiej, zajęcia w ramach wymiany 
międzynarodowej, wyjście z klasą i in. Jeżeli chodzi o skonkretyzowane wyjście to 
najczęściej pojawiała się informacja o wyjściu na oprowadzanie/zajęcia do Pań-

stwowego Muzeum na Majdanku. 
Pytanie nr 4 „Jeżeli w pytaniu 1. lub 2. zaznaczyłeś/aś odpowiedź a) to czy były 

to zajęcia dodatkowe? a) tak, jakie?, b) nie, c) nie pamiętam”. 

Tabela 30. Liczba odpowiedzi „tak”, „nie” i „nie pamiętam” na pytanie nr 4

Odpowiedź Liczba odpowiedzi Procentowy rozkład 
Tak 61 21% 
Nie 205 71% 

Nie pamiętam 24 8% 
Źródło: opracowanie własne.

W pytaniu 5. osoby badane zostały poproszone o wskazanie czy zajęcia po-

święcone historii i kulturze żydowskiej lub Zagładzie odbywały się w szkole czy 
poza nią. Wskazując odpowiedź „nie” uczniowie i uczennice byli proszeni o do-

pisanie, gdzie te zajęcia się odbywały. Rozkład odpowiedzi „tak” i „nie” wyglą-

dał następująco: odpowiedź a) zaznaczyło 128 uczniów i uczennic, zaś b) 141. 
Spośród wymienionych miejsc najczęściej pojawiało się Państwowe Muzeum na 
Majdanku (81 wskazań), a następnie cmentarz żydowski (17 wskazań), Muzeum 
i Miejsce Pamięci w Bełżcu (14 wskazań) i Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN 
(10 wskazań). Miejsca, które zostały wskazane mniej niż 10 razy zaś więcej niż 1 
to: były teren getta (5), Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” (4), Państwowe Mu-

zeum Auschwitz-Birkenau (5), lubelska Jesziwa (3), Izba Pamięci Żydów (3), Zamek 
Lubelski (3), Stare Miasto (2), Lubelski oddział Instytutu Pamięci Narodowej (2), 
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w centrum Lublina (2), synagoga (3). Dodatkowo 5 osób podało w tym miejscu 
odpowiedź „muzeum”. Pojedyncze odpowiedzi dotyczyły m.in. takich miejsc jak: 
krakowski Kazimierz, Norymberga, synagoga, były obóz w miejscu, gdzie jest cen-

trum handlowe, Szlak Pamięci Żydów Lubelskich, Muzeum w Treblince, Plac Rybny 
czy Zaułek Hartwigów. 

Pytanie nr 5 „Jeżeli w pytaniu 1. lub 2. zaznaczyłeś/aś odpowiedź a) to czy te 
zajęcia odbywały się w szkole a) tak, b) nie, gdzie?” 

Tabela 31. Liczba odpowiedzi „tak”, „nie” i „nie pamiętam” na pytanie nr 5

Odpowiedź Liczba odpowiedzi Rozkład procentowy 
Tak 128 48% 
Nie 141 52% 

Źródło: opracowanie własne. 

4.2. Wizyty młodzieży licealnej do miejsc prowadzących działania 
edukacyjne na temat historii, kultury i zagłady Żydów 

W punkcie 6. młodzież była pytana o miejsca, które odwiedziła pod opieką na-

uczyciela/ki w trakcie zajęć szkolnych lub dodatkowych. Rozkład odpowiedzi 
z poszczególnymi miejscami i oceną wizyty przedstawia poniższa tabela. Ocena 4 
oznaczała, że wizyta była bardzo interesująca, 3 – średnio interesująca, 2 – mało 
interesująca, 1 – zupełnie nieinteresująca. 

Pytanie nr 6 „Czy w trakcie zajęć (także dodatkowych) odwiedzałaś/odwiedza-

łeś takie miejsca jak:”

Tabela 32. Liczba osób odwiedzających poszczególne miejsca wraz z oceną wizyt

Miejsce Liczba osób 
odwiedzających Ocena 4 Ocena 3 Ocena 2 Ocena 1 

Ośrodek „Brama Grodzka –  
Teatr NN” 79 22 39 10 3

Państwowe Muzeum na 
Majdanku 232 115 53 13 1

Instytut Pamięci Narodowej – 
oddział w Lublinie 55 16 25 12 2

Izba Pamięci Żydów 23 5 8 6 4
Lubelska Jesziwa 8 1 4 1 1

Cmentarz żydowski – stary lub 
nowy 138 44 50 36 7

Szlak Pamięci Żydów Lubelskich 36 7 18 7 3
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Miejsce Liczba osób 
odwiedzających Ocena 4 Ocena 3 Ocena 2 Ocena 1 

Inne, jakie? Np. Muzeum Historii 
Żydów Polskich POLIN, Muzeum 
i Miejsce Pamięci w Bełżcu i So-

biborze, Państwowe Muzeum 
Auschwitz Birkenau, Cmentarz 
żydowski na Podkarpaciu, Syna-

goga w Łęcznej, 

56  25 17 4 – 

Źródło: opracowanie własne. Suma ocen nie jest równa liczbie odwiedzających, nie wszystkie osoby, 
które odznaczyły dane miejsce jako odwiedzone dokonały oceny wizyty.

4.3. Opinie uczniów i uczennic na temat liczby zajęć poświęconych 
żydowskiej kulturze i historii oraz Holokaustowi 

W 2 kolejnych punktach młodzież lubelskich liceów była pytana o ich opinię na 
temat tego czy w szkole powinno być więcej zajęć poświęconych historii i kulturze 
żydowskiej oraz zagłady Żydów. Zarówno w przypadku udzielenia odpowiedzi po-

zytywnej, jak i negatywnej osoby badane proszone były o uzasadnienie swojego 
wyboru. 

Na pytanie nr 7 „Czy uważasz, że w szkole powinno być więcej lekcji/zajęć do-

datkowych poświęconych historii i kulturze społeczności żydowskiej?” odpowiedź 
„tak” zakreśliło 215 osób, zaś „nie” – 238 osób. 

Uzasadnienia odpowiedzi twierdzących (udzieliło ich 185 spośród 215 osób) 
można pogrupować w następujący sposób: 

1. Zbyt mało jest zajęć poświęconych tej tematyce w szkole, a młodzież ma 
niewielką wiedzę na ten temat: 

 – Lekcje o Żydach są głównie o ich zagładzie, a nie o kulturze (L4_04);
 – Bo jest mało znana (L9_02);
 – Chciałabym dowiedzieć się czegoś więcej na temat Żydów, ponieważ 

rzadko są poruszane te tematy (L21_16);
 – Niewiele o nich wiemy, a są ważną częścią historii naszego kraju (L19_09);
 – Jest to ciekawy temat, a często pomijany przez nauczycieli lub robiony 

„nijako” (L24_07);
 – Ponieważ ktoś, tak jak ja może nic się o nich nie dowiedzieć w szkole 

(L24_11);
 – Uważam, że w szkole powinno być więcej lekcji/zajęć dodatkowych po-

święconych historii i kulturze żydowskiej, ponieważ jest to ważne i bardzo 
interesujące z punktu widzenia historii (L14_07);

 – Ponieważ nic się o tym nie mówi (L20_04).
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2. Temat jest interesujący/ciekawy/ważny: 
 – Bardzo ciekawe historie związane z cierpieniem (L4_14);
 – Jest interesująca (L4_13);
 – Bo to ważne dla każdego Polaka (L22_06);
 – Żydzi są bardzo ciekawym narodem, ich kultura przenika kulturę chrześci-

jańską, a co za tym idzie kulturę europejską (L5_17);
 – Ponieważ każdy Polak powinien wiedzieć dużo na ten temat (L22_04);
 – Sama kultura żydowska jest interesująca (L5_02);
 – Ponieważ jest to temat ciekawy, jednak nie powinno być tego za dużo 

(L5_18).

3. Wiedza na ten temat podniesie świadomość wśród ludzi, pozwoli prze-

ciwdziałać dyskryminacji, przełamywać stereotypy, zrozumieć tematykę 
żydowską/relacje polsko-żydowskie:

 – Uważam, że tak, ze względu na obojętność młodych ludzi wobec tej spo-

łeczności (L4_21);
 – Powinno być więcej, aby ludzie byli bardziej świadomi, wzmocni to to-

lerancyjność, wtedy ludzie będą mogli mieć swoje zdanie na ten temat, 
a nie oceniać bez znajomości (L4_12);

 – Ponieważ mogłoby to zahamować wciąż obecne przejawy dyskryminacji 
i niechęci do Żydów (L4_15); 

 – Młodzież powinna znać tę kulturę, po to, aby później nie oceniać jedynie 
po wyglądzie, lecz po ich cechach. Pozwoli to unikać aktów dyskryminacji 
(L5_06);

 – Uważam, że warto rozszerzać taką wiedzę historyczną, aby znać rzeczywi-
stą przeszłość. Informacje przekazywane przez media masowe nie zawsze 
muszą być zgodne z prawdą (L5_16);

 – Tak, w celu uświadomienia społeczeństwa o tych kwestiach, uwrażliwia-

nia. Budowania wiedzy, która pomoże walczyć ze stereotypami (L27_17);
 – Kultura żydowska przenikała do społeczności polskiej przez setki lat, takie 

zajęcia pomagają ją lepiej poznać, zrozumieć, co skutkuje większą tole-

rancją wśród polskiej młodzieży (L5_23);
 – Ponieważ młodzież dalej nie ma wystarczającej świadomości (L11_06);
 – Ponieważ jest duża nietolerancja wobec Żydów (L13_06);
 – Ludzie powinni mieć większą świadomość (L13_02).

4. Lepsze poznanie historii i kultury żydowskiej/kultury i historii innego 
narodu:

 – Aby poznać kulturę i życie tej ludności (L5_17);
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 – Ponieważ warto poznawać obce kultury i ich historię, zwłaszcza, że z ju-

daizmu wywodzi się religia narodowa Polski (L5_21);
 – Powinniśmy być choć w małym stopniu zorientowani na temat kultury 

żydowskiej (L5_08);
 – Tak. Jest to bardzo ważne dla młodzieży. Tak, jak znają swoją historię 

i kulturę, tak powinni poznawać historię i kulturę innych narodowości, 
aby lepiej ją zrozumieć (L5_07);

 – Ludzie powinni znać historię Żydów polskich i wiedzieć co stało się pod-

czas II wojny światowej. Jest to ciekawa kultura, która z pewnością zafa-

scynowałaby młodzież (L5_15);
 – Żeby każdy mógł zaznajomić się z kulturą żydowską (L6_06);
 – Moim zdaniem każdy powinien mieć podstawową wiedzę dotyczącą tej 

społeczności (L25_05);
 – Powinno być więcej zajęć, które ułatwiałyby młodzieży poznawanie in-

nych kultur, poglądów i sytuacji (L16_07);
 – Ponieważ warto otwierać się i poznawać inne kultury (L14_05);
 – Uważam, że powinniśmy rozwijać swoją wiedzę na temat kultury żydow-

skiej (L17_03).

5. Z uwagi na to, że żydowska społeczność bardzo mocna jest wpisana w hi-
storię i kulturę polską oraz Lublina:

 – Ponieważ Żydzi są mocno wpisani w historię Polski (L4_10);
 – Są częścią naszego społeczeństwa, mają bogatą historię, którą należałoby 

znać, aby ich dobrze zrozumieć (L4_09);
 – Ponieważ kiedyś Żydzi byli znaczną częścią społeczeństwa polskiego 

w II RP (L4_08);
 – Każdy powinien znać historię społeczności, która przed wojną mieszkała 

na naszych terenach. Takie zajęcia byłyby bardzo ciekawe (L5_12);
 – To ważna część naszej historii i tożsamości Lublina (L6_28);
 – Ponieważ jest to ważne dla naszej kultury (L11_19);
 – Ponieważ jest to związane z naszym krajem (historią) (L11_21);
 – Jest to część naszej historii (L7_07);
 – To także nasza historia (L15_13).

6. Po to, żeby pamiętać: 
 – Ponieważ trzeba pamiętać o tych wydarzeniach (L3_03);
 – Żeby pamiętać (L6_23);
 – Ponieważ powinniśmy pamiętać o tamtych czasach (L10_05);
 – Warto o tym pamiętać (L9_09);
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 – Myślę, że to bardzo ciekawe tematy i ze względu na pamięć o nich powin-

niśmy wspominać Żydów (L21_18);
 – Ponieważ coraz bardziej ludzie zapominają o ich historii (L22_23);
 – Ponieważ warto znać ich historię i nie zapominać o tym co się wydarzyło 

wtedy (L22_17);
 – Jest to bardzo ważne, aby pamiętać o tym co się stało i zachowało się 

w pamięci młodych (L14_17);
 – Powinno się pamiętać o historii i ludziach poległych (L17_04).

Przytoczone powyżej cytaty są jedynie przykładami, które pogrupowane zo-

stały w 6 wątków problematycznych. Najczęściej powtarzającym się argumentem 
za tym, że w szkole powinno być więcej lekcji/zajęć dodatkowych poświęconych 
kulturze i historii społeczności żydowskiej był argument mówiący o tym, że jest 
to temat ważny/ciekawy/interesujący. Takie uzasadnienie podało 54 osób. Dla 37 
osób powodem przemawiającym za podaniem odpowiedzi „tak” na pytanie 7. był 
fakt bliskich związków historii i kultury społeczności żydowskiej z historią i kulturą 
polską oraz Lublina. Za tym, że warto poznać lepiej historię i kulturę żydowską/
inną niż polską kulturę i historię opowiedziało się 36 osób. 29 osób uznało, że po-

ruszanie takich tematów zwiększy świadomość wśród młodzieży, pozwoli przeła-

mywać stereotypy i pomoże w lepszym zrozumieniu tego tematu. Z kolei 11 osób 
argumentowało swoją odpowiedź tym, że w szkole takich tematów jest zbyt mało 
bądź w ogóle nie są poruszane, dlatego powinno być ich więcej. 
Spośród 238 osób, które w pytaniu 7. zaznaczyły odpowiedź „nie” uzasadnienie 
podało 146 osób. Możemy je pogrupować w następujący sposób: 

1. Temat nie jest interesujący/Nie jestem zainteresowana/ny tą tematyką:
 – Bo to mało interesujący temat (L2_01);
 – Nikogo to nie interesuje (L2_05);
 – Społeczność żydowska nie wyróżnia się niczym spośród wszystkich spo-

łeczności, więc nie ma powodu, dla którego należy więcej o nich nauczać 

(L4_20);
 – Nie każdego to interesuje, a dodatkową wiedzę można zdobywać samo-

dzielnie, poza szkołą (L5_03);
 – Ponieważ nie interesuje mnie ta kultura (L10_10);
 – Są o wiele ciekawsze tematy i nie musimy poświęcać tej kulturze, aż tak 

dużo uwagi (L9_05);
 – Każdy interesuje się swoimi dziedzinami. Takie dodatkowe zajęcia czy 

lekcje byłyby męczące i odpychające uczniów od tematu (L7_14);
 – Raczej mało kogo to obchodzi (L26_04);
 – Nie interesuje mnie historia (L10_20).
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2. Zajęcia z tej tematyki są już prowadzone w szkole w wystarczającym stopniu: 
 – Wystarczy tyle, ile jest teraz (L4_03);
 – Uczymy się o tym na historii w wystarczającym stopniu (L23_02); 
 – W podstawie programowej jest wystarczająca liczba tematów, które 

wyczerpują zagadnienia (L5_10);
 – Uważam, że ten temat jest wystarczająco nagłaśniany (L16_15);
 – Obecna podstawa programowa m.in. z historii czy języka polskiego wy-

czerpuje temat historii i kultury Żydów w wystarczający sposób (L5_20);
 – Uważam, że jest wystarczająco (L14_04);
 – Po co miałoby być ich więcej? Już jest ich dużo (L8_11);
 – I tak jest za dużo zajęć, na których się czegoś o nich dowiaduję (L7_08);
 – Ogólnie wiadomości, które są przekazywane na lekcjach historii są wy-

starczające (L24_03);
 – Przeznaczamy wystarczająco czasu na poznawanie tej kultury, np. na 

historii lub j. polskim (L18_12).

3. Nie ma takiej potrzeby: 
 – Nie sądzę, żeby to było aż tak ważne (L5_01);
 – Myślę, że to nie jest bardzo potrzebne, szczególnie że się tym nie intere-

suję (L11_18);
 – Nie uważam, żeby było to konieczne (L19_09).

4. W szkole nie ma na to czasu: 
 – W trzeciej klasie nie ma na to czasu (L6_25);
 – Ponieważ jest dużo innych lekcji, na które trzeba się uczyć (L21_01);
 – Zbyt duża ilość lekcji, brak czasu (L24_19);
 – Ważne są takie zajęcia, ale nie w ramach lekcji, ewentualnie na religii 

lub godzinie wychowawczej. W większości szkół lekcje kończą się późno, 
a dodatkowe zajęcia są uciążliwe i drażniące dla uczniów (L19_11);

 – Ponieważ i tak mamy dużo godzin lekcyjnych (L20_06);
 – W szkole nie ma czasu na takie zajęcia i uważam je za mało przydatne 

(L16_12).

5. Nie ma potrzeby prowadzenia takich działań w szkole, chętne osoby mogą 
poszerzyć wiedzę samodzielnie:

 – Jakby ktoś chciał, to sam by mógł poszukać informacji (L11_27);
 – Społeczność jak każda inna, nie uważam, żeby dostęp do wiedzy o Żydach 

był ograniczony (L7_18);
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 – Kilka wizyt w muzeach i lekcje historii, które mieliśmy wystarczyło. Myślę, 
że kolejne słuchanie o tym byłoby tylko męczące i niepotrzebne. Jeśli ktoś 
się tym interesuje może łatwo zdobyć informacje na własną rękę (L19_08);

 – Uważam, że tyle ile jest w zupełności wystarczy, a każdy zaciekawiony te-

matem sam może zgłębić wiedzę na ten temat, a zapewne także poprosić 
o pomoc nauczyciela (L14_13).

6. Ważniejsze są inne tematy (w szczególności nauka własnej historii) niż na-

uka o historii i kulturze żydowskiej:
 – Wolę uczyć się historii Polaków* (L9_11);
 – Ważniejsze są lekcje historii i kultury własnego kraju i narodowości* 

(L24_02);
 – Bo musimy więcej czasu poświęcać na swoją kulturę i historię* (L22_18);
 – Skupmy się na swojej historii, szczególnie, że ludność żydowska w Izraelu 

potępia działania Polaków w okresie II wojny światowej. Obrażają w ten 
sposób naród. Każda taka wypowiedź zasługuje na grzywnę* (L13_10).

7. Nie powinno się faworyzować społeczności żydowskiej:
 – Istnieje dużo mniejszości narodowych, jeśli chcemy robić zajęcia musimy 

prowadzić je także w kwestii wszystkich innych mniejszości* (L8_04);
 – Ponieważ jest to wiedza powszechna, zbędna w szkole i faworyzująca 

mniejszość żydowską na tle innych pokrzywdzonych ludzi świata* (L8_03);
 – Jest to sprawa osobista i nie powinna być wywyższana jako coś szczegól-

nego, lepszego niż inne kultury* (L7_23);
 – Ponieważ jest to społeczność jak każda inna, a niemożliwym jest robienie 

zajęć o wszystkich kulturach* (L20_14).

8. To jest przeszłość, do której nie należy wracać:
 – Było minęło. Należy żyć przyszłością (L22_05);
 – Uważam, że nie należy żyć przeszłością (L11_25);
 – To co było nie powinno wracać. Idźmy jako naród do przodu, nie cofajmy 

się do przeszłości (L12_09).

Tak, jak i w przypadku uzasadnienia odpowiedzi „tak” na pytanie nr 7, także 
przytoczone powyżej cytaty to jedynie część wypowiedzi uczniów i uczennic. Naj-
częściej powtarzającym się argumentem na „nie” była odpowiedź zdefiniowana 
w punkcie 2.: – Zajęcia z tej tematyki są już prowadzone w szkole w wyczerpującym 
stopniu. Za taką argumentacją opowiedziało się 46 osób. 31 osób napisało, że: 
– temat nie jest interesujący bądź – nie jestem zainteresowana/ny tą tematyką. 
Argumentację: – nie ma takiej potrzeby podziela 18 osób. 
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12 osób podało wyjaśnienie zdefiniowane przeze mnie jako „inne”. Po części 
znalazły się tam wypowiedzi antysemickie:

 – Bo żydzi są straszliwymi żydami (L12_10); 
 – Skupmy się na swojej historii, szczególnie, że ludność żydowska w Izraelu potępia 

działania Polaków w okresie II wojny światowej. Obrażają w ten sposób naród, 
każda taka wypowiedź zasługuje na grzywnę (L13_10);

 – Nie lubię narodu żydowskiego (L22_11); 
 – Żydzi byli historią, ale świat teraz układa nową historię, w której nie będzie Ży-

dów (L_24_13). 

12 osób uznało, że w szkole nie powinno być więcej zajęć/lekcji z zakresu hi-
storii i kultury społeczności żydowskiej, ponieważ ważniejsze są inne tematy, zaś 
11 z uwagi na to, że nie powinno się faworyzować społeczności żydowskiej i uczyć 
/prowadzić zajęcia dodatkowe tylko o tej grupie narodowej. 

Pytanie nr 7 „Czy uważasz, że w szkole powinno być więcej lekcji/zajęć dodat-
kowych poświęconych historii i kulturze społeczności żydowskiej? a) tak, dlaczego, 
b) nie, dlaczego”. 

Tabela 33. Liczba odpowiedzi „tak” i „nie” na pytanie nr 7

Tak 215

Nie 238

Źródło: opracowanie własne. 

W punkcie 8. młodzież była pytana o to, czy w szkole powinno być więcej lek-

cji/zajęć dodatkowych poświęconych tematyce zagłady Żydów. W tym przypadku 
także osoby badane zostały poproszone o uzasadnienie swojej odpowiedzi. 

Na to pytanie odpowiedziało łącznie 448 osób, rozbieżność pomiędzy odpo-

wiedziami „tak” i „nie” była większa niż w przypadku pytania 7. Za tym, żeby 
w szkole było więcej lekcji/zajęć dodatkowych na temat zagłady Żydów opowie-

działo się 196 uczniów i uczennic, zaś 252 osób zaznaczyło odpowiedź „nie”. 
Spośród 196 osób, które zaznaczyły odpowiedź „tak” uzasadnienie podało 157 

uczniów i uczennic. Można je pogrupować następująco:
1. Jako przeciwdziałanie podobnym wydarzeniom w przyszłości:

 – Wiedza o tym, jak to wyglądało i przebiegało może zapobiec występowa-

niu podobnych zjawisk w przyszłości (L2_03);
 – Zagłada Żydów była wydarzeniem związanym z niesamowitym cierpie-

niem i śmiercią kilkuset tysięcy osób. Należy prowadzić wiele zajęć, mają-

cych na celu uświadomienie innym, iż do takiego czynu nie może już dojść 
w historii ludzkości (L5_20);
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 – Ponieważ mówienie o zagładzie Żydów, ale też o zagładzie Polaków, Ro-

mów i innych nacji buduje więzy, uświadamia. Jednocześnie pokazuje, 
dlaczego nie powinno być już więcej wojen, ukazuje najgorszą stronę 
człowieka (L5_17);

 – Jest to historia, którą każdy powinien znać i o niej pamiętać, Jest to także 
przestroga, aby takie wydarzenia się nie powtórzyły (L5_07);

 – Ponieważ jest to tragedia, która nie powinna się nigdy więcej wydarzyć 

(L20_15);
 – Ponieważ ważne jest to, żeby o tym mówić, aby historia się nie powtó-

rzyła (L14_07);
 – Jako przestroga, ostrzeżenie, które być może zapobiegnie podobnym 

rzeczom w przyszłości (L27_12).

2. Jako „lekcja historii”:
 – Ponieważ z tragicznych wydarzeń historii można wyciągnąć ważne lekcje 

(L4_08);
 – Aby uświadomić czym był Holokaust, bo to mogło się stać każdemu inne-

mu narodowi (L24_09);
 – Ponieważ powinniśmy uczyć się od nich odwagi i bohaterskiej postawy 

(L24_15);
 – Powinniśmy gruntownie poznać ich cierpienia, to przez co przechodzili 

(L13_09).

3. Jest to ważny/ciekawy/interesujący temat:
 – Ponieważ jest to bardzo ciekawe zagadnienie (L4_13);
 – To ważne i tragiczne wydarzenie (L5_05);
 – Jest to ciekawa historia, która nie zawsze jest przekazywana zgodnie 

z prawdą. Jako Polacy powinniśmy się tym interesować i znać prawdę 

(L5_16);
 – Uważam, że każdy powinien wiedzieć o Zagładzie (L17_03);
 – Ponieważ jest to bardzo interesujące (L14_10);
 – Interesuje mnie ta tematyka (L14_11);
 – Bo to ważny temat (L8_12).

4. Wiedza na ten temat pomoże zrozumieć, podnosić świadomość, przeciw-

działać uprzedzeniom i stereotypom:
 – Uważam, że tak ze względu na negatywne nastawienie ludności polskiej 

do Żydów (L4_21);
 – Młodzież ma prawo znać prawdę, aby potem każdej fałszywej informacji 

nie można było im wpoić z powodu ich niewiedzy (L5_06);
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 – Zwiększa to świadomość ludzką na temat historii (L12_06);
 – Żeby uświadomić jak wielka to strata dla ludzkości (L11_23); 
 – By uświadomić uczniom pewne rzeczy, pobudzić w nich współczucie oraz 

szacunek do Żydów (L10_14);
 – Tak, aby być świadomym ich przeżyć i aby bardziej doceniać to co obecnie 

mamy (L21_14);
 – Aby podkreślić brak zaangażowania Polaków w niemiecką zbrodnię wy-

mierzoną nie tylko w Żydów (L19_12);
 – Bo było to okropne wydarzenie i dobrze byłoby wiedzieć co przeżył ten 

naród. Może wtedy uniknęlibyśmy wielu konfliktów, które obecnie ma 
nasze państwo z tym narodem, np. ustawa o IPN (L19_14);

 – Ponieważ musimy wiedzieć o popełnionych przez nasze społeczeństwo 
błędach (L22_14);

 – Powinniśmy posiąść wiedzę, która pozwoli nam na zrozumienie pewnych 
kwestii związanych z zagładą Żydów (L13_12). 

5. Po to, żeby poznać historię społeczności żydowskiej:
 – Aby poznać historię społeczności żydowskiej (L4_22);
 – Tak, aby każdy mógł się dowiedzieć czegoś o ich losach i cierpieniu 

(L5_11);
 – Każdy powinien wiedzieć czego doświadczyli, aby zrozumieć poświęcenie 

do ich religii (L11_22);
 – Myślę, że powinny być przeprowadzone lekcje, na których więcej by się 

mówiło o okresie II wojny światowej i o zagładzie Żydów (L11_18);
 – Ponieważ powinniśmy poszerzać naszą wiedzę na temat zagłady Żydów 

(L11_20);
 – Wiemy w ten sposób kim byli Żydzi (L9_19);
 – Jeżeli już będziemy znali kulturę to dobrze wiedzieć o tragedii jaka ich 

spotkała i jest makabrycznym elementem naszej historii (L18_03);
 – Żeby móc poznać historię Żydów (L15_08);
 – Abyśmy się dowiedzieli więcej informacji na ten temat (L13_06).

6. Dla zachowania pamięci o tych wydarzeniach: 
 – Ponieważ należy utrwalać pamięć o tragicznej zbrodni, która się wyda-

rzyła (L4_20);
 – Żeby pamięć o nich wciąż trwała, a młodzież znała historię poległych 

(L5_14);
 – Takie tematy powinny być poruszane, żeby nie zapomnieć o historii 

(L3_01);
 – Żebyśmy nie zapomnieli (L10_13);
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 – To ważne wydarzenie i należy o tym pamiętać (L9_09);
 – Zagłada Żydów to okrutny proceder, o którym trzeba pamiętać (L18_08); 
 – Tak ponieważ była to wielka zbrodnia, o której należy pamiętać (L20_02);
 – Dla pamięci – o historii i tragediach związanych z wojną (L22_21);
 – Aby pamięć o tym nie umarła (L15_16).

7. Zagłada Żydów była ważnym elementem historii Polski/świata: 
 – Jest to bardzo istotny epizod w historii Polski i świata, należy wiedzieć 

jakich błędów nie popełniać w przyszłości (L5_23); 
 – Ponieważ Żydzi mieli duży udział w historii Polski (L11_19);
 – Powinniśmy wiedzieć co się działo w Lublinie (L11_18);
 – Bo to dotyczyło także Polski (L8_08);
 – Ponieważ Holokaust to część historii Polski (L8_14);
 – Bo to temat bliski historii polskiej i powinniśmy wiedzieć o tym więcej 

(L21_15);
 – Ponieważ działo się to na terenach naszego kraju i społeczność Polaków 

miała z tym duży związek (L20_09);
 – Powinniśmy znać ich historię. Są bardzo powiązani z Polską (L16_08);
 – Bo to także nasza historia (L15_13);
 – Ponieważ jest to nieodłączny element historii Polski (L14_05).

8. Młodzież nie ma wiedzy na ten temat: 
 – Ponieważ nie wiemy o tym zbyt dużo (L8_09);
 – Takie zajęcia powinny być prowadzone w ramach zajęć dydaktycznych 

z historii, godziny wychowawczej, w Polsce nie mówi się o Żydach i ich 
historii, a powinno się (L20_17);

 – Dlatego że jest ich zbyt mało i są zbyt ogólne (L20_16);
 – Zajęć tych jest zbyt mało i mówi się tylko o niektórych wydarzeniach i sy-

tuacjach z tym związanych (L22_13).

Najwięcej osób argumentowało swoją pozytywną odpowiedź na pytanie 8. 
tym, że temat ten jest ważny/ciekawy/interesujący. Łącznie było to 60 osób. Dla 
30 osób więcej takich zajęć przyczyni się do zdobycia wiedzy o zagładzie Żydów, 
a to z kolei przełoży się na lepsze zrozumienie tematu, podniesienie świadomo-

ści oraz przeciwdziałanie uprzedzeniom i stereotypom. 18 osób biorących udział 
w badaniu argumentowało swoją odpowiedź tym, że takie lekcje/zajęcia dodatko-

we pozwolą im poznać lepiej historię społeczności żydowskiej. Za tym, że w szkole 
takie tematy powinny być poruszane w większym zakresie z uwagi na to, że histo-

ria żydowska jest ściśle związana z historią Polski opowiedziało się także 18 osób. 
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Dużo mniej osób wybierających odpowiedź „nie” w pytaniu 8. podało uzasad-

nienie swojej decyzji. Spośród 252 osób dokonało tego jedynie 141. Zostały one 
pogrupowane w taki sposób: 

1. Wiedza ta nie jest przydatna/niepotrzebna/nieinteresująca: 
 – Każdy interesuje się swoimi dziedzinami. Takie dodatkowe zajęcia czy 

lekcje byłyby męczące i odpychające uczniów od tematu (L7_14);
 – Nie uważam, że powinno się poświęcać czas na historię Żydów* (L18_01);
 – Nie uważam, że jest to bardzo ważna informacja. Lepiej ten czas poświę-

cić czemuś ważniejszemu (L22_09);
 – Ten temat jest już nudny (L13_14);
 – Nie jest to potrzebne do matury (L12_03);
 – Nie interesuje mnie ten temat, aż tak bardzo (L27_03).

2. Tematyka ta jest poruszana w wystarczającym stopniu w szkole: 
 – Ten temat był dość często poruszany (L4_15);
 – O zagładzie Żydów mówi się na lekcjach historii w gimnazjum i liceum, nie 

sądzę, by trzeba było więcej o tym rozmawiać (L5_08);
 – Program szkolny w zupełności wystarczy, jeśli chodzi o to zagadnienie 

(L8_02); 
 – Ponieważ na lekcjach o tematyce żydowskiej mamy takie tematy rozwi-

nięte i dokładnie omówione (L18_10); 
 – Problematyka Holokaustu wydaje mi się być wystarczająco omówiona. 

Nie przypominam sobie osób, które nie zdawałyby sobie sprawy z tragi-
zmu tamtych zdarzeń, jedynie może przyczyny ich nie są dobrze rozumia-

ne, z resztą nie sądzę, aby obecnie groźba antysemityzmu, którą nauka 
o Holokauście miałaby oddalać, była realną (przynajmniej w Polsce, gdzie 
już Żydów nie ma) (L19_13);

 – Uważam, że wiedza na poziomie historii do klasy pierwszej liceum ogól-
nokształcącego powinna nam wystarczyć, jeśli ktoś jest bardziej zainte-

resowany rozszerza historię (L16_10);
 – Jest wystarczająco dużo informacji na ten temat przekazywanych na 

lekcjach historii i języka polskiego (L16_14);
 – Większa ilość nie jest potrzebna. Temat ten jest dość często poruszany 

(L27_17).

3. Te tematy można zgłębiać samemu, jeżeli jest się zainteresowanym: 
 – Wystarczająco jest muzeów, jeśli ktoś będzie chciał się dowiedzieć, to ma 

taką możliwość (L4_23);
 – Po co? Tak naprawdę wszystko zależy od stopnia w jakim prowadzo-

ne będą zajęcia oraz merytoryki osób prowadzących. Ale bardziej 
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skłaniałabym się do odpowiedzi nie, ponieważ chętne osoby i tak się do-

wiedzą rzeczy, które je interesują, a dla niektórych to strata czasu. Chyba 
ciężko odpowiedzieć jednoznacznie tak lub nie na to pytanie (L5_19);

 – Każda osoba zainteresowana może o tym poczytać na własną rękę 

(L11_27);
 – Jeśli kogoś to interesuje to na pewno może się tego dowiedzieć gdzie in-

dziej (L23_13);
 – Ponieważ sama mogę o tym poczytać w Internecie, jeśliby mnie to inte-

resowało (L21_03);
 – Jeśli ktoś jest zainteresowany to wystarczą mu dostępne zajęcia w innych 

miejscach (L24_03);
 – Bo jeśli ktoś chce wiedzieć więcej to sam może się zainteresować (L18_06).

4. Nie powinno się skupiać tylko na ludobójstwie Żydów: 
 – Jeżeli już mają być takie lekcje to niech będą poświęcone również zagła-

dzie Ormian czy plemion z Ugandy i Rwandy (L6_02);
 – Wolę uczyć się o zagładzie Polaków* (L9_11);
 – Wiele innych narodów też było lub nadal są masowo zabijani, poniżani. 

Oczywiście takie zajęcia są potrzebne, ale trochę głupio tak nagłaśniać 
mordowanie Żydów bez równoległego mówienia o Ukraińcach czy sytu-

acji Czeczenów w Polsce (L8_04);
 – Ponieważ Polacy byli przez państwo niemieckie prawie tak samo ekster-

minowani jak Żydzi i nie ma sensu przeprowadzać oddzielnego tematu 
o Żydach* (L24_11);

 – Wojna nie dotknęła jedynie ich, powinniśmy się uczyć o ogólnej sytuacji 
II wojny (L16_01);

 – Bo są też inne tematy i inne narody, które też doświadczyły Zagłady 

(L14_04).

5. Temat jest zbyt drastyczny: 
 – To bardzo drastyczne (L16_06);
 – Dla niektórych może to być za bardzo drastyczne (L16_13);
 – Temat ten jest bardzo dużym obciążeniem psychicznym (L27_01).

Najwięcej osób uzasadniało swoją odpowiedź tym, że tematyka ta poruszana 
jest w szkole w wystarczającym stopniu i nie ma potrzeby poruszania więcej tego 
zagadnienia. Takie stanowisko zajęły 64 osoby. 39 osób uznało, że wiedza o zagła-

dzie Żydów nie jest ciekawa/interesująca/potrzebna. Pozostałe grupy argumen-

tów to nie więcej niż 10 wskazań. 16 wypowiedzi nie zostało nigdzie przypisanych, 
znalazło się w grupie „inne”. Część, tak jak w przypadku pytania 7., to wypowiedzi 
antysemickie, wyrażające niechęć wobec Żydów. 
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Pytanie nr 8 „Czy uważasz, że w szkole powinno być więcej lekcji/zajęć dodat-
kowych poświęconych zagładzie Żydów? a) tak, dlaczego, b) nie, dlaczego”. 

Tabela 34. Liczba odpowiedzi „tak” i „nie” na pytanie nr 8

Tak 196
Nie 252

Źródło: opracowanie własne. 

4.4. Kontakty uczniów i uczennic lubelskich liceów z młodzieżą 
izraelską

Następne 5 pytań dotyczyło kontaktów młodzieży polskiej z rówieśnikami i ró-

wieśniczkami z Izraela. Program wymiany międzynarodowej i spotkań młodzieży 
polsko-izraelskiej realizowany jest w Polsce już od wielu lat na różnych poziomach. 
Część szkół prowadzi takie działania regularnie od kilku/kilkunastu lat, niektóre 
placówki włączyły się w wymianę lub spotkanie jednorazowo. Wymiany młodzieży 
realizowane są przy współpracy z innymi podmiotami112 lub samodzielnie przez 
szkoły i młodzież obu państw. Spotkania młodzieży nie wymagają tak dużych na-

kładów finansowych jak wymiana, tutaj dla lubelskich szkół ogromnym wsparciem 
merytorycznym i organizacyjnym jest Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”. 

Z analizy ankiet wynika, że zdecydowana mniejszość brała udział w wymianie 
z młodzieżą z Izraela, także niewiele więcej osób uczestniczyło w spotkaniu ze 
swoimi izraelskimi rówieśnikami i rówieśniczkami. Nie odzwierciedla to oczywiście 
skali tego zjawiska w Lublinie. Takich spotkań i wymian jest zdecydowanie więcej, 
jednak do udziału w badaniu nie dobierano klas, które brały udział w takich wy-

darzeniach, a ich dobór był losowy. 
W pytaniu 9. młodzież była pytana o to czy brała udział w wymianie polsko-

-izraelskiej. Na 445 osób, które udzieliły odpowiedzi na to pytanie tylko 10 z nich 
brało udział w takim wydarzeniu. 

Pytanie nr 9 „Czy brałeś/aś udział w wymianie polsko-izraelskiej?”

Tabela 35. Liczba odpowiedzi „tak” i „nie” na pytanie nr 9

Tak 10

Nie 435
Źródło: opracowanie własne. 

112 Np. przy wsparciu organizacji pozarządowych, w ten sposób młodzież z I LO im. S. Staszica i VII LO 
im. M. Konopnickiej przyjęła młodzież izraelską, a środki na realizację programu zdobyło Stowarzysze-

nie Homo Faber w ramach konkursu grantowego, zaś Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” wsparł 
merytorycznie przedsięwzięcie. 
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Kolejne, 10. pytanie brzmiało następująco: „Jeżeli na pytanie 9. odpowiedzia-

łeś/aś a) to napisz proszę, jak oceniasz tę wymianę w skali od 1 do 4, gdzie 1 – zu-

pełnie nieinteresujące, 4 – bardzo interesujące”. Rozkład odpowiedzi przedstawia 
poniższa tabela. 

Pytanie nr 10 „Jeżeli na pytanie 9. odpowiedziałeś/aś a) to napisz proszę, jak 
oceniasz tę wymianę w skali od 1 do 4, gdzie 1 – zupełnie nieinteresujące, 4 – bar-
dzo interesujące”.

Tabela 36. Liczba odpowiedzi 1, 2, 3 lub 4 na pytanie nr 10

Ocena Liczba ocen
1 1

2 3

3 2

4 4
Źródło: opracowanie własne. 

W punkcie 11. młodzież była pytana o uczestnictwo w spotkaniach z młodzieżą 
z Izraela. Odpowiedzi na to pytanie udzieliło 438 uczniów i uczennic, 50 z nich 
brało udział w takim wydarzeniu. 

Pytanie nr 11 „Czy brałeś/aś udział w spotkaniu z grupą izraelską odwiedzającą 
Lublin?”

Tabela 37. Liczba odpowiedzi „tak” i „nie” na pytanie nr 11

Tak 50

Nie 388

Źródło: opracowanie własne. 

Oceny tego wydarzenia (odpowiedź na pytanie nr 12) przedstawia tabela 38.
Pytanie nr 12 „Jeżeli na pytanie 11 odpowiedziałeś/aś a) to napisz proszę, 

jak oceniasz to spotkanie w skali od 1 do 4, gdzie 1 – zupełnie nieinteresujące, 
4 – bardzo interesujące”.

Tabela 38. Liczba odpowiedzi 1, 2, 3 lub 4 na pytanie nr 10

Ocena Liczba ocen
1 2

2 6
3 23

4 19

Źródło: opracowanie własne. 
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Ostatnie pytanie w tym bloku sprawdzało jeden z możliwych rezultatów aktyw-

ności, takich jak udział w wymianie czy spotkaniu z młodzieżą izraelską. Pytanie 13. 
brzmiało: „Jeżeli na pytanie 9. lub 11. zaznaczyłeś odpowiedź a) to napisz proszę, 
czy utrzymujesz kontakty z młodzieżą z Izraela biorącą udział w spotkaniu lub wy-

mianie”. Zdecydowana większość osób, które udzieliły odpowiedzi zaznaczyła „nie” 
– 42 osoby, tylko 6 osób zadeklarowało, że takie kontakty utrzymuje. 

Pytanie nr 13 „Jeżeli na pytanie 9 lub 11 zaznaczyłeś odpowiedź a) to napisz 
proszę, czy utrzymujesz kontakty z młodzieżą z Izraela biorącą udział w spotkaniu 
lub wymianie”. 

Tabela 39. Liczba odpowiedzi „tak” i „nie” na pytanie nr 13

Tak 6
Nie 42

Źródło: opracowanie własne. 

4.5. Wiedza młodzieży licealnej na temat społeczności żydowskiej 
w Lublinie i zagłady Żydów 

Trzeci blok pytań dotyczył podstawowej wiedzy na temat społeczności żydowskiej 
w Lublinie oraz faktów związanych z zagładą Żydów. W pytaniu 14. młodzież zosta-

ła poproszona o podanie w przybliżeniu liczby ludności pochodzenia żydowskiego 
mieszkającej w Lublinie przed wybuchem II wojny światowej. 284 osób podało 
jakąkolwiek odpowiedź, 189 uczniów i uczennic nie udzieliło żadnej odpowiedzi. 
Poprawność podanych liczb była stosunkowo niska – 7% spośród podanych odpo-

wiedzi wskazywała właściwą liczbę113. Pozostałe liczby wahały się od 120 do kilku, 
a nawet kilkunastu milionów. 

Znacznie więcej odpowiedzi (choć nie zawsze pełnych) pojawiło się w przy-

padku pytania 15., które brzmiało: „Wymień znane Ci miejsca w Lublinie (3–4) 
lub więcej związane z historią/kulturą żydowskich mieszkańców Lublina lub za-

gładą Żydów”. Osób, które podały choć jedno miejsce było 336 na 473 badanych, 
3 lub więcej miejsc podało 137 osób. Najczęściej wymienianym miejscem było 
Państwowe Muzeum na Majdanku (podawane odpowiedzi to „Majdanek”, „obóz 
na Majdanku”, „obóz koncentracyjny na Majdanku”, „muzeum na Majdanku”). 
Odpowiedź ta pojawiła się w 285 przypadkach. Drugim najczęściej wymienianym 
miejscem był cmentarz żydowski (kirkut, cmentarz na Kalinie, cmentarz przy uli-
cy Unickiej) – pojawił się 127 razy. Z miejsc, które wskazano więcej niż 10 razy 

113 42 000 lub liczba przybliżona (np. 40 000 lub 45 000), oraz 1/3 ludności i ok. 30%. 
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pojawiły się jeszcze: getto/granice getta (31 razy), Ośrodek „Brama Grodzka – 
Teatr NN”/Brama Grodzka (28 razy), Izba Pamięci Żydów (25 razy), Jesziwa/hotel 
żydowski przy ul. Lubartowskiej (20 razy), Stare Miasto (18 razy), latarnia obok 
zamku (15 razy), Szlak Pamięci Żydów Lubelskich (16 razy). Łącznie młodzież wy-

mieniła 48 miejsc w Lublinie. Kilka osób podało także miejsca poza Lublinem. 
Odpowiedzi na pytanie 16. („Podaj liczbę żydowskich ofiar obozu na Majdanku 

(KL Majdanek)”) udzieliło 225 osób. Poprawna liczba pojawiła się w szesnastu przy-

padkach. Podawane liczby mieściły się w przedziale od 1 000 do kilku milionów. 
Z kolei na polecenie nr 17 „Wyjaśnij czym była Akcja Reinhardt” odpowiedzia-

ło 66 uczniów i uczennic, w tym 25 odpowiedzi możemy zaliczyć jako poprawne 
bądź częściowo poprawne (np.: – Zaplanowana przez Nazistów zagłada Żydów na 
terenie Generalnego Gubernatorstwa (L11_25); – Akcja mająca na celu zagładę 
Żydów z Generalnego Gubernatorstwa i Okręgu Białostockiego (L7_18); – Zagłada 
Żydów z Generalnej Guberni (L8_04)). Najczęściej pojawiającą się odpowiedzią 
była „zagłada Żydów” – powtórzyła się 27 razy. Zaś użyte sformułowania w tym 
przypadku to: „zagłada Żydów”, „eksterminacja Żydów”, „pozbycie się Żydów”. Dla 
2 osób Akcja Reinhardt była eksterminacją społeczności żydowskiej na terenach 
niemieckich, także 2 osoby napisały, że polegała ona na pomocy ukrywającym 
się Żydom, 2 kolejne osoby wskazały, że „akcja ta dotyczyła Żydów”. Pozostałe 
odpowiedzi nie powtarzały się (np. „akcja przesiedleńcza”, „zniewolenie Żydów. 
Pozbawienie ich cech ludzkich”, „była to akcja ratunkowa. Ucieczka z obozu”, „ta 
akcja dotyczyła wyeliminowania inteligencji z miasta”).

Ostatnie 18. pytanie sprawdzające podstawową wiedzę młodzieży na temat 
społeczności żydowskiej w Lublinie i jej zagłady Żydów brzmiało następująco: „Po-

daj znane Ci nazwiska (3–4 lub więcej) osób pochodzenia żydowskiego związa-

nych z Lublinem”. Na to pytanie odpowiedziała najmniejsza liczba osób badanych. 
Przynajmniej jedno nazwisko podały 33 osoby. Jednak żadna z badanych osób 
nie była w stanie podać minimum 3 nazwisk. Dodatkowo tylko 16 odpowiedzi 
można uznać za prawidłowe. W 20 przebadanych klasach ani 1 osoba nie wska-

zała przynajmniej jednego prawidłowego nazwiska. Pojawiające się nazwiska to: 
I.B. Singer (zakwalifikowany jako „związany z Lublinem” oraz autor Sztukmistrza 
z Lublina) – 8 razy, F. Arnsztajnowa – 6 razy, Widzący z Lublina – 5 razy (w tym raz 
„Śpiący z Lublina”). 
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4.6. Wizyty w miejscach związanych z dziedzictwem żydowskim 
a poziom wiedzy uczniów i uczennic

Tak, jak i w przypadku analizy ankiet przeprowadzonych wśród studentów i stu-

dentek, tak i zebrane dane od uczniów i uczennic lubelskich szkół średnich pozwa-

lają wnioskować, choć pośrednio, czy wizyta w miejscach związanych z edukacją 
o kulturze, historii i zagładzie Żydów ma wpływ na zdobywanie i utrwalanie wie-

dzy z tego obszaru. 
Interesowało mnie to, czy wizyta w takich miejscach jak Ośrodek „Brama 

Grodzka – Teatr NN”, Izba Pamięci Żydów czy lubelska Jesziwa ma związek z po-

siadaną przez uczniów i uczennice wiedzą na temat liczby Żydów zamieszkujących 
przedwojenny Lublin, miejsc związanych z historią lub kulturą żydowskich miesz-

kańców miasta czy nazwisk osób pochodzenia żydowskiego związanych z Lubli-
nem. W badaniu przyjęłam oczywiście, że wiedza ta mogła być zdobyta przez 
uczniów i uczennice także w inny sposób niż poprzez wizyty w tych miejscach. 
Dlatego nie jest uprawnione wnioskowanie, że pobyt w wyżej wymienionych in-

stytucjach, to jedyne źródło wiedzy z zakresu liczby przedwojennych żydowskich 
mieszkańców Lublina, nazwisk czy miejsc związanych ze społecznością żydowską 
miasta. Interesowało mnie jednak to czy wizyta w takich miejscach jak: Ośrodek 
„Brama Grodzka – Teatr NN”, lubelska Jesziwa czy Izba Pamięci Żydów przekłada 
się na znajomość liczby Żydów zamieszkujących przedwojenny Lublin oraz miejsc 
związanych ze społecznością żydowską Lublina czy nazwiska osób pochodzenia 
żydowskiego związanych z miastem.

Na 90 osób odwiedzających jedno z wyżej wymienionych miejsc tylko 22 osoby 
potrafiły podać poprawną liczbę Żydów zamieszkających Lublin przed II wojną 
światową bądź miejsca związane z tą społecznością czy nazwiska osób żydow-

skiego pochodzenia związanych z miastem. Z kolei 122 osoby znały przynajmniej 
1 poprawną odpowiedź na pytanie 13, 15 lub 18 nie będąc jednocześnie w ani 
jednej ze wspomnianych instytucji. 

Natomiast spośród 232 uczniów i uczennic odwiedzających Państwowe Mu-

zeum na Majdanku jedynie 28 osób potrafiło udzielić poprawnej odpowiedzi na py-

tanie 16 i 17, czyli podać liczbę żydowskich ofiar obozu na Majdanku oraz wyjaśnić 
czym była Akcja Reinhardt. 9 osób, które właściwie odpowiedziało na te pytania 
nie było z wizytą w PMM. 
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4.7. Stosunek uczniów i uczennic do relacji polsko-żydowskich 
Także uczniom i uczennicom zostały zadane pytania zaczerpnięte z badania „Aktu-

alne problemy i wydarzenia” (302) przeprowadzonego przez CBOS. Pytanie nr 19 
brzmiało następująco: „Jak sądzisz, czy Żydzi doznali od Polaków: a) więcej dobrego 
niż złego, b) tyle samo dobrego co złego, c) więcej złego niż dobrego, d) trudno po-

wiedzieć?”. Udzielone odpowiedzi na to pytanie przedstawione zostały w tabeli  40.
Pytanie nr 19 „Jak sądzisz, czy Żydzi doznali od Polaków: …?”

Tabela 40. Liczba wskazań na poszczególne warianty odpowiedzi w pytaniu nr 19114

Warianty odpowiedzi Liczba osób zaznaczających odpowiedź a, b, c lub d114 

a) więcej dobrego niż złego 197

b) tyle samo dobrego co złego 106
c) więcej złego niż dobrego 27

d) trudno powiedzieć 136
Źródło: opracowanie własne. 

W kolejnym punkcie osoby badane proszone były o zaznaczenie jednej z 4 od-

powiedzi na pytanie: „Jak sądzisz, czy Polacy doznali od Żydów”. Warianty odpo-

wiedzi przedstawiały się tak samo jak w pytaniu nr 19 i zostały ujęte w tabeli 41. 
Pytanie nr 20 „Jak sądzisz, czy Polacy doznali od Żydów: …?”

Tabela 41. Liczba wskazań na poszczególne warianty odpowiedzi w pytaniu nr 20115

Warianty odpowiedzi Liczba osób zaznaczających odpowiedź a, b, c lub d115 

a) więcej dobrego niż złego 79

b) tyle samo dobrego co złego 99

c) więcej złego niż dobrego 83

d) trudno powiedzieć 204
Źródło: opracowanie własne. 

21. pytanie brzmiało: „Wiele się mówi o różnych postawach Polaków wobec 
Żydów w czasie II wojny światowej. Niektórzy Polacy z narażeniem życia ukrywali 
Żydów i pomagali im w przetrwaniu, ale byli też i tacy, którzy donosili na Żydów, 
a nawet uczestniczyli w ich mordowaniu. Jak sądzisz, których przypadków było 
więcej w czasie okupacji?”. Dokonując odpowiedzi osoby badane miały do wy-

boru 1 z 4 opcji: „a) więcej było przypadków ukrywania Żydów i pomagania im,  

114 7 osób nie udzieliło żadnej odpowiedzi, nie zostały ujęte w tym zestawieniu.
115 8 osób nie udzieliło żadnej odpowiedzi, nie zostały ujęte w tym zestawieniu.



II.  Analiza odpowiedzi udzielonych przez studentów i studentki kierunków filologia…

113

b) więcej było przypadków donoszenia na Żydów i mordowania ich, c) tyle samo 
było przypadków ukrywania Żydów i pomagania im, co donoszenia na Żydów 
i mordowania ich, d) trudno powiedzieć”. Rozkład odpowiedzi na to pytanie 
przedstawia poniższa tabela.

Pytanie nr 21 „Wiele się mówi o różnych postawach Polaków wobec Żydów 
w czasie II wojny światowej. Niektórzy Polacy z narażeniem życia ukrywali Żydów 
i pomagali im w przetrwaniu, ale byli też i tacy, którzy donosili na Żydów, a na-

wet uczestniczyli w ich mordowaniu. Jak sądzisz, których przypadków było więcej 
w czasie okupacji?”

Tabela 42. Liczba wskazań na poszczególne warianty odpowiedzi w pytaniu nr 21116

Warianty odpowiedzi Liczba osób zaznaczających  
odpowiedź a, b, c lub d116 

a) więcej było przypadków ukrywania Żydów 
i pomagania im 222

b) więcej było przypadków donoszenia 
na Żydów i mordowania ich 46

c) tyle samo było przypadków ukrywania 
Żydów i pomagania im, co donoszenia 
na Żydów i mordowania ich

84

d) trudno powiedzieć 108

Źródło: opracowanie własne. 

W ostatnim punkcie osoby badane zostały poproszone o odpowiedź na py-

tanie: „Czy Twoim zdaniem wydarzenia takie jak mordy i pogromy dokonywane 
przez Polaków na Żydach w czasie wojny i tuż po niej, to: a) incydenty, o których 
trzeba pamiętać, ale których nie można uogólniać mówiąc o postawach Polaków 
na Żydach w czasie wojny i tuż po niej, b) sprawy wciąż aktualne, które trzeba 
ujawniać i nagłaśniać – tak byśmy znali całą prawdę o sobie, c) zamierzchła histo-

ria, do której nie należy wracać – było minęło, nie ma co rozgrzebywać starych 
ran, d) trudno powiedzieć”. Rozkład odpowiedzi na to pytanie przedstawia poniż-

sza tabela.

116 13 osób nie udzieliło żadnej odpowiedzi, nie zostały ujęte w tym zestawieniu.
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Pytanie nr 22 „Czy Twoim zdaniem wydarzenia takie jak mordy i pogromy do-

konywane przez Polaków na Żydach w czasie wojny i tuż po niej, to: …?”

Tabela 43. Liczba wskazań na poszczególne warianty odpowiedzi w pytaniu nr 22117

Warianty odpowiedzi Liczba osób zaznaczających  
odpowiedź a, b, c lub d117 

a) incydenty, o których trzeba pamiętać, ale których nie 
można uogólniać mówiąc o postawach Polaków na Żydach 
w czasie wojny i tuż po niej

238

b) sprawy wciąż aktualne, które trzeba ujawniać i nagłaśniać 
– tak byśmy znali całą prawdę o sobie 69

c) zamierzchła historia, do której nie należy wracać – było 
minęło, nie ma co rozgrzebywać starych ran 66

d) trudno powiedzieć 93

Źródło: opracowanie własne. 

5. Podsumowanie danych pozyskanych od młodzieży licealnej 
Na podstawie pozyskanych od uczniów i uczennic odpowiedzi można dokonać 
następującego postępowania podsumowania: 

1. 40% badanych uczniów i uczennic wzięło udział w zajęciach poświęconych 
historii i kulturze społeczności żydowskiej w trakcie edukacji szkolnej. Niecałe 
20% (17 wskazań) nie pamiętało czy uczestniczyło w takich zajęciach. Ponad 
40% (43 osoby) w takich zajęciach nie uczestniczyło. Ponad połowa (52%) 
badanych uczniów i uczennic wzięła udział w zajęciach poświęconych zagła-

dzie Żydów. 35% uważa, że nie wzięła udziału w takich zajęciach, zaś 13% nie 
pamiętało czy brało udział w takich zajęciach czy nie. Świadomości uczniów 
i uczennic ostatnich i przedostatnich klas licealnych nie jest zadowalająca 
w tym temacie. Młodzież, pomimo realizacji tych tematów w podstawie pro-

gramowej, w wielu przypadkach uważa, że brała udziału w zajęciach porusza-

jących te zagadnienia.

2. Ponad połowa (56%) osób uczestnicząca w zajęciach poświęconych historii, 
kulturze i zagładzie Żydów wzięła w nich udział w ramach lekcji odbywają-

cych się w szkole (nie tylko na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej, ale i wcze-

śniejszych etapów edukacji). W przypadku 29% badanych biorących udział 
w takich zajęciach były to aktywności, które miały miejsce poza działaniami 

117 7 osób nie udzieliło żadnej odpowiedzi, nie zostały ujęte w tym zestawieniu.
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odbywającymi się w ramach lekcji, pozostałe osoby (14%) nie pamiętają w ja-

kiej formie odbyły się zajęcia z wyżej wymienionej tematyki. W zdecydowanej 
większości zajęcia poświęcone tej tematyce nie były zajęciami dodatkowymi, 
a odbywały się w ramach zajęć (71%). Zajęcia te praktycznie w takim samym 
wymiarze odbywały się zarówno w szkole, jak i poza jej murami (odpowiednio 
48 i 52%), 

3. Z miejsc związanych z historią, kulturą i zagładą Żydów odwiedzanych przez 
uczennice i uczniów najwięcej osób wskazało Państwowe Muzeum na Majdan-

ku oraz cmentarz żydowski (stary lub nowy). Te same miejsca były także najczę-

ściej odwiedzanymi miejscami przez badanych studentów i studentki filologii 
polskiej oraz historii. Najrzadziej odwiedzanym miejscem była lubelska Jesziwa. 

4. 52% uczniów i uczennic biorących udział w badaniu uważa, że w szkole nie 
powinno być więcej lekcji/zajęć dodatkowych poświęconych historii i kultu-

rze żydowskiej. Argumentami przemawiającymi za tą odpowiedzią były: brak 
zainteresowania tematem/nieinteresująca tematyka, tematyka ta pojawia się 
na lekcjach w wystarczającym stopniu, nie ma potrzeby, aby prowadzić takie 
zajęcia, w szkole nie ma czasu na prowadzenie zajęć z takiej tematyki, są inne 
ważniejsze tematy do poruszenia w szkole, podejmowanie takich tematów to 
faworyzacja społeczności żydowskiej, te tematy to przeszłość, do której nie na-

leży wracać. 48% badanych uczniów i uczennic uznało, że takich zajęć powinno 
być więcej. W jaki sposób argumentowali swoją decyzję? Zbyt mało jest zajęć 
poświęconych tej tematyce w szkole, a młodzież ma niewielką wiedzę na ten 
temat, temat jest interesujący/ciekawy/ważny, wiedza na ten temat podniesie 
świadomość wśród ludzi, pozwoli przeciwdziałać dyskryminacji, przełamywać 
stereotypy, zrozumieć tematykę żydowską/relacje polsko-żydowskie, lepsze 
poznanie historii i kultury żydowskiej/kultury i historii innego narodu, z uwagi 
na to, że żydowska społeczność bardzo mocno jest wpisana w historię i kultu-

rę polską oraz Lublina, po to, żeby pamiętać. Argumenty te w pewnej mierze 
pokrywają się z komentarzami badanych studentów i studentek. W szczegól-
ności w odniesieniu do argumentów przemawiających za tym, że tematyka ta 
nie powinna być w większym zakresie niż dotychczas podejmowana w szkole. 
Choć w przypadku studentów i studentek większość badanych (55%) uważała, 
że tych zajęć powinno być więcej. 

Czy uważasz, że w szkole powinno być więcej zajęć z historii i kultury żydowskiej?
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Tabela 44. Procentowy rozkład odpowiedzi na pytanie czy w szkole powinno być więcej 
zajęć z historii i kultury żydowskiej

Odpowiedź Uczniowie i uczennice Studenci i studentki 
Tak 48% 55% 
Nie 52% 45% 

Źródło: opracowanie własne. 

5. W przypadku pytania o to, czy w trakcie edukacji szkolnej powinno być więcej 
lekcji/zajęć dodatkowych poświęconych zagładzie Żydów ponad połowa (55%) 
uczniów i uczennic odpowiedziało przecząco argumentując to w następujący 
sposób: wiedza ta nie jest przydatna/niepotrzebna/nieinteresująca, tematyka 
ta jest poruszana w wystarczającym stopniu w szkole, te tematy można zgłębiać 
samemu jeżeli jest się zainteresowanym, nie powinno się skupiać tylko na ludo-

bójstwie Żydów, temat jest zbyt drastyczny. 45% badanych, odpowiadających 
twierdząco na to pytanie w uzasadnieniu wpisało: edukacja o Holokauście jako 
przeciwdziałanie podobnym wydarzeniom w przyszłości i jako „lekcja historii”, 
jest to ważny/ciekawy/interesujący temat, wiedza na ten temat pomoże zrozu-

mieć, podnosić świadomość, przeciwdziałać uprzedzeniom i stereotypom, po 
to, żeby poznać historię społeczności żydowskiej, dla zachowania pamięci o tych 
wydarzeniach, zagłada Żydów była ważnym elementem historii Polski/świata, 
młodzież nie ma wiedzy na ten temat. Tak jak i w przypadku poprzedniego pyta-

nia, tak i w tym argumentacja uczniów i uczennic pokrywała się z komentarzami 
pojawiającymi się przy odpowiedziach udzielanych przez studentów i studentki. 
W tym przypadku rozkład odpowiedzi „nie” i „tak” był bardzo podobny. Za tym, 
że tematyka ta częściej powinna pojawiać się w szkole opowiedziało się 45% 
badanych uczniów i uczennic oraz 44% studentów i studentek. Na „nie” było 
55% uczniów i uczennic oraz 56% studentów i studentek. 

Czy uważasz, że w szkole powinno być więcej zajęć poświęconych zagładzie 
Żydów? 

Tabela 45. Procentowy rozkład odpowiedzi na pytanie czy w szkole powinno być więcej 
zajęć z historii i kultury żydowskiej

Odpowiedź Uczniowie i uczennice Studenci i studentki 
Tak 45% 44% 
Nie 55% 56% 

Źródło: opracowanie własne. 



II.  Analiza odpowiedzi udzielonych przez studentów i studentki kierunków filologia…

117

6. Jedynie 2% badanych uczniów i uczennic wzięło udział w wymianie polsko-

-izraelskiej, zaś 11%, uczestniczyło w spotkaniu z młodzieżą izraelską. Spośród 
tych osób 12,5% utrzymuje kontakt z młodzieżą izraelską spotkaną podczas 
wymiany bądź spotkania.

7. Młodzież uczęszczająca do liceów ogólnokształcących nie może poszczycić 
się wiedzą na temat historii lubelskiej społeczności żydowskiej. Jedynie 7% 
odpowiedzi udzielonych na prośbę o podanie szacunkowej liczby żydowskich 
mieszkańców przedwojennego Lublina można zaliczyć jako poprawną. Tyle 
samo badanych studentów i studentek kierunku filologia polska i historia 
udzieliło poprawnej odpowiedzi na to pytanie. 

8. W przypadku prośby o wymienienie 3–4 lub więcej miejsc w Lublinie związa-

nych z historią, kulturą i zagładą Żydów, tak jak i w przypadku badanych stu-

dentów i studentek, najczęściej pojawiającą się odpowiedzią był „Majdanek” 
(269 razy). Drugim najczęściej wymienianym miejscem był cmentarz żydowski. 

9. Tylko 5% badanych uczniów i uczennic podało prawidłową odpowiedź na 
pytanie o szacunkową liczbę ofiar żydowskich byłego obozu na Majdanku. 
W tym przypadku także uczniowie i uczennice wykazali się większą wiedzą niż 
studenci i studentki filologii polskiej oraz historii. Spośród tej grupy tylko 2% 
odpowiadających podało prawidłową liczbę. 

10. 5% badanych uczniów i uczennic oraz 2% studentów i studentek podało 
prawidłowe lub w części prawidłowe wyjaśnienie czym była Akcja Reinhardt.

11. Także studenci i studentki byli tą grupą, która wykazała się większą wiedzą 
z zakresu znajomości nazwisk osób pochodzenia żydowskiego związanych z Lu-

blinem. Choć ich wiedza na ten temat nie była wysoka, ponieważ jedynie 3% 
badanych studentów i studentek potrafiło podać 3 lub więcej nazwisk. Wśród 
uczniów i uczennic tylko 3% uczniów i uczennic wskazało choć jedno popraw-

ne nazwisko, 3 lub 4 przykładów nie podała żadna z badanych osób w tej 
grupie. Tak, jak i w przypadku studentów i studentek najczęściej pojawiającym 
się nazwiskiem był pisarz Isaac Bashevis Singer autor Sztukmistrza z Lublina.

12. 42% badanych uczniów i uczennic uważa, że Żydzi doznali od Polaków więcej 
dobrego niż złego, prawie połowa mniej badanych (23%) uważa, że doznali 
tyle samo dobrego, co złego. Dla prawie jednej trzeciej (29%) trudno jest 
określić, jak było w rzeczywistości – czy Żydzi doznali od Polaków więcej złe-

go niż dobrego, zaś 6% badanych uznała, że Żydzi doznali od Polaków więcej 
złego niż dobrego. 
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13. 44% uczniów i uczennic wypełniających ankiety miało trudność w ocenie 
czy Polacy doznali od Żydów „więcej złego niż dobrego”, czy może zarówno 
„dobre i złe doświadczenia się zbilansowały”. 17% uznało, że było to „więcej 
dobrego niż złego”, 21% – „tyle samo dobrego co złego”, zaś 18% uczniów 
i uczennic zakreśliło odpowiedź c) – „więcej złego niż dobrego”. 

14. Prawie połowa badanych (48%) uważa, że w czasie II wojny światowej było 
więcej przypadków pomagania i ukrywania Żydów niż donoszenia na nich 
i ich mordowania, o tym, że więcej było donosów i mordów na Żydach niż 
pomagania im i ukrywania ich jest przekonanych 10% badanych, z kolei 18% 
uważa, że przypadków tych było tyle samo, pozostałe – 24% badanych zazna-

czyło odpowiedź d) – „trudno powiedzieć”. 

15. Niewiele ponad połowa (51%) badanych uważa, że wydarzenia takie jak 
mordy i pogromy dokonywane przez Polaków na Żydach w czasie wojny 
i tuż po niej to incydenty, o których trzeba pamiętać, ale których nie można 
uogólniać mówiąc o postawach Polaków w czasie wojny, dla 15% to sprawy 
wciąż aktualne, które trzeba ujawniać i nagłaśniać – tak byśmy znali całą 
prawdę o sobie, zaś dla 14% to zamierzchła historia, do której nie ma potrze-

by wracać, 20% badanych uczniów i uczennic uznało, że tak naprawdę trudno 
powiedzieć jak powinniśmy odnosić się do tych wydarzeń. 

16. Poniższa tabela prezentuje jak opinie uczniów i uczennic przedstawiają się 
w odniesieniu do tego jakich odpowiedzi na pytania z ogólnopolskiego ba-

dania „Postrzeganie Żydów i stosunków polsko-żydowskich” zostały udzie-

lone przez badanych studentów i studentki oraz uczestników i uczestniczki 
badania. 

„Jak sądzisz, czy Żydzi doznali od Polaków: …”

Tabela 46. Procentowy rozkład odpowiedzi na pytanie „Jak sądzisz, czy Żydzi doznali 
od Polaków: …”

Odpowiedź Uczniowie i uczennice Studenci i studentki Reprezentatywna 
grupa losowa 

a) więcej dobrego niż złego 42 28 26
b) tyle samo dobrego co złego 23 29 44
c) więcej złego niż dobrego 6 10 11

d) trudno powiedzieć 29 33 19

Źródło: opracowanie własne. 
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„Jak sądzisz, czy Polacy doznali od Żydów: …?”

Tabela 47. Procentowy rozkład odpowiedzi na pytanie „Jak sądzisz, czy Polacy doznali 
od Żydów: …”

Odpowiedź Uczniowie i uczennice Studenci i studentki Reprezentatywna 
grupa losowa 

a) więcej dobrego niż złego 17 15 13

b) tyle samo dobrego co złego 21 32 49
c) więcej złego niż dobrego 18 15 16
d) trudno powiedzieć 44 38 22

Źródło: opracowanie własne. 

„Wiele się mówi o różnych postawach Polaków wobec Żydów w czasie II wojny 
światowej. Niektórzy Polacy z narażeniem życia ukrywali Żydów i pomagali im 
w przetrwaniu, ale byli też i tacy, którzy donosili na Żydów, a nawet uczestni-
czyli w ich mordowaniu. Jak sądzisz, których z przypadków było więcej w czasie 
okupacji?”

Tabela 48. Procentowy rozkład odpowiedzi na pytanie „Wiele się mówi o różnych postawach 
Polaków wobec Żydów w czasie II wojny światowej. Niektórzy Polacy z naraże-
niem życia ukrywali Żydów i pomagali im w przetrwaniu, ale byli też i tacy, którzy 
donosili na Żydów, a nawet uczestniczyli w ich mordowaniu. Jak sądzisz, których 
z przypadków było więcej w czasie okupacji?”

Odpowiedź Uczniowie i uczennice Studenci i studentki Reprezentatywna 
grupa losowa 

a) więcej było przypadków ukry-

wania Żydów i pomagania im 48 48 55

b) więcej było przypadków do-

noszenia na Żydów i mordo-

wania ich 
10 11 7

c) tyle samo było przypadków 
ukrywania Żydów i pomaga-

nia im, co donoszenia na Ży-

dów i mordowania ich 
18 16 22

d) trudno powiedzieć 24 25 15

Źródło: opracowanie własne. 



Edukacja o historii, kulturze i zagładzie Żydów w Lublinie. Raport z badań

120 

„Czy Twoim zdaniem wydarzenia takie jak mordy i pogromy dokonywane przez 
Polaków na Żydach w czasie wojny i tuż po niej to …?”

Tabela 49. Procentowy rozkład odpowiedzi na pytanie „Czy Twoim zdaniem wydarzenia ta-
kie jak mordy i pogromy dokonywane przez Polaków na Żydach w czasie wojny 
i tuż po niej to?”

Odpowiedź Uczniowie i uczennice Studenci i studentki Reprezentatywna 
grupa losowa 

a) incydenty, o których trzeba 
pamiętać, ale których nie 
można uogólniać mówiąc 
o postawach Polaków w cza-

sie wojny 

51 68 48

b) sprawy wciąż aktualne, które 
trzeba ujawniać i nagłaśniać 
– tak byśmy znali całą praw-

dę o sobie 
15 17 23

c) zamierzchła historia, do któ-

rej nie należy wracać – było, 
minęło, nie ma co rozgrzeby-

wać starych ran 
14 7 22

d) trudno powiedzieć 20 8 7

Źródło: opracowanie własne. 

6. Interpretacja wyników 
Poddane analizie dane pozyskane od studentów i studentek oraz młodzieży li-
cealnej pozwalają sformułować następujące odpowiedzi na zadane wcześniej, 
4 pytania badawcze. 

Zdecydowana większość (93%) studentów i studentek uważa, że w szkole po-

winno uczyć się o historii, kulturze i zagładzie Żydów. Może to świadczyć o tym 
(i potwierdza to część uzasadnień autorstwa badanych), że tematyka ta jest ważna 
i istotna w procesie edukacji młodzieży, a bez jej znajomości młodzież nie będzie 
w stanie zrozumieć polskiej historii czy kultury. Nauczanie o Holokauście, historii 
i kulturze żydowskiej jest więc traktowane jako integralna część nauczania o pol-
skim dziedzictwie. 

Jednocześnie 55% uważa, że powinno być więcej zajęć z tematyki związanej 
z historią i kulturą żydowską, zaś 56% jest przeciwny poświęcania więcej czasu 
na lekcje poświęcone Zagładzie. Może być to rezultatem tego, że w programach 
szkolnych zajęcia poświęcone historii i kulturze Żydów pojawiają się konteksto-

wo w ramach innych tematów bądź są włączane do problematyki poświęconej 
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Zagładzie. Jednocześnie w obu przypadkach grupy „przeciwników” i „zwolenni-
ków” zwiększenia wymiaru zajęć z tych zagadnień są dość podobne. Może to wy-

nikać z kilku przesłanek, dla przykładu nie ma pewności, że osoby badane znają 
zapisy podstawy programowej i odpowiedź na to pytanie wynikało z ich doświad-

czeń wyniesionych ze szkoły lub przybrało charakter opinii raczej niż tzw. wiedzy 
pewnej na temat wytycznych programowych. 

Pojawiające się opinie o nacechowaniu antysemickim bądź krypto antysemic-

kim, niechętnym wobec społeczności żydowskiej mogą świadczyć o tym, że wśród 
badanej grupy znajdują się osoby, dla których Żydzi to wciąż „obcy” i „inni”, cza-

sem traktowani „konkurencyjnie”. Może to wynikać ze wciąż silnych przekonań 
i opinii antysemickich obecnych wśród polskiego społeczeństwa, w tym także 
wśród młodzieży szkolnej i akademickiej. Cytowane głosy antysemickie, które po-

jawiły się w ankietach mogą być również rezultatem społecznego przyzwolenia na 
obecność takich wypowiedzi w przestrzeni publicznej. Jak pokazują wyniki ostat-
niego, trzeciego, Polskiego Sondażu Uprzedzeń przeprowadzonego przez Cen-

trum Badań nad Uprzedzeniami antysemityzm i dystans społeczny wobec osób 
żydowskiego pochodzenia jest wciąż poważnym problemem społecznym w Polsce, 
a nawet dochodzi do jego pogłębiania118. Choć, jak zaznaczono w komunikacie 
z badań, antysemickie poglądy wyrażają w większości osoby mniej wykształcone, 
starsze oraz oceniające swoje poglądy polityczne jako „prawicowe”, to problem 
ten zauważalny jest także wśród młodzieży119. Jednocześnie, jak pokazuje liczba 
wypowiedzi antysemickich i krypto antysemickich pojawiających się w prowadzo-

nym przeze mnie badaniu nie było to zjawisko bardzo widoczne, głosy te stanowiły 
mniejszość. Niemniej jednak z uwagi na grupę, która takie wypowiedzi adresuje 
(osoby studiujące na wyższych uczelniach, które potencjalnie mogą nauczać o hi-
storii, kulturze i zagładzie Żydów) jest to poważny problem. Zachodzi prawdopo-

dobieństwo, że poglądy te mogą skutkować tym, że antysemickie poglądy będą 
miały wpływ na to, w jaki sposób będą przekazywać młodzieży szkolnej wiedzę 
w zakresie historii i kultury żydowskiej oraz Holokaustu. 

Młodzież licealna najczęściej z tematyką związaną z historią, kulturą i zagła-

dą Żydów spotykała się w trakcie zajęć z języka polskiego lub historii. Wynika to 
najpewniej z faktu, że zgodnie z podstawą programową treści te poruszane są 
najczęściej w ramach tych przedmiotów. Jednocześnie duża grupa młodzieży jest 
zdania, że nie uczestniczyła w zajęciach poświęconych żydowskiej kulturze i histo-

rii (43% badanych) oraz Holokaustowi (35%). Odpowiedź na pytanie o to czy jest 

118 D. Bulska, M. Wiśniewski, Powrót zabobonu: Antysemityzm w Polsce na podstawie Polskiego Son-
dażu Uprzedzeń 3, Warszawa 2017, s. 13. 
119 Tamże, s. 14. 
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to wynikiem braku świadomości uczniów i uczennic w tym zakresie czy rzeczy-

wiście obecność tych treści w ramach zajęć szkolnych jest stosunkowo niewielka 
wymaga dodatkowych badań i analiz. Jednak na podstawie zebranych danych 
można przypuszczać, że poszczególne osoby albo rzeczywiście nie uczestniczyły 
w tych zajęciach (np. z powodu nieobecności w szkole), albo nie pamiętały bądź 
nie miały świadomości, że tematy te były poruszane podczas lekcji. W tych samych 
klasach pojawiały się bowiem osoby, których odpowiedzi świadczyły o tym, że 
brały udział w zajęciach z wyżej wymienionej tematyki i jednocześnie wskazały, 
w której klasie licealnej ten materiał był omawiany.

Dla badanej młodzieży zajęcia szkolne to główna forma czerpania wiedzy z za-

kresu historii, kultur i zagłady Żydów. Niewielkie zaangażowanie uczniów i uczen-

nic w aktywności dodatkowe w tym obszarze mogą wynikać z braku oferty bądź 
zainteresowań uczniów. Drugie rozwiązanie wydaje się uzasadnionym tropem bo-

wiem ponad połowa badanych uważa, że nie potrzebuje więcej zajęć (zarówno 
w ramach lekcji, jak i dodatkowych aktywności) poświęconych historii i kulturze 
żydowskiej (52%) i Holokaustowi (55%). 

Uzasadnienia tych decyzji były podobne do argumentacji użytej przez bada-

nych studentów i studentki – młodzież szkolna i akademicka uważa, że tematyka 
ta jest w wystarczającym stopniu poruszana na zajęciach bądź tematyka nie za-

chęca ich do uczestnictwa w takich zajęciach. 
Ważne są także argumenty przemawiające za tym, że zajęć tych powinno być 

w szkole więcej. Choć młodzież popierająca takie rozwiązanie była w mniejszości 
to różnica nie była zbyt duża (48% uczniów i uczennic nie chciało więcej tematyki 
z zakresu historii i kultury żydowskiej, zaś 45% wskazywało na konieczność zwięk-

szenia liczby godzin z zajęć poświęconych Zagładzie). 
Część z badanych argumentowało, że edukacja o żydowskiej kulturze i historii 

oraz Holokauście pozwoli przeciwdziałać stereotypom i uprzedzeniom wobec Ży-

dów i uświadomi jak wielką tragedią była Zagłada. Świadczyć to może o tym, że 
młodzież zdaje sobie sprawę z problemu antysemityzmu wciąż obecnego w prze-

strzeni publicznej i widzi zagrożenie płynące z jego obecności. Dlatego ważne jest, 
aby w trakcie zajęć z tej tematyki nie tylko przekazywać wiedzę i fakty, ale skłaniać 
młodzież do krytycznego myślenia. 

W świetle badań przeprowadzonych przez zespół Michała Bilewicza, wiado-

mym jest, że sama możliwość spotkania nie sprawi, że młodzież będzie bardziej 
otwarta i tolerancyjna, jednak biorąc pod uwagę doświadczenia i wskazówki pro-

wadzących takie spotkania, warsztaty itd., wizyta młodzieży żydowskiej może być 
bardzo wartościowa dla obu stron. 

Spośród 56% studentów i studentek oceniających swoje przygotowanie do 
prowadzenia zajęć z zakresu żydowskiej historii i kultury oraz Holokaustu jako 
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bardzo dobre i dobre. 73% uważa, że w programie ich studiów nie ma potrzeby 
powiększania puli zajęć z historii, kultury i zagłady Żydów. Jednocześnie poziom 
wiedzy tych osób o podstawowych faktach związanych z lubelską społecznością 
żydowską jest bardzo słaby. 38% badanych oceniających swoje przygotowanie do 
prowadzenia zajęć z wyżej wspomnianej tematyki na poziomie bardzo dobrym 
bądź dobrym nie potrafiło podać poprawnej odpowiedzi na pytania nr 10, 11, 
12, 13 lub 14. 27% odpowiedziało właściwie na jedno pytanie, a pozostałe 35% 
podało poprawną odpowiedź na 2 lub 3 pytania. 

Z czego może to wynikać? Zapewne studenci i studentki w dużej mierze nie 
mieli jeszcze możliwości praktykowania zajęć z historii, kultury i zagłady Żydów. 
Wyobrażenia młodych ludzi na temat posiadanej wiedzy i przygotowania do pro-

wadzenia takich zajęć są zatem oparte jedynie na ich przeświadczeniach i opinii, 
a nie znajomości podstawowych faktów związanych z dziedzictwem żydowskiego 
Lublina120. Wydaje mi się uprawnionym twierdzenie, że być może podejmując de-

cyzję o ocenie swojego przygotowania do przekazywania treści z zakresu historii, 
kultury i zagłady Żydów podjęli dokonując porównania do pracy nauczycieli i na-

uczycielek uczących ich tych zagadnień. Dla potwierdzenia tego wniosku należa-

łoby jednak poprosić badane osoby o uzasadnienie motywów dokonania takiej 
oceny. W uzasadnieniu pojawiały się najczęściej głosy mówiące o tym, że zajęcia 
były prowadzone w stopniu umożliwiającym przygotowanie do przyszłej pracy 
dydaktycznej w tym obszarze. 

Stosunkowo niewielka aktywność studentów i studentek poza zajęciami pro-

gramowymi (79% nie brała udziału w żadnych dodatkowych inicjatywach) oraz 
poza murami uczelni (48% odwiedziło tylko jedną instytucję/miejsce związane 
z kulturą, historią i zagładą Żydów w Lublinie lub poza miastem) może wynikać 
z kilku czynników. Pierwszy z nich to brak zajęć realizowanych w tych miejscach 
w ramach obowiązkowych zajęć studyjnych. Młodzież akademicka nie wykazu-

je dodatkowej aktywności w tym obszarze i jednocześnie nie widzi konieczności 
podnoszenia swoich kompetencji, nie tylko, więc nie chce zwiększenia wymiaru 
godzin z zajęć poświęconych tematyce historii i kultury żydowskiej i Holokaustowi, 
ale i sama nie zdobywa wiedzy z tego zakresu. 

Jednocześnie wizyta w miejscach związanych z historią, kulturą i zagładą lu-

belskich Żydów nie przekłada się na wzrost wiedzy w tym obszarze u badanych 

120 Oczywiście należy tutaj zaznaczyć, że w podstawie programowej nie ma położonego nacisku na na-

uczanie o historii, kulturze i zagładzie lubelskich Żydów. Jednak wydaje się to naturalne, że Lublin sta-

nowił ważny punkt w dziejach społeczności żydowskiej i wydarzeń związanych z Holokaustem i dlate-

go też studenci i studentki takich kierunków jak filologia polska czy historia powinni posiadać wiedzę 
z tego zakresu. Jest to niewątpliwie subiektywna ocena autorki, z którą mogą nie zgodzić się twórcy 
programów studiów wyżej wymienionych kierunków.
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osób. Pomimo tego, że studenci i studentki w zdecydowanej większości oceniają 
te wizyty dość wysoko, to jak widać celem obecności w tych miejscach, nie jest 
podniesienie poziomu wiedzy. Oczywiście tutaj pojawia się pytanie czy wizyta 
w Państwowym Muzeum na Majdanku bądź Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN” 
jest nacelowana na przekazywanie wiedzy. Jednocześnie zauważalne jest, że część 
studentów i studentek znających podstawowe fakty z zakresu historii i kultury ży-

dowskiej oraz Holokaustu zdobyła te informacje z innych źródeł niż wizyta w tych 
miejscach. Nie ma zatem związku pomiędzy obecnością w instytucjach związanych 
z tematyką historii, kultury i zagłady Żydów, a wiedzą na ten temat wśród badanej 
grupy. Wiedza wśród studentów i studentek filologii polskiej i historii na temat 
kultury i historii i Holokaustu lubelskich Żydów nie jest duża. Może to wynikać 
z faktu omawiania tej tematyki bez akcentowania lubelskich wątków. Jednak, jak 
wspomniałam wyżej, z uwagi na ważność Lublina na mapie żydowskiej historii 
i kultury, wydawać by się mogło naturalnym, że te tematy są poruszane w trakcie 
zajęć akademickich, np. omawiając tematykę Zagłady. O ile możemy zrozumieć, że 
studenci i studentki filologii polskiej mogą mieć braki w wiedzy historycznej i nie 
potrafią wyjaśnić czym była Akcja Reinhardt to dziwi fakt, że także osoby studiu-

jące historię, nie mają wiedzy na ten temat. Jednak do pełnej analizy tego wątku 
wymagane byłoby sprawdzenie w jakich konkretnych zajęciach z tego obszaru 
badane osoby uczestniczyły i jakie treści były w ich trakcie poruszane. 

Prawie jedna trzecia badanych nie odwiedziła żadnego miejsca związanego 
z historią, kulturą i zagładą Żydów w Lublinie bądź innej miejscowości. Z jednej 
strony może to wynikać z braku oferty szkolnej w tym zakresie, przyczyną może 
być także fakt, że niektórzy byli nieobecni w trakcie wyjść klasowych (przed rozpo-

częciem badania, w niektórych szkołach byłam informowana, że w placówce każda 
bądź konkretna klasa o konkretnym profilu odwiedza daną instytucję – najczęściej 
było to Państwowe Muzeum na Majdanku). 

Tak, jak i w przypadku badanych studentów i studentek, tak i w przypadku 
młodzieży licealnej obecność w miejscach prowadzących działania edukacyj-
ne z zakresu upamiętnienia historii, kultury i zagłady Żydów nie przekładają się 
na zdobycie/utrwalenie wiedzy przekazywanej w tych miejscach (np. liczba ży-

dowskich mieszkańców przedwojennego Lublina czy żydowskich ofiar obozu na 
Majdanku). Uczniowie i uczennice mają bardzo słabą wiedzę o lubelskiej spo-

łeczności żydowskiej, nie znają podstawowych faktów z nią związanych. Może to 
wynikać z treści programowych i braku koncentracji nauczycieli i nauczycielek na 
„lubelskim wątku” podczas omawiania tematów związanych z Zagładą czy histo-

rią i kulturą Żydów lub brakiem przyswojenia sobie i utrwalania tych informacji 
przez młodzież – zarówno w szkole, jak i podczas wizyty w konkretnym miejscu. 
Dla przykładu w jednej z klas, która zgodnie z zapewnieniem szkoły uczestniczy 
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nie tylko w zajęciach w Państwowym Muzeum na Majdanku, ale i jest do nich 
wcześniej przygotowywana, żadna z osób odwiedzających to miejsce nie potrafiła 
wskazać poprawnej liczby żydowskich ofiar obozu oraz wyjaśnić czym była Akcja 
Reinhardt121. 

Stosunek młodzieży akademickiej do relacji polsko-żydowskich może wynikać 
z kilku faktów. Z jednej strony może to być poziom wiedzy badanych, z drugiej 
własne przekonania. Badanym trudno było podać jednoznaczną odpowiedź czy 
Polacy i Żydzi doznali od siebie wzajemnie więcej złego niż dobrego. Konfrontacja 
z wciąż trudną dla polskiego społeczeństwa przeszłością jest również niełatwa 
w przypadku osób, które teoretycznie powinny mieć wiedzę z tego zakresu jako 
przyszła kadra pedagogiczna. Oczywiście bilans dobrych i złych doznań po obu 
stronach nie jest łatwy do jednoznacznego oszacowania, jednak odpowiedzi po-

zwalają przypuszczać, że tematy te wciąż budzą emocje i stanowią temat tabu. 
Fakt, że prawie połowa badanych uważa, że w czasie II wojny światowej po 

stronie Polaków więcej było przypadków ukrywania Żydów i pomagania im, a pra-

wie 70% twierdzi, że mordy i pogromy dokonywane przez ludność polską na ich 
żydowskich współobywatelach może wynikać z dość mocno akcentowanej narra-

cji o wielkiej skali pomocy polskiego społeczeństwa w czasie Zagłady. Może być 
to także wynikiem braku wiedzy o skali pomocy i przemocy ze strony polskiego 
społeczeństwa bądź przypisywania zbrodni przeciw Żydom konkretnym osobom, 
a nie wspólnocie. Taki rozkład odpowiedzi może wynikać także i ze wspomnianej 
powyżej trudności krytycznego podejścia do historii II wojny światowej i przepra-

cowania tematu polskiego udziału w Zagładzie. 
Stosunek badanej młodzieży do relacji polsko-żydowskich może, tak jak 

i w przypadku studentów i studentek odzwierciedlać ich przekonania i opinię na 
temat społeczności polskich Żydów. O ile duża część uczniów i uczennic (42%) 
uważa, że Żydzi doznali od Polaków dużo więcej dobrego niż złego to już prawie 
tyle samo osób (44%) miało problem z odpowiedzią na pytanie czy Polacy doznali 
od Żydów więcej złego niż dobrego. Z analizy danych i uzasadnień poszczególnych 
odpowiedzi wynikać może, że młodzież nie ma zbyt dużej wiedzy o relacjach pol-
sko-żydowskich przed II wojną światową i w jej trakcie. Duża część badanych nie 
jest tym tematem zainteresowana, co może przekładać się na brak jednoznacznej 
opinii na kwestie związane z funkcjonowaniem mniejszości żydowskiej w państwie 
polskim. 

121 Można tutaj zastanowić się także czy stan ten nie jest wynikiem tego, że w wyniku reformy edukacji 
w 1999 roku edukacja regionalna miała być realizowana w ramach ścieżek edukacyjnych, a następnie 
została wycofana.
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Jednocześnie, tak jak i w przypadku badanych studentów i studentek prawie 
połowa (48%) młodzieży licealnej wypełniającej ankiety uważa, że w czasie II woj-
ny światowej było więcej przypadków pomagania Żydom i ich ratowania przez 
Polaków niż donoszenia na nich czy mordowania. Jak widać prowadzone działa-

nia mające na celu podkreślanie bohaterskich czynów polskiego społeczeństwa 
w czasie Holokaustu i niesienie pomocy skazanym na zagładę Żydom, przynosi 
efekty. Być może także nauczyciele i nauczycielki omawiając zagadnienie związane 
z postawą polskiego społeczeństwa wobec Holokaustu większy nacisk kładą na 
kwestie pomocy społeczności żydowskiej niż na te wydarzenia, które mogłyby 
świadczyć o negatywnych postawach Polaków. Takie podejście może być pomocne 
w wyjaśnieniu, dlaczego połowa (51%) uważa, że mordy i pogromy, których do-

puszczali się Polacy na Żydach w czasie wojny i tuż po jej zakończeniu to incydenty, 
o których trzeba pamiętać, ale których nie można uogólniać mówiąc o postawach 
Polaków w czasie wojny. Aby jednak móc sformułować taki wniosek należałoby 
dopytać uczniów i uczennice o uzasadnienie wyboru odpowiedzi, a dodatkowo 
sprawdzić także w jakich proporcjach programy nauczania historii oraz treści 
podręczników szkolnych przedstawiają te dwie kwestie. Wartym zbadania byłoby 
także to, jakich odpowiedzi udzieliliby na te pytania nauczyciele i czy ich opinie 
wpływałyby na treści poruszane w trakcie zajęć poświęconych historii, kulturze 
i zagładzie Żydów.
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III.
Analiza wywiadów przeprowadzonych 
z kadrą pedagogiczną lubelskich liceów 

ogólnokształcących

Dane pozyskane od kadry pedagogicznej lubelskich liceów ogólnokształcących 
poddane zostały analizie i interpretacji pozwalające na podjęcie próby odpowie-

dzi na przedstawione wcześniej pytania badawcze. Dla przypomnienia przywołuję 
je raz jeszcze poniżej: 

1. Jaka jest skala działań edukacyjnych z zakresu historii, kultury i zagłady Ży-

dów podejmowanych przez kadrę pedagogiczną lubelskich liceów ogólno- 
kształcących? 

2. Czy nauczyciele i nauczycielki liceów ogólnokształcących w Lublinie pod-

noszą swoją wiedzę i kompetencje w zakresie nauczania o historii, kulturze 
i zagładzie Żydów i czy korzystają ze wsparcia instytucji/organizacji działa-

jących w tym, jaki jest zakres tej współpracy i jak jest ona oceniana i czy te 
działania przekładają się na skalę działań edukacyjnych w tym obszarze? 

3. Jaki jest odbiór i ocena prowadzonych działań zarówno przez otoczenie 
zewnętrzne, jak i badanej kadry pedagogicznej (wzywania, zmiany w pod-

stawie programowej, opinie)? 

W pierwszej części rozdziału skupię się na omówieniu odpowiedzi uzyskanych 
od nauczycieli i nauczycielek, w drugiej przestawię podsumowanie oraz dokonam 
interpretacji uzyskanych wyników badań. 
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1. Analiza danych pozyskanych od kadry pedagogicznej

1.1. Zakres prowadzonych działań 
Pytanie 1. w ankiecie brzmiało: „Ile godzin (w przybliżeniu) w ciągu roku szkol-
nego, realizując podstawę programową poświęca Pani/Pan na tematy związane 
z zagładą Żydów/historią i kulturą społeczności żydowskiej w poszczególnych kla-

sach, w których Pani/Pan uczy?”. Odpowiedzi na to pytanie były bardzo różne. 
Omawiając je dokonam ich zestawienia z nauczanym przez daną osobę przed-

miotem. W badaniu wzięły udział osoby uczące łącznie 8 przedmiotów („Histo-

ria” i „Historia i społeczeństwo” traktowane jest tutaj jako 1 przedmiot). 5 osób 
spośród 17 badanych uczy 2 przedmiotów, pozostałe – jednego (licząc „Historię” 
i „Historię i społeczeństwo” jako 1 przedmiot). Najwięcej osób badanych uczy 
historii (9 osób). Spośród nich 5 osób uczy tylko „Historii”, 1 osoba – „Historii”  
i „Geografii”, zaś 3 osoby „Historii” i „Wiedzy o społeczeństwie”. 

W przypadku osób uczących jedynie historii liczba godzin z tematyki wspo-

mnianej w pytaniu pierwszym waha się od pół godziny do 10 godzin. Inna osoba 
wskazała 2 i 4 godziny, piąta osoba uczy tej tematyki przez 9 godzin (w cyklu roz-

szerzonym) lub 7 godzin (cykl nierozszerzony). 
Osoby badane, które uczą „Historii” oraz „Wiedzy o społeczeństwie” na edu-

kację o historii, kulturze i zagładzie Żydów poświęcają na to od 2 do 3–4 godzin. 
Osoba ucząca „Historii” i „Geografii” nie podała wymiaru godzin napisała jedynie: 
– Tyle ile wynika to z programu (N_05).

6 osób badanych jest nauczycielem/nauczycielką języka polskiego. Tutaj roz-

kład godzin na nauczanie o tematyce wspomnianej w pytaniu pierwszym wygląda 
następująco – najmniejszy podany wymiar godzin to 6, a najwięcej ok. 25–30, 
a w klasie z rozszerzonym językiem polskim – jeszcze więcej, choć osoba badana 
nie podała tutaj konkretnej liczby godzin. W tym przypadku osoby badane w więk-

szości odniosły się także bardziej szczegółowo do omawianej tematyki. Znalazły 
się takie wyjaśnienia jak: 

 – W klasie drugiej ok. 3 godziny łącznie („Pan Tadeusz”, „Mendel Gdański”, „Lal-
ka”). W klasie trzeciej – „Wesele”, Skamandryci, XX-lecie międzywojenne, II wojna 
światowa, „Shoah”, „Opowiadania oświęcimskie”, „Inny świat”, „Zdążyć przed 
Panem Bogiem”, pamięć o Shoah – liryki upamiętniające, Szymborska, Bro-

niewski, Miłosz – Campo di Fiori i dwie lekcje powtórzeniowe – śladami wojny 
i okupacji, tutaj też pokazuję film, pojawia się Tadeusz Różewicz – łącznie około 
dziewięć godzin (N_07); 

 – W pierwszej klasie – zero, ale przy omawianiu Biblii wprowadzone zostaje po-

jęcie „Holokaustu” i omawiamy fragment tekstu Hanny Krall „Czerwiec 1956 
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– Florencja. Opowieść o współczesnym Hiobie”. Druga klasa – Pozytywizm – 
wprowadzenie pojęcia asymilacji, to jest rozwijane w tekstach Orzeszkowej 
(kwestie relacji polsko-żydowskich) i Prusa (charakterystyka społeczeństwa ży-

dowskiego na przykładzie „Lalki”), wprowadzenie dotyczące rodzenia się nurtów 
syjonistycznych. W dwudziestoleciu międzywojennym wspominam o pochodze-

niu pisarzy i rodzącego się antysemityzmu w odrodzonej Polsce, analiza obrazu 
Marka Szagala „Ja i miasteczko” oraz fragment filmu „Polin. Okruchy pamięci”. 
Teksty: Tuwim „Przy okrągłym stole”, Słomiński „Elegia miasteczek żydowskich”. 
Mendel Gdański – pojęcie antysemityzmu i stereotypu. Łącznie ok. 6–7 godzin. 
Trzecia klasa – Bruno Schulz „Sklepy cynamonowe” – historia Drohobycza, bio-

grafia Schulza oraz motyw miasteczka żydowskiego. Franc Kafka – „Proces”. 
Wojna i okupacja – Borowski „Opowiadania”, „Pożegnanie z Marią”. Czesław 
Miłosz „Campo di Fiori”, Esej Jana Błońskiego „Biedni Polacy patrzą na getto”. 
Przedstawienie kontekstowe: „Medaliony” Nałkowskiej, „Człowiek jest mocny”, 
„Przy torze kolejowym”, „Dorośli i dzieci w Oświęcimiu”, Wojdowski „Chleb rzu-

cony umarłym”, Grynberg „Żydowska wojna” – tego uczniowie i uczennice nie 
czytają, o tym wspominam, nie ma tego w programie. Zachęcam do oglądania 
„Idy”. Czytają Hannę Krall „Zdążyć przed Panem Bogiem”, polecam wywiad 
z Markiem Edelmanem i film „Pianista”, czasami też tekst Adama Michnika „Szok 
Jedwabnego” – w zależności od nastrojów w klasie. Łącznie ok. 12–15 godzin 
(N_10);

 – 3 godziny dla klas drugich (pozytywizm, hasło programowe pozytywizmu war-
szawskiego dotyczące asymilacji ludności żydowskiej, omówienie noweli Marii 
Konopnickiej „Mendel Gdański”, relacje Polaków i Żydów ukazane w „Lalce” Bo-

lesława Prusa), 4 godziny lub więcej w klasach trzecich w związku z omawianiem 
literatury ukazującej czasy wojny i okupacji w Polsce (N_12);

 – W drugiej klasie ok. 5–6 godzin (nowele pozytywistyczne, „Mendel Gdański”, 
pojawia się też motyw Holokaustu). W trzeciej klasie tych godzin jest już więcej 
– „Medaliony” Zofii Nałkowskiej, „Zdążyć przed Panem Bogiem” Hanny Krall, 
„Ballady i romanse” Władysława Broniewskiego, to jest ok. 20–25 lekcji związa-

nych z tym okresem, a w klasie humanistycznej więcej (N_14).

Pozostałe 2 osoby biorące udział w badaniu poświęcają następującą liczbę 
godzin na realizację tematów związanych z historią, kulturą i zagładą Żydów w ra-

mach podstawy programowej – 12 godzin – osoba ucząca geografii oraz 0 – uczą-

ca fizyki i matematyki. 
Pytanie nr 1 „Ile godzin (w przybliżeniu) w ciągu roku szkolnego, realizując 

podstawę programową poświęca Pani/Pan na tematy związane z zagładą Żydów/



Edukacja o historii, kulturze i zagładzie Żydów w Lublinie. Raport z badań

130 

historią i kulturą społeczności żydowskiej w poszczególnych klasach, w których 
Pani/Pan uczy?”

Tabela 51. Liczba godzin przeznaczonych na edukację związaną z zagładą Żydów/historią 
i kulturą społeczności żydowskiej realizowaną w ramach podstawy programo-
wej z uwzględnieniem nauczanego przedmiotu 

Lp. Nauczany przedmiot/przedmioty Łączna liczba godzin Kod ankiety 
1 Historia 0,5 N_17
2 Historia 2 N_09
3 Historia 4 N_04

4 Historia
7 – cykl nierozszerzony  
9 – cykl rozszerzony N_15

5 Historia 10 N_03
6 Historia i Wiedza o społeczeństwie 2 N_06
7 Historia i Wiedza o społeczeństwie 2 N_16
8 Historia i Wiedza o społeczeństwie 3–4 N_11

9 Historia i geografia Brak wyliczeń liczbowych – tyle ile wyni-
ka to z podstawy programowej N_05

10 Język polski 3-4 N_08
11 Język polski 6 N_02
12 Język polski 7 lub więcej N_12
13 Język polski 9 N_07
14 Język polski 18–22 N_10
15 Język polski 25–31, a w klasie humanistycznej więcej N_14
16 Geografia 12 N_01
17 Fizyka i Matematyka 0 N_13

Źródło: opracowanie własne. 

W pytaniu 2. osoby badane zostały poproszone o napisanie czy realizują do-

datkowe/pozalekcyjne działania poświęcone tematyce zagłady Żydów lub historii 
i kultury społeczności żydowskiej w Lublinie/Polsce. Dodatkowo w ramach tego 
pytania osoby badane zostały poproszone o napisanie następujących kwestii: „Je-

żeli tak, to proszę podać jakie to są działania: Czy są to działania jednorazowe czy 
cykliczne? Jeżeli są to działania cykliczne to od jak dawna je Pani/Pan organizuje? 
Co motywuje/skłania Panią/Pana do podejmowania takich działań?”

Spośród 17 badanych działania dodatkowe prowadzi bądź prowadziło 13 osób. 
Są to następujące aktywności:

1. Program Aleja Pamięci (N_01);
2. Udział w akcjach: Listy do Henia, Misterium Światła. Wycieczka po tere-

nie byłego getta na Majdanie Tatarskim. Tematyczne lekcje w Muzeum na 
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Majdanku. Spotkania ze świadkiem historii – Tomaszem Blattem. Kilkakrotnie 
gościliśmy w szkole młodzież z Izraela, były wspólne warsztaty poświęcone 
Korczakowi. Udział młodzieży w kilku projektach organizowanych przez Te-

atr NN i Muzeum na Majdanku (N_02);
3. Udział w działaniach Teatru NN, wizyta w lubelskiej Jesziwie (N_03);
4. Oprowadzam młodzież po Państwowym Muzeum na Majdanku, jeżeli jeste-

śmy gdzieś na wycieczce to staram się z uczniami odwiedzać/zobaczyć takie 
miejsca jak np. synagoga (N_05);

5. Kiedyś miałem okazję w ramach wymiany młodzieżowej oprowadzić mło-

dzież po ocalonych żydowskich miejscach (N_06);
6. Kilka lat temu realizowałam z młodzieżą projekt Centrum Edukacji Obywa-

telskiej poświęcony tej tematyce (N_08);
7. W tym roku na pewno będziemy w Muzeum na Majdanku w ramach zajęć. 

Czasami oglądamy dodatkowo jakiś film, ale to zależy od klasy (N_10);
8. Szkolny projekt dotyczący wielokulturowości zawierający komponent do-

tyczący kultury i religii żydowskiej oraz Holokaustu. Spotkania w Sobiborze 
z Żydami holenderskimi (N_11);

9. Upamiętnianie ofiar Holokaustu, bohaterów i ofiar Powstania w Getcie War-
szawskim i ofiar getta w Lublinie (N_13);

10. Wizyta w Muzeum Czechowicza i lekcje poświęcone tej tematyce – poezja 
żydowska, postać Franciszki Arnsztajnowej (N_14);

11. Zajęcia warsztatowe w Państwowym Muzeum na Majdanku. Są to warsz-

taty (wybierane spośród oferty Muzeum – wybiera je młodzież), a po nich 
oprowadzanie, ale nie standardowe tylko dostosowane do warsztatów 
i grupy. Dodatkowo młodzież jest przygotowywana przeze mnie do wizyty 
w byłym obozie. W tym roku byliśmy także na zaproszenie Muzeum na Maj-
danku na podsumowaniu projektu realizowanego przez placówkę (N_15); 

12. Wyjazd do byłego obozu w Bełżcu (N_16);
13. Wycieczka historyczna do Państwowego Muzeum na Majdanku (N_17).

Zdecydowana większość tych działań dzieje się poza szkołą. Miało to miejsce 
w dziesięciu przypadkach, choć w dwóch przypadkach (punkt nr 2 i 8) zajęcia te 
prowadzone są zarówno w szkole, jak i na zewnątrz. Najczęściej zajęcia dodatkowe 
realizowane są w Państwowym Muzeum na Majdanku (4 wskazania). 2 osoby ba-

dane prowadziły te działania we współpracy z Ośrodkiem „Brama Grodzka – Teatr 
NN”. Także w dwóch przypadkach pojawiła się informacja o wyjeździe do byłego 
obozu zagłady w Sobiborze. 
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Także zdecydowana większość tych działań jest prowadzona cyklicznie – 9 
przypadków122. Najkrótszy staż cyklicznych działań to 4 lata, najdłużej działania te 
realizowane są od ponad 20 lat123. 4 osoby nie udzieliły odpowiedzi na to pytanie. 

Pytanie nr 2 „Czy realizuje Pani/Pan z uczennicami/uczniami działania dodat-
kowe/pozalekcyjne poświęcone tematyce zagłady Żydów lub historii i kultury spo-

łeczności żydowskiej w Lublinie/Polsce?”

Tabela 52. Przypisanie poszczególnym działaniom informacji o ich cykliczności bądź jedno-
razowości wraz z czasem ich trwania w przypadku, kiedy działania są cykliczne 

Kod ankiety 
Czy są to działania  

cykliczne  
czy jednorazowe?

Jeżeli są to działania cykliczne, to jak długo są realizowane?

N_01 Cykliczne Od 2008 roku 
N_02 Cykliczne Część działań od 2004 roku/część od 2005 roku
N_03 Cykliczne Od ponad 20 lat
N_05 Brak danych Brak danych 
N_06 Jednorazowe – 
N_08 Jednorazowe – 
N_10 Brak danych Brak danych 

N_11 Cykliczne Projekt realizowany jest od 2001 roku, wyjazdy do Muzeum 
Byłego Obozu Zagłady w Sobiborze odbyły się 4 razy 

N_13 Cykliczne Od ok. 2010 roku
N_14 Cykliczne Od 2014 roku
N_15 Cykliczne Od wielu lat
N_16 Cykliczne Od 2008 roku 
N_17 Cykliczne Od ok. 2008 roku 

Źródło: opracowanie własne. 

Ostatnia część 2. pytania dotyczyła motywacji nauczycielek/nauczycieli do po-

dejmowania dodatkowych aktywności w obszarze edukacji o historii i kulturze 
Żydów oraz Zagłady. O tym co skłania do takich działań napisało 10 osób, część 
z nich podała więcej niż jeden powód, a ich odpowiedzi można pogrupować w na-

stępujący sposób124: 

122  W dwóch przypadkach osoby badane nie podały odpowiedzi na pytanie o to czy są to działania 
cykliczne czy jednorazowe. 
123  Z uwagi na to, że w przypadku 2 osób nie podana została odpowiedź na pytanie czy są to działania 
cykliczne czy jednorazowe nie otrzymałam także odpowiedzi o czas realizacji działania. 1 osoba, która 
organizuje działania cykliczne na pytanie o to jak długo te działania są realizowane odpowiedziała „od 
wielu lat”. 
124  Niektóre osoby podawały więcej niż jeden powód, który motywuje ich do takich działań, stąd licz-

ba wypunktowanych odpowiedzi jest większa niż 10. 
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1. Potrzeba poznania (historii) miejsca, z którego się pochodzi/gdzie się uczy:
 – Potrzeba miejsca – region (N_01);
 – Ciekawość historii nie tylko w ujęciu krajowym, ale także historii lokalnej 

(N_08);
 – Uważam, że uczniowie powinni poznać przeszłość miasta, w którym się 

urodzili/kształcą, należy im pokazać wielokulturowe oblicze Lublina, zapo-

znać ich z wkładem mniejszości żydowskiej w kulturę tego miasta (N_11);
 – Uwrażliwienie młodego człowieka na sprawy społeczności lokalnej, na 

bogactwo kulturalne, religijne i historyczne (N_14).

2. Potrzeba wynikająca z przesłanek osobistych nauczyciela/nauczycielki:
 – Moje osobiste powody (oraz ogólnoludzkie) (N_13);
 – Moja postawa tolerancji i postrzegania świata sercem (N_02).

3. Zainteresowania nauczyciela/nauczycielki:
 – Zainteresowanie wielokulturowością (N_08); 
 – To chyba moje prywatne zainteresowania, pisałam pracę zaliczeniową 

z tematyki literatury żydowskiej (N_10);
 – Moim zdaniem temat jest interesujący i warto przekazywać go dalej 

(N_09). 

4. Wymogi programowe: 
 – Konieczność realizacji podstawy programowej (N_08);
 – Realizowanie podstawy programowej (N_14).

5. Potrzeba rzetelnego poznania tematu:
 – Chęć zrozumienia i dotarcia do prawdy, zmierzenia się z nią (N_02);
 – Rzetelność przekazywanej wiedzy (N_03);
 – Potrzeba przedstawiania historiografii w sposób obiektywny (N_10).

6. Potrzeba uczenia tolerancji:
 – Należy uczyć tolerancji wobec innego człowieka (N_11);
 – Kształtowanie postawy tolerancji, empatii, nie jest tutaj najważniejsza 

wiedza, ale bardziej potrzeba kształtowania wśród uczniów postawy 
otwartości i tolerancji (N_15).

7. Bliskość geograficzna miejsc pamięci: 
 – Położenie geograficzne miejsca zbrodni w najbliższej okolicy (N_17). 
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1.2. Podnoszenie kwalifikacji w zakresie edukacji historii i kulturze 
żydowskiej oraz Holokauście 

W pytaniu 3. osoby badane zostały poproszone o napisanie czy ukończyły dodat-
kowe kursy i szkolenia, studia podyplomowe z zakresu edukacji o historii, kulturze 
i zagładzie Żydów? Pozytywnie na to pytanie odpowiedziało 11 osób. W kolejnej 
części tego pytania znajdowała się prośba o wymienienie ukończonych kursów/
szkoleń/studiów podyplomowych. 7 spośród 11 osób udzielających odpowiedzi 
na to pytanie wzięło udział tylko w jednym szkoleniu/warsztatach/studiach po-

dyplomowych bądź wydarzeniach prowadzonych przez jedną instytucję. Były to 
następujące aktywności: 

 – Studia doktoranckie z historii (N_06); 
 – Zajęcia w Centrum Edukacji Obywatelskiej w związku z realizacją projektu 

(N_08); 
 – Studia podyplomowe poświęcone współczesnej literaturze, w trakcie których 

była omawiana literatura żydowskich autorów lub poświęcona tematyce 
żydowskiej (N_10); 

 – Szkolenia w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN” (N_11);
 – W ramach studiów podyplomowych z wiedzy o kulturze realizowałam przed-

miot poświęcony tradycji i kulturze żydowskiej (N_12); 
 – Szkolenia prowadzone przez Państwowe Muzeum na Majdanku dla opieku-

nów grup, którzy chcą prowadzić działania edukacyjne w miejscach pamięci 
(N_15); 

 – Lekcja w lubelskim oddziale lubelskiego Instytutu Pamięci Narodowej (N_16). 

Pozostałe 4 osoby uczestniczyły w dwóch lub większej liczbie kursów i szkoleń, 
3 spośród nich zdobywały wiedzę także zagranicą. Były to następujące szkolenia 
i warsztaty: 

 – Letnia Akademia Żydowskiego Instytutu Historycznego, Szkoła Letnia Na-

uczania o Holokauście Uniwersytetu Jagiellońskiego, Szkolenie w Instytucie 
Yad Vashem (N_01); 

 – Ukończyłam sporo różnych szkoleń, najważniejsze to Szkoła Letnia Nauczania 
o Holokauście w Krakowie i Seminarium w Sulejówku, w którym uczestniczyli 
nauczyciele z Izraela (N_02); 

 – Szkolenia i seminaria w Yad Vashem, Muzeum Historii Żydów Polskich Polin, 
Memoriale de la Shoah w Paryżu, Instytutu Pamięci Narodowej i innych 
miejscach (N_03);
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 – Szkolenia w Instytucie Yad Vashem, Memoriale de la Shoah, międzywydzia-

łowa specjalność judaistyczna na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie (N_13). 

Następnym punktem składowym pytania 3. była prośba o ocenę ukończonych 
kursów i szkoleń. Pytanie brzmiało następująco:  „Czy ocenia je Pani jako warto-

ściowe i uważa, że pomogły Pani/Panu lepiej prowadzić lekcje na te tematy?”. 
Na tę część pytania odpowiedziało 9 osób. Wszystkie one oceniły te kursy jako 
wartościowe i takie, które pomogły im w lepszy sposób prowadzić zajęcia na ten 
temat. Dodatkowo niektóre osoby dopisały następujące komentarze: 

 – Najbardziej poszerzyły moją wiedzę rozmowy z Robertem Kuwałkiem i To-

maszem Blattem. Niemniej jednak każde szkolenie coś wnosi. Najbardziej 
ucieszyło mnie poznanie ciekawych ludzi (N_02);

 – Bez nich moja wiedza byłaby fragmentaryczna (N_03);
 – Ten kurs był mi bardzo potrzebny, żeby zrealizować ten projekt wielu rzeczy 

po prostu nie wiedziałam (N_08);
 – To cenne źródła informacji i sposobów prowadzenia narracji (N_13);
 – Dodatkowo dostaliśmy materiały, zdjęcia przedmiotów, można więcej się 

dowiedzieć jak pracować ze źródłami (N_15).

1.3. Materiały dodatkowe wykorzystywane przez kadrę pedagogiczną 
Na pytanie 4. „Z jakich materiałów dodatkowych korzysta Pan/Pani przygotowu-

jąc się do zajęć poświęconych zagładzie Żydów lub historii i kultury społeczności 
żydowskiej w Polsce?” – otrzymałam 14 odpowiedzi. Wiele z osób, które odpo-

wiedziały na to pytanie podały więcej niż jedno źródło (9 przypadków). Wśród 
wymienionych materiałów znalazły się:

1. Publikacje:
 – Różne publikacje, mam własną publikację na ten temat (N_01);
 – Mam bardzo dużo książek na temat Zagłady, ostatnio korzystałam z pracy 

Marcina Kąckiego „Białystok. Biała siła, czarna pamięć” (N_02);
 – Z publikacji naukowych, w swoich publikacjach poruszałam wątki uczniów 

żydowskich w XIX wieku (N_06);
 – Publikacja „Wybór źródeł do nauczania o Zagładzie” (N_10);
 – Publikacje Państwowego Muzeum na Majdanku (N_15);
 – Fragmenty tekstów spoza lektur, m.in.: „Portrety literackie Żydów”, „Pol-

szczyzna Żydów polskich w prozie”, „Pismo i rana” (N_10).
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2. Materiały edukacyjne:
 – Teki edukacyjne Instytutu Pamięci Narodowej (4 wskazania) (N_03, N_07, 

N_14, N_17); 
 – Materiały Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” (3 wskazania) (N_08, 

N_12, N_14);
 – Materiały dostępne na stronach Muzeum Historii Żydów Polskich Polin 

(2 wskazania) (N_03, N_13);
 – Materiały Żydowskiego Instytutu Historycznego (2 wskazania) (N_03, 

N_13);
 – Materiały Instytutu Yad Vashem (2 wskazania) (N_03, N_13);
 – Materiały Państwowego Muzeum na Majdanku (2 wskazania) (N_05, 

N_15);
 – Materiały Ośrodka Rozwoju Edukacji (N_13);
 – Materiały Archiwum Miasta Lublin (N_14);
 – Materiały Muzeum Czechowicza (N_14);
 – Broszury informacyjne (N_09).

3. Tworzenie własnych scenariuszy: 
 – Piszę własne scenariusze (N_01);
 – Wolę mieć swoje scenariusze (N_07).

4. Informacje pozyskiwane z innych źródeł: 
 – Wywiad z rodziną (N_09); 
 – Własne doświadczenia (N_17);
 – Wystawy w Teatrze NN, na Majdanku i skansenie – miasteczko żydowskie 

(N_11).

1.4. Współpraca z instytucjami działającymi w obszarze edukacji 
o historii, kulturze i zagładzie Żydów 

Pytanie 5. dotyczyło wsparcia instytucjonalnego. Osoby badane zostały zapytane 
o to czy realizując zajęcia na temat zagłady Żydów/historii i kultury społeczności 
żydowskiej korzystają z oferty instytucji/organizacji zajmujących się takimi zagad-

nieniami. Pozytywnie na to pytanie odpowiedziało 12 osób. 8 z tych osób podało 
więcej niż jedną instytucję/organizację. Poniżej znajduje się lista tych miejsc: 

 – Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” – 6 wskazań (N_01, N_02, N_06, 
N_08, N_11, N_15);

 – Państwowe Muzeum na Majdanku – 5 wskazań (N_02, N_07, N_08, N_11, 
N_15);

 – Instytut Pamięci Narodowej (oddział lubelski) – 4 wskazania (N_01, N_02, 
N_16, N_17);
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 – Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN – 3 wskazania (N_03, N_07, N_13);
 – Instytut Yad Vashem – 2 wskazania (N_03, N_13);
 – Żydowski Instytut Historyczny – 2 wskazania (N_03, N_13); 
 – Ośrodek Rozwoju Edukacji – 1 wskazanie (N_01); 
 – Zakład Historii i Kultury Żydów UMCS – 1 wskazanie (N_11);
 – Pracownia Literatury Polsko-Żydowskiej KUL – 1 wskazanie (N_11);
 – Muzeum Czechowicza – 1 wskazanie (N_14);
 – Stowarzyszenie Studnia Pamięci – 1 wskazanie (N_02);
 – Muzeum Wsi Lubelskiej – 1 wskazanie (N_11);
 – Muzeum Pod Zegarem – 1 wskazanie (N_07);
 – Centrum Edukacji Obywatelskiej – 1 wskazanie (N_08).

Kolejna część pytania 5. dotyczyła tego czy ta współpraca jest cykliczna czy 
jednorazowa. 9 osób określiło tę współpracę jako cykliczną przynajmniej z jedną 
instytucją, 1 osoba jako jednorazową, zaś 2 osoby nie udzieliły odpowiedzi. Poniż-

sza tabela przedstawia rozkład odpowiedzi na tę część pytania 5. 

Tabela 53. Rodzaj współpracy z instytucjami/organizacjami działającymi w obszarze edukacji 
o historii, kulturze i zagładzie Żydów – cykliczna lub jednorazowa 

Kod ankiety Rodzaj współpracy – cykliczna lub jednorazowa 
N_01 Cykliczna 
N_02 Cykliczna
N_03 Cykliczna
N_06 Brak danych 
N_07 Brak danych 
N_08 Cykliczna
N_11 Cykliczna
N_13 Cykliczna
N_14 Cykliczna
N_15 Cykliczna
N_16 Cykliczna
N_17 Jednorazowa 

Źródło: opracowanie własne. 

W dalszej części tego samego pytania osoby badane zostały poproszone o do-

konanie oceny oferty instytucji/organizacji, z którą współpracują. 5 osób oceniło 
tę ofertę jako „bardzo dobrą” (bardzo dobrze, wysoko atrakcyjna), 2 osoby jako 
„wystarczającą” (wystarczająco), zaś 2 jako „dobrą” (dobrze, ok)125. W jednym 

125  Nie wszystkie osoby, które współpracują z instytucjami/organizacjami dokonały tej oceny, dlatego 
suma ocen nie jest równa 12. 
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przypadku pojawiło się wyjaśnienie dokonanej oceny: – Państwowe Muzeum na 
Majdanku jest bardziej sprofilowane na okres wojny, a Ośrodek „Brama Grodz-

ka – Teatr NN” ma szersze spektrum tematów, które mogą być zaprezentowane 
młodzieży, np. kiedyś byliśmy tam z uczniami ukraińskimi i tadżyckimi, żeby poznali 
wielokulturową przeszłość Lublina (N_15). 

Ostatnia część pytania 5. brzmiała: „Jak ocenia Pani/Pan współpracę z tą in-

stytucją/organizacją/tymi instytucjami/organizacjami?”. W tym przypadku od-

powiedzi udzieliło 9 osób. 6 osób oceniło tę współpracę bardzo dobrze, zaś 3 
dobrze. 2 osoby dopisały komentarz do wystawionej przez siebie oceny: – Pra-

cują w tych instytucjach entuzjaści, którzy mają misję, bardzo ich lubię (N_02);  
– Współpraca z większością instytucji jest bardzo dobra, współdziałanie z Muzeum 
Wsi Lubelskiej – wzorcowa. Nasz projekt wielokulturowy przełożył się na ich dzia-

łania (N_11). 

1.5. Podnoszenie kwalifikacji i współpraca z instytucjami a skala 
działań edukacyjnych na temat historii, kultury i zagłady Żydów 

Na postawie zebranych danych można pokazać czy podnoszenie kwalifikacji w ob-

szarze edukacji o żydowskiej kulturze i historii oraz Holokauście i współpraca z in-

stytucjami/organizacjami prowadzącymi działania edukacyjne w tym zakresie ma 
wpływ na podejmowanie aktywności przez badane osoby. 

Poniżej w tabeli zestawione zostaną dane pozyskane od osób realizujących 
treści z zakresu historii, kultury i zagłady Żydów oraz podejmujących działania 
dodatkowe w tym obszarze wraz z informacjami o tym czy ukończyły dodatkowe 
kursy/szkolenia/studia z tej tematyki, czy w podejmowaniu tych aktywności ko-

rzystają z materiałów dodatkowych oraz czy współpracują z innymi podmiotami 
prowadzącymi podobną działalność. 

Tabela 54. pokazuje, że większość osób, która porusza treści z zakresu histo-

rii, kultury i zagłady Żydów poza realizacją podstawy programowej dodatkowo 
ukończyła kursy/szkolenia lub studia podnoszące ich kwalifikacje w tym zakre-

sie. Co więcej prowadzone działania dodatkowe w dużej mierze są działaniami 
cyklicznymi. Badani nauczyciele i nauczycielki wykorzystują w swojej pracy ma-

teriały dodatkowe, często czerpiąc z zasobów podmiotów oferujących wsparcie 
właśnie w tym zakresie. Osoby, które podejmują działalność wykraczającą poza 
podstawę programową cyklicznie współpracują także z organizacjami/instytucjami 
prowadzącymi edukację w zakresie upamiętnienia dziedzictwa żydowskiego i/lub 
Holokaustu. 
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1.6. Reakcje otoczenia na prowadzone działania
W 6. pytaniu osoby badane zostały zapytane o to, czy spotkały się z reakcjami/
uwagami ze strony uczennic/uczniów/grona pedagogicznego/rodziców w związ-

ku z prowadzonymi zajęciami na temat historii, kultury i zagłady Żydów. Na to 
pytanie odpowiedziało 16 badanych, z żadnymi uwagami nie spotkało się 7 osób. 
W przypadku jednej osoby, która odpowiedziała, że nie spotkała się z żadnymi 
reakcjami pojawił się następujący komentarz: – Po ostatnich zmianach [zmiana 
ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej] zastanawiam się czy będę łamała prawo 
czy nie? Omawiając temat antysemityzmu odwołuję się do filmu „Pokłosie”, „Ida” 
czy „Pianista”. Kiedyś w podstawie programowej był „Początek”, ale wykreślono 
tę pozycję za czasów ministra Romana Giertycha, jednak my i tak robiliśmy swoje. 
Uczniowie bardzo chętnie współpracują przy omawianiu tych tematów (N_07). 

3 osoby wskazały, że spotkały się z pozytywnymi reakcjami:
 – Tak, ale były to bardzo pozytywne reakcje. Np. w związku z realizacją pro-

jektów jeden piekarz upiekł dla nas bajgle, którymi częstowaliśmy (N_08);
 – Tak, ale były to bardzo pozytywne reakcje. Takie działania pokazują, że mia-

sto żyje, jest otwarte, ma ciekawą historię. Miasto to nie tylko budynki, ale 
i różnorodni ludzie. Miejsca tworzą ludzie i zasymilowany naród żydowski 
tworzył filary tego miasta (N_14);

 – Tak, były to pozytywne reakcje. Opinie na temat zajęć są takie, że jest to cie-

kawe, wzbogaca proces dydaktyczny. W Ośrodku Brama Grodzka był ostat-
nio warsztat na temat filmów dokumentalnych, jedna moja uczennica się do 
niego zgłosiła i jej się spodobało. Jest teraz w kontakcie z Ośrodkiem (N_15).

1 osoba napisała, że spotyka się z reakcją uczniów i najczęściej jest to 
zdziwienie:

 – Najczęstsza jest reakcja zdziwienia u uczniów, z którymi omawiam literaturę 
czasu wojny i okupacji na temat tego jak wyglądał przedwojenny Lublin 
oraz jaki procent społeczności stanowiła ludność [żydowska] w Lublinie, na 
Lubelszczyźnie i w Polsce (N_12).

5 osób spotkało się z negatywnymi reakcjami: 
 – Różne, często negatywne ze strony osób dorosłych (N_01);
 – Na początku, ok. 2006 roku dostrzegałam wśród niektórych nauczycieli 

lęk i dystans, całe szczęście jest to zamierzchła przeszłość. Wszystkie osoby 
uczące historii w naszej szkole są po Szkole Letniej Nauczania o Holokauście 
(N_02);

 – Kiedyś (10–15 lat temu) spotykałem się z przejawami pewnej niechęci części 
uczniów do Żydów (zapewne wyniesionej z domu rodzinnego). Obecnie, 
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muszę przyznać, z dużą satysfakcją, że z czymś takim się nie spotykam i mam 
nadzieję, że jest to tendencja trwała (N_04);

 – Spotykam się ze sporadycznymi przypadkami negatywnych reakcji ze strony 
uczniów, z drugiej strony w trakcie spotkań z młodzieżą żydowską bardzo 
zauważalne jest, że nie są zainteresowani naszą rzeczywistością i ograniczają 
się tylko do tematyki Holokaustu (N_11);

 – Zdarzają się uczniowie niechętni, niezainteresowani, bądź tacy, którzy uni-
kają zaangażowania w jakiekolwiek przedsięwzięcia, żeby nikt nie wiązał ich 
z tematyka żydowską. Zdarzają się osoby wręcz ostentacyjnie źle nastawio-

ne, np. ostatnio, kiedy wychodziłam z klasą do Muzeum Lubelskiego jeden 
z pracowników skierował do mnie pytanie „A dlaczego nie na Majdanek?” 
i po chwili sam odpowiedział „A, gazu nie dowieźli” (N_13).

1.7. Wyzwania i trudności oraz zmiany programowe w opinii kadry 
pedagogicznej 

7. pytanie dotyczyło wyzwań i trudności, przed którymi stoją nauczyciele/nauczy-

cielki ucząc o historii, kulturze i zagładzie Żydów. Na to pytanie odpowiedzi udzie-

liło 11 osób, a dwunasta dopisała następujący komentarz: – Obecnie na lekcjach 
nie mam problemów, ale w każdej chwili może pojawić się w naszej szkole uczeń, 
który „ożywi demony” znane mi z lekcji sprzed 10–15 lat (N_04).

Wyzwania/problemy te możemy podzielić w następujący sposób: 
1. Wyzwania/problemy związane z systemem edukacji:

 – W ogóle nie ma miejsca w podstawie programowej na ten temat. Brakuje 
możliwości wyjść i wycieczek. Ministerstwo Edukacji Narodowej powinno 
wziąć to pod uwagę, np. nie ma w ogóle miejsca na mówienie o powsta-

niu w getcie. Nie można marginalizować tej tematyki (N_06);
 – Zbyt mało wiedzy na ten temat jest przekazywanej młodzieży (N_02); 
 – Edukacja jest zbyt polityczna. Nie wiem co będzie dalej z edukacją, ja je-

stem filologiem i pracuję na tekście takim jaki on jest, nie można w niego 
ingerować (N_07);

 – Zbyt mało czasu na realizację projektów, które wykraczają poza podstawę 
programową (N_08);

 – Zbyt mała liczba godzin na realizację zajęć z tej tematyki (N_09);
 – Nie ma wystarczającej ilości godzin do realizacji tej tematyki, zarówno 

w szkole, jak we współpracy z innymi instytucjami (N_15); 
 – Uczniowie/uczennice nadal nie mają wystarczającej wiedzy na ten temat, 

a historia żydowska nie jest traktowana jako część dziedzictwa historycz-

nego i kulturowego nas wszystkich (N_10).
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2. Nastawienie innych ludzi:
 – Negatywne nastawienie dorosłych (N_01);
 – Opinie, które krążą w mediach/w środowisku (N_14);
 – Stereotypy, którymi posługują się inni ludzie (N_03).

3. Brak wsparcia finansowego: 
 – Nie widzę innych problemów oprócz braku wsparcia finansowego – cała 

praca jest „pro publico bono”, a niezbędne wydatki finansuje szkoła lub 
uczniowie (N_11).

Osoby badane zostały jednocześnie poproszone o napisanie co powinno się 
zmienić/wydarzyć, aby sprostać tym wyzwaniom czy też, aby doszło do rozwiązania 
tych problemów. Nie każda osoba, która zdefiniowała problem/wyzwanie, które 
przed nią stoi podała odpowiedź na tę część pytania 7. Rozwiązania problemów/
sprostania wyzwań zdefiniowanych w powyższej części tekstu są następujące: 

1. Propozycje rozwiązania problemów/sprostania wyzwań związanych z sys-

temem edukacji: 
 – Musi być wiedza, ona wszystko rozpuszcza (N_02);
 – Powinno być więcej godzin zajęć, tak aby można było realizować działania 

dodatkowe (N_08);
 – Zwiększenie liczby godzin z tej tematyki, szczególnie na lekcjach z historii, 

tak aby uczniowie mieli dostęp do rzetelnej wiedzy, należy zmodyfikować 
program nauczania, np. obecny przedmiot „Historia i społeczeństwo” 
w dużym stopniu „uprościł” historię (N_15);

 – Edukacja musi przestać być polityczna (N_07);
 – Władze muszą sobie zdać sprawę, że jest zbyt mało godzin na działania 

projektowe i realizację niektórych tematów (np. powstanie w getcie war-
szawskim) (N_06);

 – Konsekwentne realizowanie tych tematów związanych z tematyką ży-

dowską, a nie „techniczne” wpisanie w temat tego zagadnienia (N_14);
 – Dostarczanie rzetelnej wiedzy, po to, żeby ocenę uczniowie mogli wyrobić 

sobie sami (N_10). 

2. Propozycje rozwiązania problemów/sprostania wyzwań związanych z na-

stawieniem innych ludzi:
 – Nie powinno mi zabraknąć motywacji, nastawienia dorosłych ludzi – to ich 

sprawa, ja już świata nie zmienię, z uczniami sobie poradzę (N_01). 

Kolejne, 8. pytanie brzmiało następująco: „Czy Pani/Pana zdaniem, ostatnie 
zmiany w podstawie programowej przyczynią się do podniesienia wiedzy wśród 
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młodzieży na temat zagłady Żydów i historii społeczności żydowskiej w Polsce?”. 
Rozkład odpowiedzi na to pytanie można przedstawić następująco: 

Pytanie nr 8  „Czy Pani/Pana zdaniem, ostatnie126 zmiany w podstawie progra-

mowej przyczynią się do podniesienia wiedzy wśród młodzieży na temat zagłady 
Żydów i historii społeczności żydowskiej w Polsce?”

Tabela 55. Rozkład odpowiedzi na pytanie nr 8 wraz z komentarzami127
 

Odpowiedź Liczba 
odpowiedzi Komentarze 

Tak 1 

 – Zapewne tak, bo jeżeli edukacja w szkole ponadpodstawowej zostanie 
wydłużona o rok to chyba będzie lepiej. Ale nie widziałem tej podstawy 
programowej. Na pewno będzie więcej godzin, ale to i tak wszystko za-
leży od nauczyciela, jaką on wagę do tego tematu przywiązuje (N_06).

Nie 9

 – Każda kolejna podstawa programowa to poważne ograniczenie inwencji 
nauczyciela, może być tylko gorzej (N_02);

 – Myślę, że będzie to co zawsze, choć nie znam jeszcze nowej podstawy 
programowej, będzie bardzo ogólnie. Nie dziwię się temu, ale powinno 
być więcej działań nieformalnych, np. wyjazdów (N_05);

 – Wręcz przeciwnie, tematyka została okrojona. Ja i tak będę robiła swoje 
(N_07);

 – Nie sądzę, żeby to się przełożyło na to, że młodzież będzie więcej wie-
działa na ten temat. Ta podstawa jest bardzo rozbudowana i po prostu 
nie będzie czasu na realizację tych tematów. Ta tematyka nie będzie 
dostrzeżona w natłoku treści. Zagadnień jest za dużo, a czasu za mało 
(N_08);

 – Myślę, że nie bo nie zauważyłam niczego nowego w podstawie (N_09);
 – Nowa podstawa programowa nic nie zmieni, ona będzie przeładowana. 

To jest stara podstawa z 1989 roku wpisana w nowy program i ona 
w tym temacie nic nie zmieni. Ale myślę, że to nie podstawa progra-
mowa o tym decyduje. Ważna jest edukacja historyczna, obywatelska, 
społeczna – to jest ważniejsze niż realizacja podstawy programowej. 
Trzeba rozbudzić w młodzieży zainteresowania, żeby chcieli sami się 
rozwijać (N_10);

 – Ponieważ to jest kontynuacja obecnej podstawy, nie sądzę, żeby cokol-
wiek się w tym temacie zmieniło (N_11);

 – Wątpię, żeby się coś zmieniło na lepsze (N_16);
 – Nie, atmosfera w obecnej polskiej szkole i jednowymiarowa narracja 

historyczna szczególnie nie sprzyja podniesieniu wiedzy na temat Za-
głady, wręcz zakłamuje wielokulturowość Polski i wkład społeczności 
żydowskiej w Polsce w jej kulturę i tożsamość, w tym wkład w utrzyma-
nie państwa polskiego (N_13).

Nie wiem 2128 
 – Na razie nie wiem, jak to będzie dokładnie wyglądało, czekam na szcze-

gółowe informacje, mam nadzieję, że tak (N_15).

126  Chodziło o zmiany z 2017 roku. 
127 W przypadku jednej osoby, która udzieliła odpowiedzi „nie wiem” nie pojawił się żaden komentarz.
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Odpowiedź Liczba 
odpowiedzi Komentarze 

Trudno 
ocenić 5

 – Trudno mi ocenić, to wszystko zależy od nauczycieli (N_01);
 – To zależy od nauczyciela (N_03);
 – Nie mam zdania. To wszystko zależy przede wszystkim od nauczyciela 

i jego stosunku do Żydów. Ja akurat mam stosunek bardzo pozytywny 
i doceniam wkład narodu żydowskiego do dorobku naukowego i kultu-
ralnego ludzkości – jak w każdej nacji są ludzie dobrzy i źli i chciałbym, 
aby w ten sposób moi uczniowie postrzegali inne narody – także Żydów 
(N_04);

 – Trudno ocenić (N_12);
 – To jest bardzo dyskusyjne i zależy od pomysłowości danego nauczyciela. 

Nauczyciel zawsze może lekcję uzupełnić o swoje pomysły, projekty. 
Np. ja włączam w to filmy, które nie są w podstawie, ale są powiązane 
z podstawą (N_14).

Źródło: opracowanie własne. 

1.8. Dlaczego warto? Opinie kadry pedagogicznej 
W punkcie 9. osoby badane zostały poproszone o odpowiedź na pytanie: „Dlacze-

go Pani/Pana zdaniem należy uczyć w szkole o zagładzie Żydów/historii i kulturze 
społeczności żydowskiej w szkole?”. Pytanie świadomie zostało skonstruowane 
w taki sposób – użycie pytajnika „dlaczego” sugeruje, że należy uczyć o tych za-

gadnieniach. Jak wspominałam na początku tej części opracowania w badaniu 
wzięły udział osoby, które takie działania prowadzą, stąd taki początek pytania. 
Odpowiedzi otrzymałam od 15 osób. Można je pogrupować następująco128: 

1. Edukacja o Holokauście jako przestroga/przeciwdziałanie pojawieniu się 
podobnych wydarzeń w przyszłości: 

 – O Zagładzie należy uczyć, żeby pokazać co człowiek może zrobić drugiemu 
człowiekowi, żeby pokazać jak nie powinno się postępować, jak ważne 
jest dbanie o kręgosłup moralny, jak ważna jest świadomość tego obok 
kogo się mieszka, żeby docenić wszystkie narodowości, które tworzą ten 
organizm (N_14);

 – To jest ostrzeżenie dla każdego narodu i każdemu narodowi może się to 
przytrafić (w tym wypadku Niemcom), że szaleńca dopuszcza się do wła-

dzy i dzieją się rzeczy straszne. I do czego prowadzi brak tolerancji i kiero-

wanie się stereotypami w postrzeganiu ludzi innej narodowości!!! (N_04);

128  Niektóre osoby podawały więcej niż jeden argument za tym, że należy prowadzić takie działania 
edukacyjne. 
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 – Takie lekcje historii są niezbędne, aby złe doświadczenia z przeszłości się 
nie powtórzyły, aby nie odrodziły się idee, które są głoszone przez przy-

wódców ruchów populistycznych i faszystowskich (N_11);
 – Zagłada tej mniejszości narodowej jest ważną przestrogą (N_12);
 – Żeby pokazać do czego prowadzą tendencje nacjonalistyczne, to nie do-

tyczy tylko społeczności żydowskiej, ale wszystkich (N_10).

2. Kultura i historia żydowska jako część historii Polski: 
 – Od czasów Kazimierza Wielkiego byli częścią Polski, żyli w granicach pań-

stwa polskiego (N_06);
 – Ludność żydowska stanowiła ważny element życia społecznego i kultu-

rowego w Polsce. Przyczyniała się do rozwoju kultury, nauki i ekonomii 
(N_12);

 – Dlatego, że tyle wnieśli do naszej kultury, są naszymi starszymi braćmi 
w wierze (N_01);

 – Kiedy byłam z klasą w Muzeum Polin to odebrałam tę [żydowską] spo-

łeczność jako część narodu polskiego, oni byli tutaj obok, byli też Polakami 
(N_07);

 – Bo to część historii Polski, to część historii Europy. Polska w okresie mię-

dzywojennym była szczególnym krajem mając dużą liczbę społeczności 
żydowskiej i to powodowało, że to dziedzictwo kulturowe Polski było 
barwne, wielowymiarowe, żeby uczniowie mieli świadomość miejsca, 
w którym żyją (N_15);

 – Żydzi mieszkający na ziemiach polskich od średniowiecza są częścią pol-
skiej tożsamości (N_13).

3. Żydowska przeszłość Lublina: 
 – Trudno wyprzeć ze świadomości uczniów to, że Lublin w dużej mierze był 

żydowski to doskonała lekcja tolerancji dla innych kultur (N_08);
 – Bo Lublin też był bardzo wielokulturowy, a dziś wygląda inaczej i nie wszy-

scy znają historię i są tego świadomi (N_15);
 – W Lublinie należy uczyć ze względu na bliskość problemu. Ale uważam, 

że jest to indywidualna sprawa każdego nauczyciela i uwarunkowana 
kontekstem historycznym lokalnej społeczności (N_17);

 – Lublin ma wiele do pokazania, jeżeli chodzi o ten temat (N_09).

4. Aby dostarczyć wiedzy: 
 – Wiedza pozwala zrozumieć, skłania do myślenia, wyciągania wniosków, 

analizy. Człowiek świadomy jest mniej podatny na manipulacje, potrafi 
odważnie zadawać pytania (N_02);
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 – Żeby dostarczyć wiedzy i być w tym rzetelnym (N_03);
 – Żeby nie uczyła ulica i media i żeby wprowadzić element obiektywizmu. 

Żeby nie unikać tematów trudnych, żeby uczyć multikulturalizmu i kształ-
tować postawy tolerancji. Żeby pokazywać, że to część naszej wspólnej hi-
storii, dziedzictwa. W szkole nie powinno się unikać tematów związanych 
z Zagładą i wojną, żeby młodzież nie poznawała śmierci z komputerów 
i mediów. Współczesna młodzież widzi śmierć spreparowaną (N_10).

5. Wiedza o Holokauście jako element edukacji o prawach człowieka: 
 – Nauczanie o Holokauście jest istotne z punktu widzenia praw człowieka 

(N_01).

2. Podsumowanie i interpretacja wyników 

2.1. Podsumowanie 
Na podstawie zebranych odpowiedzi można dokonać następującego pod- 
sumowania:
1. Osoby biorące udział w badaniach na zajęcia poświęcone tematyce kultu-

rze, historii i zagładzie Żydów przeznaczają od 0,5 do 31 i więcej jednostek 
lekcyjnych realizując podstawę programową. Większość badanych (11 osób) 
poświęca na tę tematykę mniej niż 10 godzin w ciągu całego cyklu kształcenia 
w szkole ogólnokształcącej129. Są to w większości osoby uczące historii. 4 osoby 
oszacowały, że liczba godzin, w trakcie których omawiana jest tematyka zwią-

zana z kulturą, historią i zagładą Żydów jest wyższa niż 10. 

2. Większość z badanych osób (76%) podejmuje dodatkowe działania, wykra-

czające poza podstawę programową, poruszające tematykę historii, kultury 
i zagłady Żydów. Działania te to głównie wyjścia na wizyty/zajęcia do innych 
instytucji/miejsc pamięci w Lublinie i na terenie Lubelszczyzny. Większość tych 
działań (69%) dodatkowych to działania cykliczne. 

3. To, co sprawia, że osoby badane podejmują omawianą tematykę na swoich 
zajęciach (zarówno w ramach realizacji podstawy programowej, jak i zajęć 
dodatkowych) to potrzeba poznania miejsca, z którego się pochodzi/gdzie się 
uczy, potrzeba rzetelnego poznania tematu czy uczenia tolerancji. To także 
osobiste przesłanki i zainteresowania osób badanych oraz wymogi podstawy 

129  Tak jak wspomniałam wcześniej, badane osoby udzielały wywiady w momencie realizacji podsta-

wy programowej w szkole trzyletniej. 
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programowej. Bliska lokalizacja byłych obozów koncentracyjnych czy zagłady 
także jest czynnikiem motywującym do podejmowania działań z tematyki 
historii, kultury i zagłady Żydów. 

4. Większość badanych osób (11 z 17, co stanowi 65%) wzięła udział przynajmniej 
w jednej formie dodatkowego kształcenia z tematyki związanej z historią, kul-
turą i zagładą Żydów. Zdecydowana większość z osób uczestniczących w takich 
działaniach (9 z 11, czyli 82%) odpowiedziała pozytywnie na pytanie: „Czy oce-

nia je Pani jako wartościowe i uważa, że pomogły Pani/Panu lepiej prowadzić 
lekcje na te tematy?” 

5. Tylko 3 spośród 17 badanych osób nie wskazały z jakich dodatkowych materia-

łów korzystają przygotowując się do zajęć poświęconych zagładzie Żydów lub 
kulturze i historii społeczności żydowskiej w Polsce. Spośród 14 osób udzie-

lających odpowiedzi na to pytanie 5 wskazało jedno źródło, w pozostałych 
przypadkach było ich więcej. I tak, do przygotowania się do zajęć osoby ba-

dane sięgają do: publikacji, materiałów edukacyjnych i archiwalnych, swoich 
własnych scenariuszy oraz informacji pozyskanych z innych źródeł. 

6. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” i Państwowe Muzeum na Majdanku to 
instytucje, z których wsparcia korzysta najwięcej osób badanych (odpowied-

nio 6 i 5 wskazań). Spośród 12 osób udzielających odpowiedzi na to pytanie 
tylko 4 wskazało jedną instytucję, w pozostałych przypadkach osoby badane 
współpracują/korzystają ze wsparcia więcej niż jednej instytucji. Są to zarówno 
instytucje lokalne, jak i mające siedzibę poza terenem Lublina czy Lubelszczy-

zny. 83% (10 spośród 12) badanych cyklicznie współpracuje/korzysta ze wspar-
cia tych instytucji. Oceny oferty instytucji dokonało 9 osób, w zdecydowanej 
większości została ona oceniona pozytywnie (bardzo dobrze, wystarczająco 
i dobrze). Również w większości pozytywnie została oceniona współpraca 
z wyżej wymienionymi instytucjami.

7. Reakcje otoczenia (uczniowie/uczennice/grono pedagogiczne/rodzice) 
w związku z prowadzonymi zajęciami z tematyki historii, kultury i zagłady 
Żydów były zarówno negatywne, jak i pozytywne. Choć tych pierwszych było 
więcej (odpowiednio 5 i 3 wskazania) to nie była to bardzo częsta reakcja. 

8. Wyzwania i trudności, przed którymi stoją osoby badane realizując zajęcia 
z wyżej wspomnianej tematyki zostały zdefiniowane przez 12 osób. Najwięcej 
osób (osiem) wskazało, że wyzwania związane są z systemem edukacji. W opinii 
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osób badanych wyzwaniem jest także negatywne nastawienie innych osób do 
podejmowanych przez nich działań, a także brak wsparcia finansowego. 

9. Zdecydowana większość badanych (9 osób) wskazała, że reforma edukacji, a co 
za tym idzie zmiana podstawy programowej nie przyczyni się do podniesienia 
wiedzy wśród młodzieży na temat zagłady Żydów i historii społeczności żydow-

skiej w Polsce. Pozytywnej odpowiedzi na to pytanie udzieliła 1 osoba. Z kolei 
2 osoby uznały, że nie mają wystarczającej wiedzy, aby udzielić odpowiedzi 
na to pytanie. 5 osób miało trudności z oceną czy zmiany przyczynią się do 
podniesienia wiedzy na wyżej wspomniane tematy czy nie. 

10. 15 spośród 17 osób odpowiedziało na pytanie: „Dlaczego Pani/Pana zdaniem 
należy uczyć w szkole o zagładzie Żydów/historii i kulturze społeczności ży-

dowskiej w szkole?”. Na podstawie tych odpowiedzi można sformułować na-

stępujące argumenty za stanowiskiem mówiącym o tym, że tematy związane 
z historią, kulturą i zagładą Żydów powinny pojawiać się w szkole. Edukacja 
z tego zakresu jako forma dostarczania wiedzy, przestroga i przeciwdziałanie 
pojawieniu się podobnym wydarzeniom w przyszłości, kultura i historia ży-

dowska to część historii Polski. Historia Lublina powiązana jest ze społeczno-

ścią żydowską,a edukacja o Holokauście jest elementem edukacji o prawach 
człowieka. 

2.2. Interpretacja wyników 
Z pozyskanych danych można wnioskować, że liczba godzin przeznaczona na re-

alizację tematyki związanej z historią, kulturą i zagładą Żydów zależy od podejścia 
osoby uczącej. Rozstrzał godzin poświęconych na omówienie tego wydarzenia po-

między osobami uczącymi tego samego przedmiotu był w niektórych przypadkach 
znaczny. 1 z nauczycielek języka polskiego poświęca w całym cyklu kształcenia od 
25 do 31 godzin lekcyjnych na tę tematykę (w klasach z rozszerzonym językiem 
polskim więcej), z kolei inna osoba ucząca tego samego przedmiotu porusza te-

mat historii, kultury i zagłady Żydów na 3 lub 4 lekcjach. Zgodnie z opiniami części 
badanej kadry jest to po prostu indywidualna decyzja nauczyciela bądź nauczy-

cielki (zobacz omówienie odpowiedzi na pytanie nr 8) ile godzin poświęci na te 
zagadnienia130. 

Większość badanych oprócz realizacji podstawy programowej podejmuje także 
działania dodatkowe, zjawisko to można zaobserwować u 76% badanych. Trzeba 

130 Wpływ na liczbę godzin poświęcaną tej tematyce mogą mieć także plany wychowawcze i dydak-

tyczne szkoły, choć nie pytałam o to w badaniu. 



III.  Analiza wywiadów przeprowadzonych z kadrą pedagogiczną lubelskich…

149

więc mieć świadomość, że w wielu przypadkach rzeczywista liczba godzin poświę-

conych tej tematyce jest dużo wyższa. Co więcej działania te w zdecydowanej 
większości są działaniami cyklicznymi prowadzonymi, w wielu przypadkach regu-

larnie przez kilka lat131.
Powodem tego, że zdecydowana większość badanych osób podejmuje dodat-

kowe działania z tej tematyki są ich przekonania i zainteresowania. Tylko 2 osoby 
wskazały, że motywacją do prowadzenia dodatkowych zajęć jest konieczność re-

alizacji podstawy programowej132. Dzięki temu, że młodzież może dostrzec zain-

teresowanie i obserwować postawę osoby prowadzącej jest większe prawdopo-

dobieństwo, że aktywnie włączy się w zaproponowane działania. 
Jak pokazują zebrane dane większość badanych podnosi swoje kwalifikacje 

w zakresie edukacji o historii, kulturze i zagładzie Żydów, co pozwala stwierdzić, 
że prowadzone działania dodatkowe są realizowane na wysokim poziomie. Część 
badanych brała udział także w zagranicznych szkoleniach/kursach. Niektóre osoby 
podnosiły swoje kwalifikacje korzystając z oferty lokalnych instytucji specjalizują-

cych się w tej tematyce. Zebrane dane nie pozwalają jednoznacznie określić czy 
rezultatem podniesionych kwalifikacji jest podjęcie decyzji o rozpoczęciu działań 
dodatkowych wykraczających poza realizację podstawy programowej, czy może 
realizacja tych aktywności skłoniła badane osoby do uczestnictwa w kursach bądź 
szkoleniach, tak aby uzupełnić wiedzę z tego zakresu i zdobyć nowe umiejętności 
w tym obszarze. 

Równie widoczna jest zależność pomiędzy uczestnictwem w kursach/szkole-

niach/studiach poświęconych tematyce historii, kulturze i zagładzie Żydów, a wy-

korzystywaniem w swojej pracy materiałów dodatkowych z tego zakresu. Zgodnie 
z deklaracjami 82% badanych sięga do różnego rodzaju pomocy dydaktycznych, 
79% spośród tej grupy brało udział w wydarzeniach podnoszących ich kompe-

tencje w zakresie edukacji o historii, kulturze i zagładzie Żydów. Wiele z wyko-

rzystywanych materiałów jest autorstwa instytucji szkolących. Sami badani przy-

znawali, że udział w takich wydarzeniach nie tylko przyczynił się do podniesienia 
ich wiedzy w tym obszarze, ale także w ich trakcie przedstawione zostały źródła 
i zasoby, z których można czerpać w pracy szkolnej. Uprawnionym wydaje się więc 
stwierdzenie, że uczestnictwo w działaniach doszkalających sprawia, że w swojej 
pracy nauczyciele i nauczycielki sięgają po materiały dodatkowe. W zdecydowanej 

131 Do doprecyzowania pozostaje kwestia czy zajęcia/aktywności są jednorazowe dla jednej klasy czy 
jest to raczej cykl działań prowadzony przez cały okres kształcenia młodzieży (od I do III, a po ostatniej 
reformie od I do IV klasy). 
132 Jednocześnie te same osoby podały także dodatkowe motywacje, nie był to zatem jedyny 
argument. 



Edukacja o historii, kulturze i zagładzie Żydów w Lublinie. Raport z badań

150 

większości z pomocy naukowych korzystają te osoby, które nauczają o historii, kul-
turze i zagładzie Żydów nie tylko w ramach realizacji podstawy programowej. Na 
13 osób podejmujących te działania, 12 zadeklarowało, że wykorzystuje w swojej 
pracy materiały dodatkowe, co stanowi 92% badanych. 

Także skala współpracy z organizacjami i instytucjami prowadzącymi działania 
edukacyjne w obszarze historii, kultury i zagłady Żydów jest dość wysoka. 71% na-

uczycieli i nauczycielek prowadzi taką współpracę, większość z nich (83%) określiło 
ją jako cykliczną. Wskazane instytucje po części pokrywają się także z miejscami, 
w których kadra pedagogiczna zdobywała nową wiedzę i podnosiła swoje kompe-

tencje w zakresie edukacji o żydowskiej kulturze i historii oraz Holokauście. Wiele 
z tych miejsc przygotowało i udostępniło materiały, które wspomagają w pro-

wadzeniu działań z tego obszaru. Badane osoby także z nich korzystały. Pozwala 
to przypuszczać, że oferta stworzona przez te instytucje odpowiada na potrzeby 
nauczycieli i nauczycielek, chętnie korzystających z możliwości współpracy czy 
podnoszenia swoich kompetencji i uzupełniania wiedzy. Kwestią, którą należa-

łoby dokładniej zbadać jest zakres tej współpracy. Czy opiera się ona jedynie na 
uczestnictwie w wydarzeniach organizowanych przez daną instytucję czy może są 
to działania, w które angażują się obie strony placówka oraz kadra nauczycielska? 
Uzyskane dane nie pozwalają jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. 

Wyzwania stojące przed nauczycielami i nauczycielkami poruszającymi w swo-

jej pracy tematykę związaną z historią, kulturą i zagładą Żydów po części związane 
są z systemem edukacji, dlatego ich sprostanie wymaga zmian na poziomie cen-

tralnym. Jednocześnie, te dokonane w 2017 roku są dość negatywnie oceniane 
przez kadrę pedagogiczną. Analizując udzielone wyjaśnienia można stwierdzić, 
że badane osoby są sceptycznie nastawione, choć jednocześnie podkreślają, że 
wiele w tym zakresie zależy od nich samych. Dzięki temu możemy wnioskować, że 
skala działań nie ulegnie zmniejszeniu i pomimo braku rozwiązań systemowych, 
które zwiększyłyby zasięg prowadzenia zajęć na temat żydowskiej kultury i historii 
oraz Holokaustu, nauczyciele i nauczycielki nadal będą podejmować tę tematykę 
realizując podstawę programową oraz aktywności dodatkowe. 

Odpowiedzi na pytanie o to, dlaczego w szkole należy uczyć o historii, kulturze 
i zagładzie Żydów pozwalają stwierdzić, że temat ten jest istotny dla badanej ka-

dry pedagogicznej i nie jest traktowany jedynie w kontekście zagadnienia w pod-

stawie programowej. Takie podejście może wynikać z jednej strony z przekonań 
nauczycieli i nauczycielek, z drugiej – może to być wynik szkoleń i współpracy 
z instytucjami działającymi w obszarze edukacji o historii, kulturze i zagładzie 
Żydów. Jak wynika z wywiadów przeprowadzonych z osobami reprezentującymi 
lubelskie placówki prowadzące działania wspomagające kadrę pedagogiczną we 
wspomnianym zakresie, uczenie o Holokauście i tradycji żydowskiej to nie tylko 
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przekazywanie wiedzy, ale także podnoszenie świadomości i skłanianie ich do kry-

tycznego myślenia. Jednocześnie reakcje, z jakimi spotyka się badana kadra pe-

dagogiczna pokazują, że działania te są ważne i potrzebne. Choć pojawiają się też 
negatywne komentarze, czasami wręcz antysemickie, nie sprawia to, że nauczy-

ciele czy nauczycielki myślą o zaprzestaniu podejmowania tej tematyki w swoich 
działaniach edukacyjnych. Nieprzychylne czy antysemickie uwagi mogą wynikać 
z nastawienia wypowiadających je osób, ale także i wciąż obecnego przyzwolenia 
w debacie publicznej na głoszenie treści antysemickich i poczucia bezkarności133.

133 Zob. szerzej, D. Bulska, M. Wiśniewski, Powrót zabobonu: Antysemityzm w Polsce na podstawie 
Polskiego Sondażu Uprzedzeń 3, Warszawa 2017. 





153

IV.
Analiza danych pozyskanych  

od pracownic i pracowników instytucji  
działających w obszarze edukacji o kulturze  

i historii żydowskiej oraz Holokauście

Ostatni rozdział poświęcony będzie przedstawieniu i analizie danych pozyskanych 
od osób reprezentujących lubelskie podmioty prowadzące działalność edukacyjną 
na temat historii, kulturze i zagładzie Żydów. Dane pozyskane od tej grupy pozwo-

liły sformułować odpowiedzi na postawione wcześniej pytania badawcze. Poniżej 
raz jeszcze je przedstawiam: 

1. Jaka jest oferta lubelskich instytucji i organizacji działających w obsza-

rze edukacji o historii, kulturze i zagłady Żydów adresowana do uczniów 
i uczennic oraz kadry pedagogicznej liceów ogólnokształcących w Lublinie 
oraz studentów i studentek filologii polskiej oraz historii lubelskich uczelni 
wyższych?

2. Jakie są sukcesy, porażki i wyzwania instytucji i organizacji prowadzących 
swoją działalność w zakresie edukacji o żydowskiej kulturze i historii oraz 
Holokauście we współpracy z liceami ogólnokształcącymi w Lublinie i uczel-
niami wyższymi kształcącymi w zakresie filologii polskiej oraz historii? 

Pierwsza część rozdziału poświęcona będzie analizie pozyskanych danych, 
w drugiej przedstawione zostanie podsumowanie oraz interpretacja uzyskanych 
wyników badań. 
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1. Analiza danych pozyskanych od pracowników i pracownic 
instytucji prowadzących działania edukacyjne poświęcone 
historii, kulturze i zagładzie Żydów 

1.1. Oferta edukacyjna skierowana do lubelskich szkół
Na podstawie przeprowadzonych rozmów można stwierdzić, że każda z tych pla-

cówek ma swoje własne założenia, które wynikają głównie ze specyfiki organiza-

cji/instytucji i jej celów statutowych oraz misji: 
 – Przede wszystkim robimy to dlatego, że pokrywa się to z naszymi celami 

edukacyjnymi i poznawczymi (P_01);
 – Główne założenia tej współpracy wpisane są w misję instytucji, która mówi 

w szczególności o wspieraniu edukacji formalnej. Zajmujemy się edukacją 
pozaszkolną (P_02);

 – Robimy to, ponieważ jest to wpisane w misję naszej instytucji (P_03); 
 – Współpraca ze szkołami jest związana z działalnością stałą instytucji i jej 

ofertą edukacyjną, która w tym zakresie obejmuje działania na rzecz upo-

wszechniania wiedzy o lokalnej historii i dziedzictwie kulturowym oraz upa-

miętnienia dawnych mieszkańców miasta. Organizując nasze wydarzenia sta-

łe, związane ze wspomnianymi upamiętnieniami, staramy się, aby młodzież 
mogła uczestniczyć w tych wydarzeniach w sposób świadomy i żeby była do 
nich przygotowana. Zatem wcześniej zapraszamy do udziału w warsztatach 
tematycznych oraz do przejścia przez wystawę stałą, która jest narracją 
o lokalnym dziedzictwie miasta oraz miejsca. Na co dzień stanowi ona nasze 
podstawowe narzędzie edukacyjne, kierowane zarówno do młodzieży szkol-
nej, jak i mieszkańców miasta oraz dorosłych odbiorców kultury. Działania 
instytucji nakierowane są na zachowanie pamięci i upowszechnianie wiedzy 
dotyczącej historii i dziedzictwa kulturowego miasta poprzez nawiązanie 
w działalności edukacyjnej i artystycznej do historycznego znaczenia siedziby 
instytucji.
Inną działalnością, w ramach której prowadzona jest współpraca ze szkołami, 
są spotkania młodzieży polskiej i izraelskiej, odbywające się w placówkach 
szkolnych na terenie miasta i województwa. W przypadku spotkań współpra-

cujemy z większymi grupami – ze szkołami (kilkoma klasami), grupą nauczy-

cielek i nauczycieli z grona pedagogicznego oraz dyrekcją szkoły. W spotka-

niach bierze udział młodzież licealna w wieku 17–18 lat. Jest to podyktowane 
wiekiem grup izraelskich przyjeżdżających do Polski. Spotkania polsko-izra-

elskie wymagają przygotowania nie tylko polskiej młodzieży, ale także na-

uczycielek i nauczycieli, by osoby biorące w nich udział znały założenia wizyt 
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młodzieży izraelskiej w Polsce oraz w Lublinie. Omawiamy zatem kontekst 
Zagłady, ważny dla delegacji izraelskich przyjeżdżających do Polski, ale istot-
ny również dla młodzieży polskiej; kontekst poznawania przez Izraelczyków 
historii Polski, do wojny tak mocno związanej z dziedzictwem żydowskim 
(przynajmniej na obszarze, w którym się znajdujemy), i historii współczesnej 
związanej z kulturą pamięci. Z młodzieżą polską rozmawiamy, dlaczego Izra-

elczycy przyjeżdżają do Polski, jaki jest ich program pobytu, ile czasu młodzież 
izraelska przygotowuje się do wyjazdu, a także o współczesnym Izraelu i jego 
zróżnicowaniu społecznym oraz aktualnych problemach. Pojawia się tutaj 
potrzeba znajomości własnej historii, czyli kontekst lokalnego dziedzictwa 
historycznego i kulturowego – przedwojennego, wojennego i powojennego, 
i tego, czym żyjemy dziś w odniesieniu do relacji polsko-żydowskich, możli-
wości współpracy i budowania dialogu. W spotkaniach młodzieży naszym 
głównym celem jest umożliwienie tworzenia kontaktów i nawiązywania więzi 
porozumienia między uczestnikami spotkań, także takich, które mogą być 
kontynuowane na stopie prywatnej, na przykład z wykorzystaniem mediów 
społecznościowych. Chodzi o to, by poprzez nawiązanie kontaktu, bezpośred-

nie spotkanie, uświadomić sobie podobieństwa, ale także różnice i mając ich 
świadomość niwelować bariery, stereotypy, niechęci, uprzedzenia, tworząc 
społeczeństwo świadome swojego dziedzictwa, rozumiejące potrzebę pamięci  
i otwarte na współpracę mimo obecnych różnic (P_04).

Oferta ta przygotowana jest przez samą instytucję, w niektórych przypadkach 
dopuszczając modyfikację tematów/zagadnień w odpowiedzi na zapotrzebowanie 
grup bądź tworzona jest w odpowiedzi na to zapotrzebowanie: 

 – Nasza instytucja współpracuje z pewnymi szkołami, my jednak czekamy na 
zaproszenie szkół, nie mamy zasobów i możliwości, żeby wychodzić do szkół. 
Ale jesteśmy bardzo otwarci na zaproszenia. To szkoły muszą być zaintere-

sowane. Jesteśmy nastawieni na to, żeby ich przyjąć wtedy, kiedy tego chcą, 
ale to musi wynikać od nich. Są szkoły, z którymi mamy cykliczne spotkania 
od wielu lat. Jednak wciąż – to oni nam zgłaszają zapotrzebowanie (P_01); 

 – Najczęściej zdarza się, że to nauczyciele do nas trafiają z zapotrzebowaniem 
dla konkretnej klasy na konkretne wydarzenie, zajęcia. Często pytają, przed-

stawiając kto do nas przyjdzie co my możemy takiej grupie zaproponować. 
My też wychodzimy z inicjatywą, wysyłamy systematycznie, raz na dwa, trzy 
miesiące skrócone oferty zajęć, które mogą się spotkać z zainteresowaniem 
zarówno uczniów, jak i nauczycieli (P_02);

 – Działamy w sferze edukacji trochę w sferze zapotrzebowania. Jeśli nauczyciel 
czy dyrektor czy inne grono chce jakiś temat zrealizować więc zgłasza się do 
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biura edukacji z tym zapotrzebowaniem, wtedy ktoś od nas jest delegowany 
i taką lekcję przeprowadza (P_03).

W pytaniu dotyczącym oferty znalazły się odpowiedzi, które w dużej mierze 
nawiązują do ogólnych założeń współpracy. Z jednej strony placówka przygotowu-

je ofertę, którą adresuje do konkretnego poziomu (szkoła średnia/podstawowa), 
z drugiej strony – oferta jest tworzona, w oparciu o zasoby instytucji/organizacji 
w momencie zgłoszenia zapotrzebowania. Takie podejścia wynikają głównie ze 
specyfiki działania instytucji/organizacji biorących udział w badaniu. Większość 
z nich ma działy zajmujące się edukacją, które wspomagane są także przez inne 
osoby z instytucji, jednak są też takie miejsca, gdzie nie ma pracowników eta-

towych i zasoby personalne są ograniczone, dlatego trudno w tym momencie 
działać w obszarze edukacji jakiejś wielkiej skali. 

Przechodząc do samej oferty jest ona dość różnorodna – od wystaw znajdu-

jących się w siedzibach instytucji, przez lekcje, warsztaty, konkursy, możliwość 
uczestniczenia w wydarzeniach organizowanych przez instytucje do działań 
z udziałem młodzieży z innych państw:

 – Zajęcia dotyczące religii i kultury żydowskiej. W mojej opinii w szkołach nie 
ma zapotrzebowania na tematy związane z tematyką wojenną i historią 
powojenną Żydów. Są to głównie spotkania i wykłady, ale jeżeli byłoby za-

potrzebowanie na warsztaty to także jesteśmy w stanie je przygotować. 
Najważniejsze jest tutaj to, żeby szkoły się do nas odezwały i wykazały zain-

teresowanie przyjściem do nas (P_01); 
 – Nasza oferta nie jest zawężona tylko do relacji polsko-żydowskich. Działamy 

szerzej. Choć tutaj dodatkowo wchodzi takie „ograniczenie” regionalne i na-

sza placówka skupia się na działaniach edukacyjnych związanych z naszym 
terenem. Wychodzimy raczej z ofertą lokalną, raczej mówimy o Zagładzie 
w Zamościu niż w Warszawie. Dodatkowo, Lubelszczyzna jest takim specy-

ficznym miejscem, które zajmuje ważne miejsce w edukacji o Zagładzie, ze 
względu na wydarzenia historyczne (P_03); 

 – Prowadząc edukację historyczną, bo takie jest nasze zadanie opieramy się 
na wszystkim tym czym dysponuje instytucja jako dysponent źródeł – czyli 
pracujemy w oparciu o relacje video, wystawy i źródła pisane i oczywiście 
artefakty. Zastanawiamy się jaki temat zgłębić, bo misją naszej instytucji jest 
m.in. kultywowanie pamięci, różne formy upamiętniania, rozwijanie edukacji 
historycznej o okupacji niemieckiej. 
Wypracowaliśmy jako jedyna instytucja o takim charakterze, ofertę zakłada-

jącą prowadzenie zajęć w oparciu o pedagogikę pamięci. Dajemy możliwość 
pogłębiania wiedzy, rozbudzenia zainteresowania wydarzeniami z okresu 
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II wojny światowej w oparciu o autentyczne miejsce historyczne i inne źródła. 
Ważne jest również to, że uczestnik naszych zajęć, projektów czy warsztatów 
ma możliwość samodzielnego analizowania dostępnych materiałów.
Standardowy pobyt u nas (zajęcia, warsztaty, pobyt studyjny – to jest tylko 
kwestia czasu, jaki uczestnicy mogą spędzić u nas) składa się z (w zależności 
od tematu): projekcji video (ale to nie są filmy, które są wyświetlane wszyst-
kim, a dedykowane tej konkretnej grupie) bądź praca ze źródłem pisanym 
oraz archiwalium i muzealium. Wszystkie nasze zajęcia są zajęciami aktyw-

nymi. Nie wygłaszamy wykładów ex cathedra. Młodzież musi do pewnych 
wniosków dojść samodzielnie i samodzielnie wypracować własne refleksje. 
Oprowadzanie po terenie byłego obozu, potraktowaliśmy jako integralną 
całość pobytu grupy. Bardzo często, przy kilkunastu tematach, realizujemy 
oprowadzanie rówieśnicze (peer guiding) – zaangażowanie młodzieży po-

przez samodzielną pracę jest bardzo dla nich inspirujące i ciekawe.
Młodzież uczestniczy też w działaniach międzynarodowych – projektach mło-

dzieżowych. Zazwyczaj jest to nasza inicjatywa. Głównie te wymiany dwuję-

zyczne są z obszaru niemieckojęzycznego (P_02);
 – Głównym narzędziem edukacyjnym jest wspomniana wystawa stała, znaj-

dująca się w siedzibie instytucji. Ze względu na specyfikę lokalizacji instytucji 
i znaczenie tego miejsca – innego w kontekście przedwojennym oraz obec-

nie – wystawa odnosi się do historii przedwojennego, wojennego i powo-

jennego Lublina. Zwiedzaniu towarzyszy narracja osoby oprowadzającej, 
odniesiona do koncepcji autora wystawy. Bazując na starych fotografiach, 
dostępnych materiałach archiwalnych i dokumentach, odtwarza topogra-

fię nieistniejących obszarów oraz przedstawia historie wybranych osób lub 
rodzin mieszkających w miejscach, których dziś nie ma. Dzięki współpracy 
z innymi instytucjami, udostępniamy zbiory ukazujące miasto w różnych okre-

sach, w tym w czasie Zagłady. Opowiadamy o naszej aktualnej działalności 
podejmowanej na rzecz zachowania pamięci o nieobecnych mieszkańcach 
i nieistniejących miejscach. Zastanawiamy się nad motywem pustki i potrze-

by pamięci oraz stawiamy pytania właśnie o to czy pamiętać, jak pamiętać, 
czy owa pustka jest z perspektywy dzisiejszych mieszkańców miasta istotna, 
i czy jej świadomość coś zmienia w odniesieniu do ich poczucia tożsamości. 
Zagadnienia te podejmowane są przy jednoczesnym dość symbolicznym 
i skondensowanym sposobie aranżacji przestrzeni wystawy, które nastawione 
jest na odbiorcę i jego indywidualne przeżycia. Z wystawy korzystają nie tylko 
odbiorcy polscy czy lubelscy, ale również grupy izraelskie i osoby, zaintereso-

wane tą tematyką, niemal ze wszystkich kontynentów. 



Edukacja o historii, kulturze i zagładzie Żydów w Lublinie. Raport z badań

158 

Specyficzną formą działalności edukacyjnej są działania artystyczne i para-

teatralne odbywające się w przestrzeni miasta, związane z upamiętnieniem 
konkretnych wydarzeń z okresu Zagłady. Mają one charakter cykliczny, co 
roku o tej samej porze zapraszamy chętne osoby do włączania się aktywnie 
w ich przebieg. W przestrzeni miejskiej organizujemy także spacery eduka-

cyjne, przykładem jest spacer po szlaku pamięci, szczególnym upamiętnieniu 
Zagłady przedwojennych mieszkańców miasta, które funkcjonuje w przestrze-

ni miasta jako pomnik.
Oferta warsztatowa obejmuje zajęcia o kulturze i religii żydowskiej, warsz-

taty dotyczące historii przedwojennego Lublina, ważnych etapów Zagłady, 
mających miejsce na tym obszarze, a także historii udzielania pomocy (w tym 
o Sprawiedliwych wśród Narodów Świata). Mamy także warsztaty biograficz-

ne dotyczące historii rodzinnych interesujących postaci. W naszej ofercie jest 
również gra miejska, odbywająca się w przestrzeni Podzamcza, opowiadającą 
o tym obszarze pod względem zmian w przestrzeni, jak i wybranych życiory-

sów. Prowadzimy także zajęcia odnoszące się do wielokulturowej przeszłości 
regionu – warsztaty o tzw. sztetlach, czyli miasteczkach zamieszkałych przez 
wielokulturowe społeczności. Wszystkie scenariusze warsztatów wraz z po-

trzebnymi materiałami dodatkowymi można pobrać bezpłatnie z naszej stro-

ny internetowej i przeprowadzić samodzielnie w wybranym zakresie (P_04). 

1.2. Sposoby tworzenia oferty edukacyjnej 
Przedstawione powyżej oferty tworzone są na różne sposoby, z jednej strony jest 
to dostosowanie się do systemu szkolnictwa w Polsce: 

 – Nasza oferta edukacyjna łączy w sobie tematy ważne ze względu na dzia-

łalność statutową instytucji oraz potrzeby edukacyjne, wyznaczone przez 
podstawę programową. Uwzględniając polski system kształcenia, w sposób 
adekwatny do poziomu nauczania i wieku uczestników/uczestniczek za-

jęć, określamy zakres wiedzy i metody nauczania. Realizowane scenariusze 
warsztatów są wcześniej konsultowane z osobą, która przychodzi do nas 
z grupą warsztatową. 
Z naszej oferty korzystają głównie nauczycielki/nauczyciele. Wspólnie ustala-

my kontekst wizyty młodzieży w naszej instytucji i zakres merytoryczny zajęć 
warsztatowych w odniesieniu do aktualnej pracy z danym tematem w szkole. 
W ten sposób dostosowujemy się do podstawy programowej i realizowanych 
w szkole programów.
Oferta edukacyjna ewoluuje w czasie, z biegiem lat charakter organizowa-

nych działań, tych w przestrzeni miejskiej, zmienia się, pojawiają się nowe 
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elementy, wykorzystujemy aktualny potencjał. Oferta warsztatowa również 
zmienia się, staramy się rozwijać ją o nową wiedzę pozyskaną w ramach 
naszej codziennej działalności i dzięki realizacji nowych projektów (P_04). 

Innym sposobem tworzenia oferty jest bieżące jej dostosowanie, gdy punktem 
wyjścia jest misja instytucji, a celem potrzeby współczesnej młodzieży: 

 – Punktem wyjścia jest misja instytucji. To jest nasza podstawa i w oparciu o to 
i autentyczność miejsca oraz źródła tworzymy naszą ofertę edukacyjną. Od 
kilku lat zmienia nam się odbiorca i to nie jest optymistyczna informacja. To 
co 5, 8, 10 lat temu był w stanie wykonać tutaj uczeń, dzisiaj wydaje się zbyt 
trudne, czy nawet niemożliwe. Percepcja 14, 15 czy 16 latka zmieniła się 
i my także od pewnego czasu przystosowujemy nasze zajęcia dla młodzieży 
niepotrafiącej sobie poradzić z ofertą, która była przygotowana wcześniej.
Byłoby idealnie i takie mamy założenie w naszej działalności edukacyjnej, 
żeby przed rozpoczęciem jakiegokolwiek projektu był możliwy kontakt na-

uczyciela z pracownikiem pedagogicznym instytucji. Nie zawsze jest to moż-

liwe i wtedy dokonujemy takich ustaleń drogą telefoniczną bądź mailową. 
Zawsze pytamy o zainteresowania uczniów, o ich preferencje co do sposobu 
pracy i w zależności od uzyskanych informacji od nauczyciela proponujemy 
zajęcia dla właśnie tej konkretnej grupy (P_02). 

Kolejny sposób to tworzenie oferty przede wszystkim w zależności od zapotrze- 
bowania: 

 – To działa trochę na zasadzie zgłaszania zapotrzebowania, choć to nie znaczy, 
że nie mamy swojej oferty. Jest zamieszczona na stronie, jednak jest to oferta 
centralna, która jest co roku uzupełniana i rozwijana. Nasz lubelski oddział 
skupia się też na tych lokalnych uwarunkowaniach, historiach. Mamy pewne 
stałe punkty w ofercie, a jeśli ktoś oczekuje czegoś dodatkowego to musi się 
z nami skontaktować. 
Sposób tworzenia oferty jest pewnie wypadkową oczekiwań, dodatkowo 
osoby decyzyjne też podejmują decyzje w tym zakresie – jakie tematy zdjąć, 
jakie dodać. Dodatkowo w związku z rocznicami wydarzeń dochodzą kolejne 
tematy (P_03); 

 – Oferta jest tworzona w zależności od tego jakie jest zapotrzebowanie. Odpo-

wiadamy na potrzeby drugiej strony, jesteśmy otwarci i gotowi, przygotowani 
merytorycznie (P_01). 

W większości oferowane przez przebadane instytucje zajęcia są zajęciami cy-

klicznymi bądź na stałe wpisane do oferty instytucji. 



Edukacja o historii, kulturze i zagładzie Żydów w Lublinie. Raport z badań

160 

Jednorazowość może wynikać właśnie z zapotrzebowania: 
 – Oferta warsztatowa i zwiedzanie wystawy w siedzibie instytucji jest ofer-

tą stałą, dostępną w godzinach naszej pracy. Wydarzenia organizowane 
w przestrzeni miasta mają charakter cyklicznych upamiętnień odbywających 
się w tym samym czasie o tej samej porze roku. Inaczej jest w przypadku 
pewnego rodzaju wydarzeń, które z założenia mają charakter jednorazowy. 
Relacje z ich przebiegu można zobaczyć online (P_04);

 – Działania cykliczne opierają się o nasz kalendarz związany z upamiętnianiem: 
to są dni międzynarodowe lub narodowe, np. Dzień pamięci o ofiarach Holo-

kaustu. Te wydarzenia są dedykowane konkretnym grupom, w tym przypadku 
mówimy o młodzieży, ale także dla ludzi z miasta, dla turystów, którzy są za-

interesowani i chcieliby w takim wydarzeniu wziąć udział. To jest np. rocznica 
transportów społeczności żydowskiej do obozu zagłady czy rocznica wybuchu 
powstania w getcie warszawskim (P_02); 

 – Tak, te które są opisane w naszej ofercie są cykliczne. Je możemy w zasadzie 
ciągle odtwarzać, ta oferta jest w sumie stała. Ale z roku na rok pojawiają się 
dodatkowe. Choć niektóre są zdejmowane, bo uznawano, że nie ma na nie 
zapotrzebowania, bo nikt się nie zgłaszał (P_03); 

 – Cyklicznie odbywają się u nas spotkania kulturalne, jednak są to spotkania 
adresowane nie tylko do szkół, ale dla wszystkich osób chętnych (P_01). 

1.3. Ewaluacja działań adresowanych do szkół 
Kolejna część wywiadu dotyczyła ewaluacji działań z młodzieżą szkolną. W każdym 
przypadku, osoby uczestniczące w rozmowie przyznały, że nie ma prowadzonej 
systematycznej ewaluacji jakościowej odbytych zajęć. Ilościowo sprowadza się to 
do statystyk i sprawozdawczości, którą instytucje prowadzą. 

Powody tej sytuacji są w większości takie same – brak czasu i zasobów perso- 
nalnych: 

 – Z uwagi na to, że jesteśmy bardzo małą instytucją nie mamy możliwości 
prowadzenia takich badań (P_01); 

 – Niestety nie badamy rezultatów naszych działań. Chociaż była próba zrobie-

nia tego przez współpracujących z nami wykładowców akademickich. 
Ilościowo – prowadzona jest statystyka, którą zobowiązani jesteśmy robić 
dla organu prowadzącego. Także sprawozdajemy się do innych instytucji; 
wszystko robimy sami, nie mamy nikogo z zewnątrz, kto by prowadził nam 
tę statystykę. 
Były także prowadzone pojedyncze projekty badawcze, ale one były realizo-

wane w ramach zewnętrznych projektów, np. przez Uniwersytet Jagielloński. 
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Przez jakiś czas nawet próbowaliśmy podjąć ten temat, opracowaliśmy taką 
ankietę, której jednak nie zawsze możemy użyć. To często zależy od grupy, bo 
czasami nie ma możliwości czasowych (P_02); 

 – Efekty przede wszystkim są mierzone ilościowo. Badamy, ile warsztatów 
się odbywa i ile osób w nich uczestniczy oraz ilość osób uczestniczących 
w wydarzeniach stałych. Prowadzimy statystyki zwiedzających wystawę 
stałą. Natomiast jeżeli chodzi o jakościowe badania, to one są prowadzone 
wtedy, kiedy mamy taką możliwość ze względu na granty i pozyskane środki 
finansowe. Wówczas prowadzimy ewaluację. Niestety praktyka ta nie jest 
stałym elementem naszej pracy. Bardzo chcielibyśmy prowadzić więcej ba-

dań jakościowych, a najlepiej współpracować z podmiotami, które prowadzą 
profesjonalnie tego rodzaju badania, żeby nie poprzestawać jedynie na wia-

domości zwrotnej od nauczycieli czy uczestniczek/uczestników zajęć. 
Inną ważną kwestią jest charakter pracy edukacyjnej, która, jeśli ma pro-

wadzić do zmiany postaw, powinna być dłuższym i różnorodnym procesem. 
Z uczestnikami/uczestniczkami naszych zajęć chcielibyśmy móc pracować re-

gularnie. Jednak w rzeczywistości grupa zazwyczaj przychodzi jednorazowo 
i nie ma możliwości angażowania się w dłuższe działania. Praca w danym te-

macie jest kontynuowana (lub nie) przez nauczyciela/nauczycielkę. Nie mamy 
niestety możliwości badania zmian postaw wśród młodzieży, które miałyby 
być efektem udziału w zajęciach lub pojawiać się w następstwie wizyty na 
wystawie (P_04). 

1.4. Oferta wspierająca kadrę pedagogiczną 
Następnym wątkiem pojawiającym się w trakcie rozmowy było wsparcie kadry 
pedagogicznej. Pytałam, czy instytucje mają także ofertę skierowaną do nauczy-

cieli/nauczycielek i jeśli tak to jaka jest to oferta. 
Z podanych odpowiedzi wynika, że kadra pedagogiczna jest adresatem dzia-

łań badanych instytucji, jednak zdecydowanie w mniejszym zakresie niż młodzież 
szkolna: 

 – Organizujemy szkolenia dla nauczycieli najczęściej w formie seminariów 
edukacyjnych związanych z konkretnym zagadnieniem z obszaru pracy 
z dziedzictwem, z pamięcią lub historii. Seminaria takie mogą być związane 
z realizacją realizowanych przez nas projektów, których elementem jest wy-

miana doświadczeń oraz prezentacja nowych obszarów wiedzy. Organizu-

jemy seminaria także wokół tematów, które leżą w zakresie naszych stałych 
zainteresowań i są związane z naszą stałą działalnością, aby upowszechniać 
wiedzę dotyczącą historii i dziedzictwa. Seminaria organizowane ze względu 
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na przypadające rocznice niektórych z naszych działań są okazją do podsu-

mowań, oceny efektów pracy i podziękowań za często wieloletnią współpracę 
z gronem pedagogicznym. 
Wiele szkoleń dla grona pedagogicznego jest realizowanych również w for-
mule „wąskiej”, czyli związane są z konkretną potrzebą, np. organizacji spo-

tkań polsko-izraelskich w szkole. Wówczas szkolenie ma taki charakter, że 
osoba z naszej instytucji przychodzi do szkoły i z daną grupą nauczycieli/
nauczycielek omawia kontekst wizyt młodzieży izraelskiej w Polsce oraz cele 
i charakter prowadzenia zajęć w grupach polsko-izraelskich. Wówczas szko-

lenie jest spotkaniem z gronem pedagogicznym zaangażowanym w realizację 
spotkań w szkole i jest ono mniej sformalizowane. 
Ważną dla nas grupą odbiorców naszych działań edukacyjnych są osoby do-

rosłe. Z myślą o nich organizujemy seminaria szkoleniowe, których tematy 
związane są z zagadnieniem szeroko rozumianego dziedzictwa kulturowego 
i lokalnej historii oraz możliwościami edukacyjnymi w tym zakresie. W se-

minariach uczestniczą nauczycielki i nauczyciele z regionu i z Polski, osoby 
dorosłe z różnych krajów – uczestniczek/uczestników dwóch edycji szkoły let-
niej oraz innych seminariów organizowanych we współpracy z różnymi orga-

nizacjami w Polsce i zagranicą. Program seminariów układamy ze względu 
na podejmowane przez nas działania, uwzględniając zainteresowania grupy 
docelowej (P_04); 

 – Mamy wypracowane materiały dla nauczycieli, wraz ze scenariuszami zajęć, 
z których można korzystać. Choć to co wypracowaliśmy już chyba nie wystar-
cza. Trzeba dodać coś nowego. Myślimy o warsztatach. One się odbywają 
u nas czasami, choć często my w nich współuczestniczymy, a organizatorami 
są inne podmioty (P_03); 

 – Cyklicznie organizujemy seminaria i szkolenia metodyczne. Opracowujemy 
po to, aby zaproponować nauczycielom nasze pomysły na wykorzystanie za-

równo archiwaliów, muzealiów, jak i niestandardowych wydawnictw. Podkre-

ślamy zawsze, że są to jedynie nasze podpowiedzi, sugestie dla nauczycieli. 
Zawsze też jesteśmy otwarci na dialog i dyskusję z naszymi partnerami. Bez 
nauczycieli obecnych w Muzeach – miejscach pamięci praktycznie nie jest 
możliwe prowadzenie zajęć w zakresie edukacji pozaszkolnej (P_02); 

 – Myślę, że taka oferta byłaby możliwa do stworzenia, gdyby było zapotrzebo-

wanie ze strony nauczycieli (P_01). 
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1.5. Współpraca z innymi podmiotami w zakresie działań edukacyjnych 
Współpraca z innymi instytucjami w obszarze prowadzenia działań edukacyjnych 
była kolejnym punktem poruszanym w trakcie wywiadu. Po raz kolejny – genera-

lizując – współpraca taka istnieje. Jednak w dużej mierze w prowadzeniu edukacji 
instytucja/organizacja bazuje na swoich zasobach. A współpraca czasem ogranicza 
się do udostępnienia miejsca, wykorzystaniu kanałów komunikacyjnych do rekru-

tacji uczestników. 
W niektórych przypadkach do programu spotkań organizowanych przez insty-

tucje zewnętrzne włączane są treści, wypracowane przez placówkę goszczącą: 
 – Jesteśmy w kontakcie z uczelniami wyższymi. W instytucjach kultury możemy 

także organizować nasze wydarzenia, np. powtórzyć jakiś koncert (P_01);
 – Na gruncie lokalnym możemy wymienić Lubelskie Samorządowe Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli. Jeżeli chodzi o kuratorium oświaty to rola tej in-

stytucji jest trochę inna, jednak współpracujemy z tą instytucją do rozesłania 
informacji do nauczycieli. Jeżeli chodzi o LSCDN to głównie ta współpraca jest 
jednostronna, LSCDN pomaga w dotarciu do nauczycieli (P_02); 

 – Tak, prowadzimy taką współpracę. Współpracujemy z różnymi organizacjami 
działającymi w podobnym obszarze tematycznym, a także instytucjami edu-

kacyjnymi. Jest ich naprawdę bardzo dużo. Jeżeli chodzi o zakres tej współ-
pracy to są to seminaria edukacyjne, wyjazdy studyjne do regionu, szkolenia 
dla określonych grup, zajęcia warsztatowe w oparciu o wytworzone przez 
nas materiały, prezentacja działań naszej instytucji przede wszystkim w za-

kresie pracy z pamięcią i opowiadania o dziedzictwie, organizacja wydarzeń 
kulturalnych. 
Współpraca z innymi instytucjami może mieć formułę wspólnej organizacji 
wydarzenia. Podejmowane działania są wspólnie omawiane, ustalany jest 
zakres prac poszczególnych instytucji i ich wkład merytoryczny w wydarzenie. 
Inną formułę ma współpraca, kiedy instytucja zwraca się o udostępnienie 
przestrzeni na działanie przez siebie organizowane. Możliwe jest wówczas 
włączenie do programu wydarzenia elementów związanych z działalnością 
naszej instytucji. Dana instytucja zwykle konsultuje z nami program takiego 
wydarzenia a my jako instytucja goszcząca, również włączamy do tego pro-

gramu coś, co jest albo wspólne dla obu instytucji, albo prezentujemy naszą 
działalność i oprowadzamy po wystawie. Zawsze staramy się o czas na to, 
aby uczestnicy i uczestniczki wydarzeń organizowanych w naszej instytucji 
mieli możliwość zapoznania się z wystawą stałą, będącą najważniejszym 
punktem naszej działalności, która ukazuje jej charakter, sposób myślenia 
o historii, metody wypracowane w dziedzinie pracy z pamięcią i dziedzictwem 
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kulturowym. W ramach współpracy jest możliwość przedstawienia oferty 
danej instytucji, z włączeniem działań z zakresu naszej działalności, często 
podobnej w danym obszarze tematycznym do danej instytucji (P_04). 

1.6. Obszar działania instytucji – edukacja formalna i nieformalna 
Wszystkie instytucje, w których zostało przeprowadzone badanie zajmują się edu-

kacją o historii i kulturze oraz zagładzie Żydów. Jednocześnie osoby, z którymi 
rozmawiałam podkreślały jednogłośnie, że podejmowane przez nich działania 
to głównie edukacja nieformalna. O ile pojawiały się głosy, że oferta tworzona 
jest w odniesieniu do podstawy programowej, to jednak spoglądając całościowo 
na działania edukacyjne badanych instytucji wszędzie pojawiło się stwierdzenie 
o tym, że prowadzone działania zaliczane są do edukacji nieformalnej:

 – Ze swoimi działaniami wpisujemy się w nurt edukacji pozaformalnej (P_01);
 – Prowadzimy głównie edukację nieformalną, nazywamy ją pozaszkolną. Nie 

jesteśmy instytucją edukacyjną, jednak naszą misją jest m.in. także edukowa-

nie. Zakładamy, że naszą rolą powinno być wspieranie nauczycieli w prowa-

dzeniu ich pracy pedagogicznej z wykorzystaniem innych źródeł, do których 
nauczyciel na co dzień nie ma dostępu. W bardzo dużej mierze odbywa się to 
u nas, żeby wykorzystać element autentyczności miejsca. Nie uważam, żeby 
zasadne było omijanie tego miejsca w proponowaniu zajęć z tematyki, do-

tyczącej zwłaszcza historii obozów koncentracyjnych i zagłady, losów byłych 
więźniów. Jednak nie zamykamy się kompletnie na wizyty w szkole. 
Jednym z celów, nie jedynym, ale ważnym, w prowadzeniu zajęć edukacyj-
nych w tym miejscu jest to, aby każdy pobyt młodzieży był pobytem także 
wychowawczym. Próba budowania empatii wśród naszych kilkunastolet-
nich odbiorców. Nie wyobrażam sobie, żeby oddzielić te rzeczy. Dla mnie są 
one połączone. Założenia nurtu edukacji pozaszkolnej, pedagogiki pamięci 
w oparciu, o którą pracujemy w naszej instytucji, to także doprowadzenie do 
tego, że poprzez pracę warsztatową, aktywną nakierować młodego odbiorcę 
na własne refleksje, przemyślenia i na wypracowanie konkretnych wniosków 

(P_02); 
 – Generalnie jest założenie, żeby wspierać edukację formalną, żeby to było 

rozszerzenie treści, które młodzież otrzymuje w szkole. Ale niektóre z nich 
wybiegają poza ten obszar. I chyba jednak, z racji warunków, w których funk-

cjonujemy przenosimy się na te treści z obszaru edukacji pozaformalnej, to 
jest chyba ciekawsze dla młodzieży (P_03); 

 – Nasza oferta jest ofertą głównie z obszaru edukacji nieformalnej, a jednocze-

śnie jest wsparciem edukacji formalnej. Wiemy, że dla nauczycieli i nauczycielek 
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ważne jest wsparcie takiej instytucji jak nasza. Często po zajęciach słyszymy, 
że to było dla nich bardzo ważne, że potrzebują tutaj jeszcze przyjść, przypro-

wadzić młodzież (P_04). 

1.7. Sukcesy, wyzwania i porażki w prowadzonej działalności 
edukacyjnej skierowanej do szkół 

W kolejnej części badania osoby uczestniczące w wywiadach zostały poproszone 
o wskazanie wyzwań, sukcesów i porażek związanych z prowadzonymi działaniami 
edukacyjnymi. 

Do wyzwań zaliczono zarówno kwestie związane z zasobami instytucji:
 – Jesteśmy bardzo małą instytucją z bardzo małą liczbą aktywnych członków. 

Jest pewna cykliczność wydarzeń, czasami wydarza się coś dodatkowego. 
Wyzwaniem jest to, aby utrzymać częstotliwość naszej aktywności w takim 
zakresie (P_01); 

 – Wyzwaniem jest infrastruktura, to się zmienia, ale wciąż brakuje nam miej-
sca. Można mieć świetne pomysły i przygotować niezliczoną ilość zajęć 
w oparciu o różne aspekty II wojny światowej, historii instytucji, historii lu-

dzi, ale jeśli nie ma gdzie takich zajęć prowadzić to już jest problem. Jeśli nie 
ma wystarczającej ilości ludzi, którzy mogliby to robić to pojawia się kolejny 
problem (P_02). 

Kolejne wyzwanie związane było z koniecznością przeformułowania oferty i do-

stosowania jej do oczekiwań młodych ludzi: 
 – Musimy znaleźć ten klucz jak dotrzeć do młodzieży, jak robić rzeczy, które 

nie są sztampowe. Jak przygotowywać obchody rocznic, żeby były ciekawe 
(P_03); 

 – Wyzwaniem jest także zmieniający się świat. To od nas zależy co przekazuje-

my i jak przekazujemy, przy czym powinniśmy zachować neutralność, co nie 
jest proste w każdej sytuacji, ale jest możliwe. Przede wszystkim zajmujemy 
się historią, a nie polityką. Wyzwaniem jest przygotowanie takiej oferty, aby 
współczesny młody człowiek został nią po prostu zainteresowany, aby była 
ciekawa, podana w sposób nietuzinkowy tak, aby prezentowane treści zostały 
w głowie dłużej niż sam pobyt w muzeum (P_02). 

Inne wyzwania związane były z koniecznością przeformułowania programowe-

go oferty i jej tworzenia: 
 – Dodatkowo musimy rozwinąć ofertę o tematykę związaną z funkcjono-

waniem społeczności żydowskiej na Lubelszczyźnie i Zagłady. Właśnie 
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w odniesieniu do tego wątku lokalnego. Jednocześnie musimy pokazywać 
pełną historię, wszystkie wątki, także te „ciemne fakty”. Tutaj oczywiście 
pojawia się pytanie jak to zrobić, jednak rozmowy się toczą. Musimy w jakiś 
sposób zacząć badać wyniki naszych działań edukacyjnych, bo bez nich nie 
uda nam się skutecznie do nich dotrzeć. Możemy działać intuicyjnie, ale zba-

danie tego wiele by ułatwiło. 
Dodatkowo dochodzi tutaj współpraca z innymi instytucjami, po to, żeby była 
synergia. Być może powinniśmy stworzyć ofertę wspólną, może to by było 
ciekawsze dla szkół, młodzieży. Taka współpraca przełożyłaby się nie tylko na 
edukację, ale i na obszar naukowy (P_03). 

Pojawiły się także wyzwania, które odnoszą się nie tylko do instytucji, ale i sze-

rzej do działań na poziomie centralnym: 
 – Bardzo dużym wyzwaniem jest zmiana edukacji historycznej w Polsce. Ob-

serwujemy w większym stopniu, że młodzież przychodzi z określonymi prze-

konaniami dotyczącymi grup społecznych, historii kraju, pojęcia narodu. 
W niewielkim stopniu ma wiedzę o lokalnej historii i dziedzictwie. Podczas 
oprowadzania po wystawie okazuje się, że czasami treści przez nas przeka-

zywane albo nie pasują do konstruktu, który funkcjonuje wśród młodzieży 
i oparty jest na uprzedzeniach, albo wiadomości te są całkowicie nowe i za-

skakujące. To jest dla nas konkretne wyzwanie. Nie oznacza to, że mamy tutaj 
do czynienia z dwoma różnymi światami, nie do pogodzenia. Jest to pewna 
układanka, jak w kalejdoskopie, która się zmienia w zależności od treści na-

uczania i elementów wiedzy, które składają się na pewną całość i w różnych 
konstelacjach tę całość stanowią. Sytuacja jest problematyczna, jeżeli ktoś 
zacznie mówić, „nie, ten układ jest lepszy od tego układu” albo „tylko ten jest 
prawdziwy”. A chodzi przecież o to, żeby pokazać miejsce dla poszczególnych 
części w taki sposób, żeby mogły być widziane i dyskutowane. Oczywiście 
problemem będzie to, jeżeli te treści w jakiś sposób się wykluczają. Naszą 
rolą jest to, żeby przedstawiać złożoność poruszanych zagadnień i zachęcić 
do samodzielnej refleksji na ich temat i do samego faktu, że warto tę refleksję 
mieć. Tylko wówczas edukacja ma sens, właściwie ona na tym polega. To jest 
to miejsce, gdzie można dyskutować, zadawać pytania. Wtedy samo miejsce 
ma sens. 
Wyzwaniem jest też to, co dzieje się w obszarze relacji polsko-żydowskich 
w kontekście politycznym. Z jednej strony współpraca partnerska pomiędzy 
szkołami polskimi a izraelskimi przebiega właściwie bez zmian, mimo, że 
w polityce po obu stronach jest wiele oskarżenia, nie rozwiązanych spraw, 
a także kwestii, które może nie są do pogodzenia. Próba rozumienia tego jest 
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wyzwaniem dla wszystkich i dla nas edukatorów/edukatorek, i dla młodzieży. 
Z drugiej strony młodzież przychodzi z przekonaniami, że strona izraelska 
ma do polskiej tylko pretensje. A młodzież izraelska przyjeżdża i pyta, dla-

czego w Polsce zmienia się prawo, co ono tak naprawdę ma na celu. To są 
wyzwania wytyczone przez codzienność, przez wiadomości. To na różnych 
poziomach i w różny sposób dotyczy ludzi, którzy mieszkają w obu tych kra-

jach (P_04). 

W trakcie spotkania osoby biorące udział w badaniu były pytane także o to, co 
ich zdaniem powinno się wydarzyć/zmienić, aby tym wyzwaniom sprostać. 

Pomijając odpowiedzi związane z wyzwaniami infrastrukturalnymi czy perso-

nalnymi, pojawiły się także głosy w odniesieniu do wyzwania nawiązującego do 
zmieniającego się świata i potrzeb młodzieży: 

 – Jeżeli chodzi o wyzwania ze zmieniającym się światem i świadomością ludzi, 
gości nas odwiedzających – także ludzi młodych i nauczycieli to wyzwania są 
po naszej stronie – czyli ciągłe doskonalenie się i kształcenie i nie zamykanie 
się na nowe, interesujące metody pracy i pojawiające się wyzwania (P_02). 

W kolejnym punkcie pytane osoby zostały poproszone o wskazanie sukcesów 
osiągniętych przez instytucję w obszarze edukacji o historii, kulturze i zagładzie 
Żydów. 

Do sukcesów zaliczono m.in. zainteresowanie proponowaną tematyką:
 – Niektóre tematy cieszą się dużym zainteresowaniem i mamy wiele zgłoszeń. 

Dość szybko znajdujemy na nie chętnych, na warsztaty dla nauczycieli też 
(P_03); 

 – Z każdym rokiem mamy coraz więcej uczestników zajęć i coraz więcej grup, 
które do nas się zgłaszają. I to zainteresowanie jest pewnym sukcesem. Do-

datkowo to, że możemy gdzieś na zewnątrz zaprezentować swoją pracę 
i zostanie ona dostrzeżona (P_02).

W innych przypadkach do sukcesów zaliczono postawę młodzieży w trakcie 
zajęć:

 – Moim i naszym sukcesem jest to, jeżeli po zajęciach czy w trakcie zajęć wi-
dzimy, że młodzież myśli, słucha, zastanawia się. Zadaje pytania, także kon-

trowersyjne. To jest słabo wymierne. Bardziej wymierne są liczby, czyli ta 
statystyka, która nie pokazuje w ogóle naszej pracy (P_02); 

 – Zmiana świadomości. To jest moje subiektywne odczucie, ale tak oceniam 
ten sukces. Ta świadomość i wiedza, że to [miasto] funkcjonowało trochę 
inaczej wcześniej. Tylko pozostaje pytanie co z tą świadomością zrobić, bo 
przecież nie chodzi o to, żeby odbudowywać dzielnicę żydowską tylko co ta 
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świadomość miałaby zmienić w nas czy w naszym postrzeganiu tego miasta 
czy historii, czy w ogóle dziedzictwa. Czy to jest dla nas ważne czy ta pust-
ka o czymś mówi czy nie mówi, czy chcemy na to jakoś odpowiedzieć, czy 
chcemy coś z tym tematem zrobić, włączyć się, zaangażować. To jest bardzo 
ważne (P_04). 

Po pytaniu o sukcesy pojawiło się także pytanie o porażki. 
Znalazły się tutaj odpowiedzi dotyczące postrzegania instytucji jako zajmującej 

się tematem w sposób jednostronny czy zawężony:
 – To na pewno związane jest z zarzutami, że dbamy tylko o tę pamięć, którą 

można się poszczycić. Co oczywiście nie jest prawdą, bo można sprawdzić co 
mamy w swoim dorobku. Dodatkowo ta oferta edukacyjna moim zdaniem 
ma za mało wątku lokalnego. Jest cała masa przykładów z Lubelszczyzny 
osób związanych z rocznicami, o których mówimy, a wciąż bazujemy na tych 
„bohaterach” ogólnopolskich (P_03). 

Z drugiej strony do porażek został zaliczony brak dotarcia do nowych odbior-
ców, którzy zechcieliby poświęcić czas na zajęcia edukacyjne:

 – Na ile to jest nasza porażka, a na ile efekt zmieniającego się świata? Może 
nasza wina jest w tym, że jakkolwiek nie staramy się dotrzeć do nowych 
odbiorców, oczywiście mając na uwadze ograniczenia, o których mówiłam 
wcześniej to jest to, że odbiorcy się powtarzają. Nie chcę powiedzieć, że są 
jedni i ci sami, bo uczniowie nie są ci sami, ale przychodzą ci sami nauczy-

ciele. W grupie naszych stałych odbiorców są polscy nauczyciele i uczniowie 
(P_02). 

Do innych porażek zaliczona została trudność w zrozumieniu konieczności za-

przestania „licytacji cierpienia” poszczególnych ofiar II wojny światowej:
 – Myślę, że porażką może być ta niemożność uwolnienia się od przekonania kto 

bardziej cierpiał, czyje cierpienie było większe. Nie da się tego powiedzieć. 
Matka polska, matka żydowska i matka romska cierpiały tak samo. Ich cier-
pienia były bezgraniczne w czasie wojny i każda z nich była w innej sytuacji. 
To przywiązanie do tej szali, do przeciągania liny wciąż jest obecne. Do tego 
dochodzi bagaż przekazów rodzinnych – to sprawia, że jest to trudne. Trudno 
jest uznać, że czyjeś cierpienie było równie wielkie. A może najgorsze w tym 
wszystkim jest to, że one wszystkie były bezsensowne. Ale to przywiązanie, 
ta niemożność wolnego spojrzenia, wydaje się taką porażką. Jeżeli nie potra-

fimy tego zrobić na naszych warsztatach to jest to jakaś porażka. Oczywiście 
najpewniej to nie może zadziać się w ciągu półtorej godziny. Jest to proces 
osobistego mierzenia się z tym tematem (P_04). 



IV.  Analiza danych pozyskanych od pracownic i pracowników instytucji…

169

1.8. Współpraca z uczelniami wyższymi
Kolejnym wątkiem poruszanym w trakcie wywiadu była współpraca instytucji/
organizacji z uczelniami wyższymi, w szczególności w odniesieniu do wsparcia 
kształcenia przyszłej kadry pedagogicznej, która w swojej pracy zawodowej będzie 
podejmowała tematykę historii, kultury i zagłady Żydów. 

We wszystkich przypadkach współpraca z uczelniami wyższymi w tym zakresie 
jest prowadzona mniej intensywnie niż ze szkołami. Co oczywiście nie oznacza, 
że tej współpracy nie ma, choć nie zawsze dotyczy tylko obszaru wspomnianego 
powyżej:

 – Współpracujemy z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej, Katolickim Uni-
wersytetem Lubelskim. Kiedyś także z Politechniką Lubelską, obecnie również 
Uniwersytetem Przyrodniczym. Zostały podpisane umowy instytucjonalne, 
które na zasadzie wymiany kadry i doświadczeń wpisują się w ten zakres 
edukacji historycznej. Są także umowy dodatkowe, uszczegółowione z po-

szczególnymi wydziałami, np. na takim kierunku jak lingwistyka stosowana 
– studenci tłumaczą nasze teksty przy okazji zgłębiając poszczególne zagad-

nienia i doskonaląc słownictwo fachowe. Próbowaliśmy w latach ubiegłych 
przyciągnąć do nas studentów, dotrzeć do nich poprzez koła uczelniane, 
wykładowców, żeby zechcieli wziąć udział u nas w warsztatach z tematów 
trudniejszych, jak np. psychologia sprawców, ale trochę odbijaliśmy się od 
ściany. Są wykładowcy, którzy przychodzą do nas regularnie od kilku lat na 
zajęcia ze studentami i doktorantami. To są głównie studenci historii, ale też 
i kulturoznawstwa. Nie udaje nam się dotrzeć poza tych wykładowców do 
innych, a próbowaliśmy różnych mechanizmów. To możemy uznać za naszą 
porażkę w tym zakresie (P_02);

 – Nie do końca mamy ustrukturalizowaną współpracę z uczelniami, bardziej 
są to działania na zasadzie znajomości personalnych. W sferze edukacji nie 
za wiele jest tej współpracy, brakuje też wymiany informacji pomiędzy insty-

tucjami (P_03). 

Mniej intensywna niż w przypadku szkół średnich, współpraca z uczelniami 
wyższymi przekłada się także na ofertę dedykowaną tej grupie:

 – W naszej instytucji działa program stażowy i wolontariacki. Każda zainte-

resowana współpracą osoba może się do nas zwrócić i po zapoznaniu się 
z działalnością poszczególnych działów instytucji nawiązać bezpośredni kon-

takt (i współpracę). Ten program działa prężnie. Dla studentów polonistyki 
czy historii, ale również innych kierunków, organizujemy spotkania prezentu-

jące naszą działalność, podczas których można zapoznać się z konkretnymi 
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działaniami i aktualnie realizowanymi projektami. Działa to na takiej samej 
zasadzie jak edukacja nieformalna ze szkołami. Zakres tematyczny jest ten 
sam, inne są metody pracy i poziom zaawansowania. Studenci/Studentki 
polonistyki i historii (oraz innych kierunków) biorą udział w konkretnych zaję-

ciach. Program tych zajęć jest ustalany z prowadzącą/prowadzącym zajęcia. 
Dla takich grup przygotowujemy ofertę w odpowiedzi na potrzeby zgłoszone 
od wykładowców. Współpracujemy także z uczelniami zagranicznymi, które 
regularnie organizują wyjazdy studyjne dla swoich studentów i studentek. 
Dla każdej takiej grupy program jest ustalany indywidualnie. Są to studenci 
różnych kierunków (P_04);

 – Nie mamy oferty dla uczelni wyższych, nasza oferta edukacyjna koncentruje 
się na młodzieży szkół średnich. Mamy szkoły letnie dla doktorantów, jednak 
tam pojawiają się osoby bardzo zainteresowane tym tematem. Czasem 
podejmujemy jakieś działania dla tej grupy, jednak nie zawsze jest zaintere-

sowanie z ich strony (P_03);
 – Część naszej oferty skierowanej do ostatnich klas szkół średnich może być wy-

korzystana także przez studentów. Z tymi wykładowcami, z którymi udało się 
nawiązać współpracę każdorazowo wizyta jest omawiana. Przygotowujemy 
indywidualną ofertę dla danej grupy, odpowiadającą na ich potrzeby (P_02). 

1.9. Sukcesy, wyzwania i porażki związane z prowadzoną współpracą 
z uczelniami wyższymi 

Jakie wyzwania stoją przed instytucjami w obszarze współpracy z uczelniami 
wyższymi? 

 – Trochę się poddaliśmy w zdobywaniu nowych studentów, ale po przeczekaniu 
tego okresu będziemy musieli po raz kolejny starać się dotrzeć do uczelni. Nie 
wiemy jeszcze jak dokładnie i jaki będzie tego efekt. Tak czy inaczej trzeba do 
tego wrócić, studenci i uczelnie to ogromy potencjał w Lublinie. Z polonistyki 
np. nie mamy w ogóle chętnych grup i to mnie bardzo zadziwia, zarówno 
jako byłego nauczyciela i jako pracownika edukacyjnego tej instytucji. To jest 
trochę deprymujące, ale trzeba po raz kolejny próbować do nich dotrzeć. 
Może pojawią się nowi wykładowcy, którzy będą tym zainteresowani, bo nie 
oszukujmy się, ale w dużej mierze to także zależy od wykładowców (P_02).

Brak oferty i potencjalnego zainteresowania ze strony uczelni wyższych nie 
pozwolił większości osób badanych określić sukcesów i porażek wynikających z tej 
współpracy. Takie odpowiedzi pojawiły się tylko w jednym przypadku. 
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Do sukcesów zostały zaliczone działania z uczelniami spoza Lublina:
 – W latach ubiegłych, opierając się choćby na współpracy z uczelniami spoza 

Lublina (np. Uniwersytet Jagielloński czy Uniwersytet Pedagogiczny w Krako-

wie) to była dosyć prężna współpraca, ale nie systemowa bez żadnych umów, 
to działo się na zasadzie bardziej personalnej – wykładowca i pracownik na-

szej instytucji nawiązywali kontakt i potem to się przełożyło na współpracę, 
owocowało publikacją w jednym czy drugim periodyku czy piśmie naukowym 
(P_02). 

Porażką uznano brak współpracy i zainteresowania ze strony uczelni:
 – To, że nie udaje nam się dotrzeć do lubelskich uczelni. Wydaje mi się, że to 

obopólna porażka (P_02). 

2. Podsumowanie i interpretacja wyników 
2.1.  Podsumowanie 
Podsumowując tę część badania można sformułować następujące wnioski: 

1. Oferta edukacyjna z zakresu edukacji o historii, kulturze i zagładzie Żydów 
adresowana do szkół średnich w Lublinie jest bogata, w większym stopniu ad-

resowana jest ona do młodzieży szkolnej niż kadry pedagogicznej, choć i takie 
działania są prowadzone. 

2. Działania proponowane przez przebadane instytucje/organizacje są bardzo 
różnorodne, od cyklicznych działań po jednorazowe. Działalność edukacyjna 
przebadanych organizacji/instytucji prowadzona jest zarówno w ich siedzibach, 
jak i w placówkach szkolnych.

3. Przebadane instytucje/organizacje mają opracowaną ofertę edukacyjną i jed-

nocześnie są otwarte na potrzeby młodzieży szkolnej i kadry pedagogicznej 
dostosowując zajęcia do zgłoszonego zapotrzebowania. 

4. Każda z przebadanych instytucji wskazuje na brak bądź niesystematycznie 
prowadzoną ewaluację (w szczególności jakościową) własnych działań eduka- 
cyjnych. 

5. Osoby uczestniczące w badaniu do sukcesów ich instytucji w obszarze eduka-

cji zaliczyły to, że proponowana oferta spotyka się z zainteresowaniem szkół 
oraz oferowane zajęcia edukacyjne mogą mieć wpływ na postawy młodzieży 
i świadomość w odniesieniu do żydowskiej historii Lublina. 
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6. Wymienione porażki dotyczyły m.in. niewłaściwej (w ocenie osoby udzielają-

cej wywiadu) oceny przekazu instytucji przez otoczenie lokalne i niemożność 
przezwyciężenia silnej potrzeby „licytacji” cierpień, jakich podczas II wojny 
światowej doznały polska i żydowska wspólnota. 

7. Zgodnie z oceną osób biorących udział w badaniu, działania edukacyjne ofe-

rowane przez reprezentowane przez siebie instytucje/organizacje wpisują się 
w edukację nieformalną. 

8. W większości w badanych instytucjach nie prowadzi się współpracy struktural-
nej z uczelniami wyższymi kształcącymi przyszłą kadrę pedagogiczną w zakresie 
nauczania/uczenia się (zgodnie z podstawą programową) problematyki związa-

nej z historią, kulturą i zagładą Żydów. Brak tej współpracy powoduje, że oferta 
skierowana do studentów i studentek nie jest tak różnorodna, jak w przypadku 
oferty adresowanej do młodzieży szkolnej, lub nie ma jej w ogóle. Z tego też 
powodu nie jest prowadzona ewaluacja tych działań. 

2.2. Interpretacja wyników 
Zebrane dane i ich analiza pozwalają odpowiedzieć na pytania badawcze związa-

ne z funkcjonowaniem lubelskich instytucji i organizacji działających w obszarze 
edukacji o historii, kulturze i zagładzie Żydów. 

Przygotowana oferta edukacyjna adresowana do młodzieży licealnej, kadry 
pedagogicznej oraz studenckiej jest dość różnorodna. Wynika to ze specyfiki 
działania instytucji i jej celów statutowych. Dzięki temu placówki te pełnią rolę 
wspierającą i uzupełniającą, jasno podkreślając swój zakres funkcjonowania w tym 
obszarze wpisując się w nurt edukacji nieformalnej122. Choć należy podkreślić, że 
kreatorem tej oferty są głównie same placówki, w niektórych przypadkach jest 
ona odpowiedzią na potrzeby szkół czy uczelni. Taki sposób tworzenia oferty może 
sprawiać, że nie trafi ona do tych placówek czy grup, które mają inne potrzeby niż 
ustandaryzowana propozycja zajęć czy aktywności. Jednocześnie, podejście zgod-

nie z którym to same instytucje czekają na sformułowanie oczekiwań odbiorców 
i odbiorczyń swoich działań sprawdzą się tylko wtedy, kiedy znana jest specyfika 
działania danej organizacji i potencjalne grupy zainteresowania wiedzą o istnieniu 
instytucji i jej możliwości odpowiadania na zapotrzebowanie edukacyjne. 

122 Możne to też świadczyć o tym, że miejsca te nie są nastawione na przekazywanie wiedzy eksperc-

kiej, stąd słaba znajomość faktów wśród młodzieży szkolnej i akademickiej odwiedzających te miej-
sca na tematy, którymi zajmuje się dana instytucja, np. znajomość liczby żydowskich ofiar obozu na 
Majdanku. 
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Skala realizowanej oferty także jest różna w zależności od badanej instytucji, 
wynika to z faktu wielkości placówki oraz zasobów personalnych i lokalowych, 
a także i zapotrzebowania szkół. Jedne instytucje są bardziej nastawione na odpo-

wiadanie na potrzeby młodzieży licealnej i studenckiej oraz kadry pedagogicznej 
i akademickiej, inne – w dużo bardziej aktywny sposób docierają do swojej grupy 
odbiorczej. W tym przypadku także wysiłki podejmowane z trafieniem ze swoją 
ofertą do młodzieży licealnej i studenckiej oraz kadry związane są ze strukturą 
i specyfiką działania instytucji. 

Współpraca ze szkołami jest dużo bardziej ustrukturalizowana niż kooperacja 
z uczelniami wyższymi kształcącymi studentów i studentki na kierunku historia 
oraz filologia polska. Zauważalny jest brak dedykowanej oferty do szerokiego gro-

na studentów i studentek, choć jednocześnie przedstawiciele i przedstawicielki 
badanych instytucji deklarują otwartość na taką współpracę. Może to wynikać 
z niedostatecznego rozpoznania oczekiwań tej grupy odbiorców bądź brakiem 
zainteresowania uczelni podjęciem szerszej współpracy. Realizowane wspólne 
działania to często rezultat starań pojedynczych osób niż rozwiązań systemowych. 

Istotnym brakiem w prowadzonej pracy edukacyjnej jest nieprowadzenie bądź 
dokonywanie niesystematycznej ewaluacji jakościowej po zrealizowanych aktyw-

nościach. Wyjaśnienie, dlaczego tak się dzieje zostało przedstawione przez same 
badane osoby – brak zasobów personalnych i środków na takie działania, czasa-

mi specyfika prowadzonych aktywności uniemożliwia dokonania ewaluacji. To co 
ważne w tym kontekście, to fakt, że brak ewaluacji może uniemożliwić dostrzeże-

nie popełnianych błędów bądź spojrzenie na prowadzone działania z perspektywy 
odbiorców i odbiorczyń. Dlatego też zdefiniowane sukcesy związane z prowadzo-

nymi działaniami edukacyjnymi w obszarze edukacji o historii, kulturze i zagłady 
Żydów mogą być jedynie subiektywną oceną osób biorących udział w badaniu, 
a nie stwierdzeniem opartym o odpowiedzi zwrotne po zrealizowanych zajęciach 
czy innych aktywnościach. 

Jeżeli chodzi o sukcesy, wyzwania i porażki w ocenach osób biorących udział 
w badaniu to z udzielonych odpowiedzi możemy wysnuć następujące wnioski. 
Przywołane wyzwania mogą świadczyć o tym, że w jakiś sposób prowadzona jest 
autoewaluacja – instytucje dostrzegają konieczność zmiany oferty programowej, 
w szczególności skierowanej do młodzieży szkolnej, ale także i akademickiej. 
W niektórych przypadkach, pomimo świadomości wyzwań stojących przed in-

stytucją, sprostanie im nie jest możliwe z poziomu samej placówki. Mowa tutaj 
o rozwiązaniach centralnych związanych z systemem oświaty. W rezultacie przy-

gotowana oferta może znacząco odbiegać od potrzeb edukacyjnych zdefiniowa-

nych przez zarządzających oświatą na poziomie krajowym z uwagi na to, że misja 
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i wypracowana metodologia instytucji nie pokrywa się z wizją edukacji nakreśloną 
przez odpowiedzialny za to podmiot centralny. 

Sukcesy i porażki we współpracy ze szkołami i uczelniami wyższymi są z jed-

nej strony rezultatem odpowiedzi na potrzeby bądź umiejętnością wpisania się 
w oczekiwania tych podmiotów, z drugiej wynikają (w szczególności porażki) wła-

śnie z ograniczeń systemowych i zmieniającego się poziomu edukacji w szkołach 
średnich, a co za tym idzie – także na poziomie akademickim. Zapewne zmiany 
wprowadzone zgodnie z reformą systemu oświaty z 2017 roku, także będą miały 
wpływ na odbiór przygotowanej przez instytucję oferty – może być ona uzupeł-
nieniem i wsparciem edukacji formalnej lub w zupełnie inny sposób podchodzić 
do kwestii związanych z edukacją o historii, kulturze i zagładzie Żydów. To z kolei 
przekładać się może na odnoszone przez placówki sukcesy i ponoszone porażki. 
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Przeprowadzone badania pozwoliły dokonać diagnozy stanu wiedzy młodzieży 
licealnej w Lublinie oraz studentów i studentek kierunków historia oraz filologia 
polska na tematy związane z historią, kulturą oraz zagładą Żydów. Wyniki badania 
pozwoliły także dostrzec, w jaki sposób uczniowie i uczennice lubelskich liceów 
ogólnokształcących oraz studenci i studentki wspomnianych kierunków odnoszą 
się do kwestii edukacji o tej tematyce. Dodatkowo przeprowadzone badania poka-

zują jaki jest stosunek tych dwóch grup do poszczególnych zagadnień związanych 
z relacjami polsko-żydowskimi. Rezultatem powyższej eksploracji jest także wie-

dza, w jaki sposób młodzież lubelska oraz osoby studiujące korzystają z potencjału 
i dorobku lubelskich instytucji kulturalno-oświatowych działających w obszarze 
edukacji o historii i kulturze żydowskiej oraz Holokauście, a także w jaki sposób 
oceniają tę ofertę. W raporcie zostało sprawdzone także to, jak młodzież licealna 
ocenia spotkania ze swoimi żydowskimi rówieśnikami i czy wspólne zajęcia zaowo-

cowały nowymi znajomościami. 
Prezentowany raport diagnozuje stan edukacji o historii, kulturze i zagładzie Ży-

dów widziany oczyma kadry pedagogicznej lubelskich liceów ogólnokształcących. 
Przeprowadzone wywiady pozwoliły określić skalę działań podejmowanych jako 
realizacja podstawy programowej, a także i dodatkowych działań pozalekcyjnych. 
Analiza wywiadów pokazała także wyniki ewaluacji prowadzonej działalności, po-

zwoliła zdefiniować jej problemy oraz wyzwania, z jakimi mierzy się obecnie kadra 
pedagogiczna ucząc o kulturze, historii i zagładzie Żydów, a także poznać moty-

wacje, które skłaniają do podejmowania takich działań w szkole. Raport pokazał 
także skalę współpracy kadry pedagogicznej z innymi instytucjami i organizacjami, 
które mogą wesprzeć i uzupełnić ofertę z zakresu edukacji o historii i kulturze 
żydowskiej oraz Holokauście.

Dodatkowo, o skalę tej współpracy i jej ocenę poproszone zostały osoby 
reprezentujące lubelskie instytucje i organizacje działające w tym obszarze. 
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Przeprowadzone z nimi wywiady pozwoliły nie tylko wysnuć wnioski na temat 
tej współpracy, ale i zdefiniować główne problemy i wyzwania, z jakimi mierzą 
się badane placówki w obszarze edukacji, adresowanej zarówno do młodzieży 
licealnej, jak i studentów i studentek oraz kadry pedagogicznej. 

Przeprowadzone w tej sposób badanie i opracowany, w oparciu o jego wyniki, 
raport dają obraz edukacji o historii, kulturze i zagładzie Żydów w Lublinie, zarów-

no pod względem ilościowym, jak i jakościowym. 
Oczywiście nie jest to badanie całościowe, z pewnością kwestii i obszarów do 

zbadania jest dużo więcej. Oglądy te należy traktować jako wstępne, które mogą 
być w przyszłości rozwijane z uzupełnieniem nie tylko obszarów i grup badaw-

czych, ale także i narzędzi. Mam jednak nadzieję, że prezentowany raport dostar-
czy cennych informacji na temat poglądów i wiedzy młodzieży licealnej i studenc-

kiej na temat edukacji o historii i kulturze żydowskiej i Holokauście oraz percepcji 
tego zagadnienia przez kadrę pedagogiczną lubelskich liceów ogólnokształcących 
i osób pracujących w instytucjach/organizacjach działających w tym obszarze. 

Opracowane w niniejszej publikacji wnioski mogą być także pomocne w two-

rzeniu oferty skierowanej do młodzieży licealnej i studenckiej, a także kadry peda-

gogicznej. Prezentowany raport może być impulsem do dyskusji o stanie edukacji 
o historii, kulturze i zagładzie Żydów w Lublinie. Pozwala ona bowiem zmapować 
obszary do wzmocnienia i zdefiniować najważniejsze wyzwania stojące nie tyl-
ko przed kadrą pedagogiczną, która podejmuje te działania w ramach podstawy 
programowej i poza nią, ale także i kadrę instytucji, która w swojej codziennej 
pracy zajmuje się edukacją w tym obszarze. Warto także przy okazji tej dyskusji raz 
jeszcze wrócić do tego ważnego pytania: „Dlaczego należy uczyć o Holokauście?”. 
Co polska szkoła powinna przekazywać młodym ludziom w tym zakresie i jakiego 
wsparcia potrzebuje? Żywię nadzieję, że opracowane wyniki, czasem nienapawa-

jące optymizmem, pozwolą wspólnie wypracować rozwiązania, które przyczynią 
się do tego, że lubelska młodzież będzie nie tylko dobrze wykształcona w tematyce 
żydowskiej, ale także będzie w sobie nosiła poczucie odpowiedzialności za prze-

szłość i pamięć o zagładzie Żydów. 
Pozyskane dane i ich analiza pozwalają sformułować kilka rekomendacji, które 

mogłyby podnieść efektywność edukacji o historii i kulturze żydowskiej oraz Ho-

lokauście adresowanej do młodzieży szkolnej i akademickiej. Nie poruszam tutaj 
wątków odnoszących się do systemu edukacji i treści zawartych w podstawie pro-

gramowej, którą kadra pedagogiczna jest zobligowana realizować. Oczywiście bar-
dzo wiele zależy właśnie od decyzji na poziomie centralnym, podkreślały to także 
osoby badane. Jednak celem niniejszego przedsięwzięcia nie była próba wypraco-

wania rozwiązań systemowych w zakresie edukacji o historii, kulturze i zagładzie 
Żydów, ale przyjrzenie się temu jak treści te przekazywane są w Lublinie, zarówno 
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w trakcie zajęć szkolnych czy akademickich, jak i w instytucjach podejmujących 
aktywność w tym zakresie. Mając na uwadze powyższe założenia przygotowałam 
3 rekomendacje: 
1. Zasadnym byłoby usprawnienie współpracy pomiędzy lubelskimi instytucjami 

działającymi w obszarze edukacji o historii, kulturze i zagładzie Żydów a liceami 
ogólnokształcącymi i uczelniami wyższymi prowadzącymi studia na kierunku 
filologia polska oraz historia w Lublinie. Zindywidualizowanie tej współpracy 
może sprawić, że szkoły i uczelnie chętniej będą korzystać z zaproponowanej 
oferty, ponieważ będzie odpowiadała na realne zapotrzebowanie. Można 
w tym przypadku bazować na konkretnych przykładach szkół prowadzących 
cykliczną współpracę z lubelskimi placówkami prowadzącymi działania eduka-

cyjne w tym obszarze (np. N_15). Oferta przygotowana przez instytucję odpo-

wiadała na skonkretyzowane przez osobę uczącą historii potrzeby. 
2. Instytucje działające w obszarze edukacji o historii i kulturze żydowskiej oraz 

Holokauście powinny wykorzystywać potencjał aktywnych nauczycieli i nauczy-

cielek. Wywiady przeprowadzone wśród tej grupy pokazują, że zauważalna jest 
motywacja i chęć prowadzenia zajęć z wyżej wspomnianej tematyki zarówno 
realizując podstawę programową, jak i podejmując aktywność dodatkową. 
Jednocześnie kadra pedagogiczna jest zainteresowana nie tylko uczestnicze-

niem w oferowanych zajęciach jako opiekun bądź opiekunka młodzieży, ale 
także jako osoba biorąca udział w działaniach podnoszących jej kompetencje 
w zakresie nauczania o historii, kulturze i zagładzie Żydów. Szeroki zakres ofe-

rowanego wsparcia przyciąga do instytucji kadrę pedagogiczną, która cyklicznie 
korzysta z przygotowanej oferty. Oczywiście pożądane jest także docieranie 
do tej grupy nauczycielskiej, która nie współpracowała jeszcze z lubelskimi 
instytucjami. 

3. Zarówno kadra pedagogiczna i akademicka, jak i pracownicy oraz pracownice 
instytucji działających w obszarze edukacji o historii, kulturze żydowskiej i Holo-

kauście powinni podjąć takie aktywności, dzięki którym młodzież licealna i aka-

demicka będą mieli większą wiedzę z tego. Dzieje Lublina jako miejsca z bogatą 
historią i kulturą żydowską oraz tragicznie naznaczonego Holokaustem, stano-

wią ogromy potencjał do nauczania o jego przeszłości. W trakcie prowadzonych 
badań wielokrotnie pojawiały się głosy zarówno ze strony uczniów i uczennic, 
studentów i studentek, jak i kadry pedagogicznej o konieczności podejmowa-

nia tematyki historii i kultury żydowskiej oraz Holokaustu właśnie ze względu 
na historię Lublina. Jednocześnie przeprowadzone badania pokazują jak słabą 
znajomość z podstawowych faktów związanych właśnie z żydowską przeszło-

ścią miasta wykazuje się zarówno młodzież licealna, jak i akademicka. Ważne 
jest także podejmowanie takich działań, które wspierają nabywanie wiedzy 
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eksperckiej, niezbędnej do krytycznego i twórczego myślenia ponieważ brak 
tej wiedzy uniemożliwia konfrontację postaw antysemickich wśród młodzie-

ży, której poglądy kształtowane są na podstawie mitów, domniemań bądź są 
efektem manipulacji. 
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Załącznik nr 1
Formularz pytań adresowanych do studentów i studentek 

1. Czy uważasz, że w programie zajęć z języka polskiego/historii powinno znaleźć 
się więcej tematów poświęconych historii i kulturze polskich Żydów? 
a) tak, uzasadnij swoją odpowiedź 
b) nie, uzasadnij swoją odpowiedź 

2. Czy uważasz, że w programie zajęć z języka polskiego/historii powinno znaleźć 
się więcej tematów poświęconych zagładzie Żydów? 
a) tak, uzasadnij swoją odpowiedź 
b) nie, uzasadnij swoją odpowiedź 

3. Oceń w jakim stopniu program zajęć na Twoim kierunku studiów przygotowuje 
Cię do prowadzenia zajęć z tematyki historii i kultury polskich Żydów/zagłady 
Żydów?
a) bardzo dobrze
b) dobrze 
c) średnio 
d) słabo
e) w ogóle nie przygotowuje 

4. Czy Twoim zdaniem w programie studiów powinno być więcej zajęć poświęco-

nych tematyce historii i kultury Żydów polskich/zagłady Żydów? 
a) tak, jakie to powinny być zajęcia?
b) nie 
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5. Które zajęcia w trakcie całego toku studiów uważasz za najbardziej przydatne, 
które pomogą Ci w prowadzeniu zajęć na temat historii i kultury Żydów pol-
skich/zagłady Żydów? 

6. Czy Twoim zdaniem należy uczyć w szkole o historii i kulturze Żydów polskich/
zagładzie Żydów? 
a) tak, dlaczego? 
b) nie, dlaczego? 

7. Czy w trakcie zajęć (także dodatkowych) na studiach odwiedzałaś/łeś takie 
miejsca jak: 

Nazwa miejsca/instytucji Tak Nie 

Czy oceniasz tę wizytę jako interesującą 
(w skali od 1 do 4; 1 – zupełnie nieinte-

resująca, 2 – mało interesująca, 3 – śred-

nio interesująca, 4 – bardzo interesująca
Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” 1 2 3 4
Państwowe Muzeum na Majdanku 1 2 3 4
Instytut Pamięci Narodowej,  
oddział w Lublinie 1 2 3 4

Izba Pamięci Żydów 1 2 3 4
Lubelska Jesziwa 1 2 3 4
Cmentarz żydowski – stary lub nowy 1 2 3 4
Szlak Pamięci Żydów Lubelskich 1 2 3 4
Inne, jakie? 1 2 3 4

8. Czy w trakcie studiów uczestniczyłeś/aś w zajęciach dodatkowych – organizo-

wanych zarówno przez Twoją uczelnię, jak i inne uczelnie/instytucje na temat 
edukacji o historii i kulturze polskich Żydów/zagłady Żydów? 
a) tak, jakie to były zajęcia 
b) nie, przejdź do pytania nr 10 

9. Jeżeli na pytanie nr 8 odpowiedziałeś/aś „tak” to napisz, jak oceniasz te zajęcia 
(w odniesieniu do swojej przyszłej pracy w szkole licealnej)
a) bardzo przydatne 
b) średnio przydatne 
c) mało przydatne 
d) zupełnie nieprzydatne 
Uzasadnij swoją odpowiedź. 

10. Podaj w przybliżeniu liczbę żydowskich mieszkańców Lublina przed wybu-

chem II wojny światowej.
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11. Wymień znane Ci miejsca (3–4 lub więcej) związane z historią lub kulturą 
żydowskich mieszkańców Lublina lub zagładą Żydów. 

12. Podaj liczbę żydowskich ofiar obozu na Majdanku. 

13. Wyjaśnij czym była Akcja Reinhard. 

14. Podaj znane Ci nazwiska (3–4 lub więcej) osób pochodzenia żydowskiego 
związanych z Lublinem.

15. Jak sądzisz, czy Żydzi doznali od Polaków: 
a) więcej dobrego niż złego 
b) tyle samo dobrego co złego 
c) więcej złego niż dobrego 
d) trudno powiedzieć 

16. Jak sądzisz, czy Polacy doznali od Żydów: 
a) więcej dobrego niż złego 
b) tyle samo dobrego co złego 
c) więcej złego niż dobrego 
d) trudno powiedzieć 

17. Wiele się mówi o różnych postawach Polaków wobec Żydów w czasie II wojny 
światowej. Niektórzy Polacy z narażeniem życia ukrywali Żydów i pomagali im 
w przetrwaniu, ale byli też i tacy, którzy donosili na Żydów, a nawet uczest-
niczyli w ich mordowaniu. Jak sądzisz, których z przypadków było więcej 
w czasie okupacji? 
a) więcej było przypadków ukrywania Żydów i pomagania im 
b) więcej było przypadków donoszenia na Żydów i mordowania ich 
c) tyle samo było przypadków ukrywania Żydów i pomagania im, co dono-

szenia na Żydów i mordowania ich 
d) trudno powiedzieć 

18. Czy Twoim zdaniem wydarzenia takie jak mordy i pogromy dokonywane przez 
Polaków na Żydach w czasie wojny i tuż po niej to: 
a) incydenty, o których trzeba pamiętać, ale których nie można uogólniać 

mówiąc o postawach Polaków w czasie wojny 
b) sprawy wciąż aktualne, które trzeba ujawniać i nagłaśniać – tak byśmy 

znali całą prawdę o sobie 
c) zamierzchła historia, do której nie należy wracać – było, minęło, nie ma 

co rozgrzebywać starych ran 
d) trudno powiedzieć
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Załącznik nr 2
Formularz pytań adresowanych do uczniów i uczennic 

1. Czy brałeś/aś udział w zajęciach poświęconych historii i kulturze społeczności 
żydowskiej? 
a) tak 

b) nie 
c) nie pamiętam 
Jeżeli zaznaczyłeś/aś odpowiedź a) napisz proszę w której klasie w nich 

uczestniczyłeś/aś. 

2. Czy brałeś/aś udział w zajęciach poświęconych zagładzie Żydów? 
a) tak 

b) nie 
c) nie pamiętam 
Jeżeli zaznaczyłeś/aś odpowiedź a) napisz proszę w której klasie w nich 

uczestniczyłeś/aś. 

3. Jeżeli w pytaniu 1 lub 2 zaznaczyłeś/aś odpowiedź a) to czy były to zajęcia 
w ramach Twoich lekcji?
a) tak, jakich? 
b) nie 
c) nie pamiętam 

4. Jeżeli w pytaniu 1 lub 2 zaznaczyłeś/aś odpowiedź a) to czy były to zajęcia 
dodatkowe? 
a) tak, jakie? 
b) nie 
c) nie pamiętam 
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5. Jeżeli w pytaniu 1 lub 2 zaznaczyłeś/aś odpowiedź a) to czy te zajęcia odbywały 
się w szkole? 
a) tak 

b) nie, gdzie? 

6. Czy uważasz, że w szkole powinno być więcej lekcji/zajęć dodatkowych poświę-

conych historii i kulturze społeczności żydowskiej? 
a) tak, dlaczego? 
b) nie, dlaczego? 

7. Czy uważasz, że w szkole powinno być więcej lekcji/zajęć dodatkowych poświę-

conych zagładzie Żydów? 
a) tak, dlaczego? 
b) nie, dlaczego?

8. Czy w trakcie zajęć lekcyjnych/pozalekcyjnych odwiedzałeś/aś pod opieką na-

uczyciela/ki takie miejsca jak:

Nazwa miejsca/instytucji Tak Nie 

Czy oceniasz tę wizytę jako interesującą 
(w skali od 1 do 4; 1 – zupełnie nieinte-

resująca, 2 – mało interesująca, 3 – śred-

nio interesująca, 4 – bardzo interesująca
Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” 1 2 3 4
Państwowe Muzeum na Majdanku  1 2 3 4
Instytut Pamięci Narodowej, oddział 
w Lublinie 1 2 3 4

Izba Pamięci Żydów 1 2 3 4
Lubelska Jesziwa 1 2 3 4
Cmentarz żydowski – stary lub nowy 1 2 3 4
Szlak Pamięci Żydów Lubelskich 1 2 3 4
Inne, jakie? 1 2 3 4

9. Czy brałeś/aś udział w wymianie polsko-izraelskiej? 
a) tak 

b) nie 

10. Jeżeli na pytanie 9 zaznaczyłeś/aś odpowiedź a) to napisz, jak oceniasz tę 
wymianę w skali od 1 do 4, gdzie 1 – zupełnie nieinteresujące, 2 – mało inte-

resujące, 3 – średnio interesujące, 4 – bardzo interesujące

1 2 3 4
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11. Czy brałeś/aś udział w spotkaniu z grupą izraelską odwiedzającą Lublin?
a) tak 

b) nie 

12. Jeżeli na pytanie 11 zaznaczyłeś/aś odpowiedź a) to napisz, jak oceniasz tę 
wymianę w skali od 1 do 4, gdzie 1 – zupełnie nieinteresujące, 2 – mało inte-

resujące, 3 – średnio interesujące, 4 – bardzo interesujące

1 2 3 4

13. Jeżeli na pytanie 9 lub 11 zaznaczyłeś odpowiedź a) to napisz, czy utrzymujesz 
kontakty z młodzieżą z Izraela biorącą udział w wymianie lub spotkaniu. 
a) tak, częste 
b) tak, sporadyczne 
c) nie 

14. Podaj w przybliżeniu liczbę żydowskich mieszkańców Lublina przed wybu-

chem II wojny światowej.

15. Wymień znane Ci miejsca (3–4 lub więcej) związane z historią lub kulturą 
żydowskich mieszkańców Lublina lub zagładą Żydów. 

16. Podaj liczbę żydowskich ofiar obozu na Majdanku. 

17. Wyjaśnij czym była Akcja Reinhard. 

18. Podaj znane Ci nazwiska (3–4 lub więcej) osób pochodzenia żydowskiego 
związanych z Lublinem.

19. Jak sądzisz, czy Żydzi doznali od Polaków: 
a) więcej dobrego niż złego 
b) tyle samo dobrego co złego 
c) więcej złego niż dobrego 
d) trudno powiedzieć 

20. Jak sądzisz, czy Polacy doznali od Żydów: 
a) więcej dobrego niż złego 
b) tyle samo dobrego co złego 
c) więcej złego niż dobrego 
d) trudno powiedzieć 
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21. Wiele się mówi o różnych postawach Polaków wobec Żydów w czasie II wojny 
światowej. Niektórzy Polacy z narażeniem życia ukrywali Żydów i pomagali im 
w przetrwaniu, ale byli też i tacy, którzy donosili na Żydów, a nawet uczest-
niczyli w ich mordowaniu. Jak sądzisz, których z przypadków było więcej 
w czasie okupacji? 
a) więcej było przypadków ukrywania Żydów i pomagania im 
b) więcej było przypadków donoszenia na Żydów i mordowania ich 
c) tyle samo było przypadków ukrywania Żydów i pomagania im, co dono-

szenia na Żydów i mordowania ich 
d) trudno powiedzieć 

22. Czy Twoim zdaniem wydarzenia takie jak mordy i pogromy dokonywane przez 
Polaków na Żydach w czasie wojny i tuż po niej to: 
a) incydenty, o których trzeba pamiętać, ale których nie można uogólniać 

mówiąc o postawach Polaków w czasie wojny 
b) sprawy wciąż aktualne, które trzeba ujawniać i nagłaśniać – tak byśmy 

znali całą prawdę o sobie 
c) zamierzchła historia, do której nie należy wracać – było, minęło, nie ma 

co rozgrzebywać starych ran 
d) trudno powiedzieć.
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Załącznik nr 3
Pytania adresowane do nauczycieli i nauczycielek 

1. Ile godzin (w przybliżeniu) w ciągu roku szkolnego, realizując podstawę pro-

gramową poświęca Pani/Pan na tematy związane z zagładą Żydów/historią 
i kulturą społeczności żydowskiej w poszczególnych klasach, w których Pani/
Pan uczy?

2. Czy realizuje Pani/Pan z uczennicami/uczniami działania dodatkowe/pozalek-

cyjne poświęcone tematyce zagłady Żydów lub historii i kultury społeczności 
żydowskiej w Lublinie/Polsce?

Jeżeli tak, to proszę podać jakie to są działania

Czy są to działania jednorazowe czy cykliczne?

Jeżeli są to działania cykliczne to od jak dawna je Pani/Pan organizuje?

Co motywuje/skłania Panią/Pana do podejmowania takich działań?

3. Czy ukończyła Pani/ukończył Pan dodatkowe kursy i szkolenia, studia podyplo-

mowe z zakresu edukacji o historii, kulturze i zagładzie Żydów?

Proszę podać jakie to były kursy/szkolenia/studia podyplomowe

Czy ocenia je Pani/Pani jako wartościowe i uważa, że pomogły Pani/Panu lepiej 
prowadzić lekcje na te tematy?

4. Z jakich materiałów dodatkowych korzysta Pani/Pan przygotowując się do 
zajęć poświęconych zagładzie Żydów lub historii i kulturze społeczności ży-

dowskiej w Polsce?
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5. Czy realizując zajęcia na temat zagłady Żydów/historii i kultury społeczności ży-

dowskiej korzysta/korzystała/korzystał Pani/Pan z oferty instytucji/organizacji 
zajmujących się takimi zagadnieniami?

Jeżeli tak, to proszę wymienić jakie są to instytucje/organizacje.

Czy korzysta Pani/Pan z tej oferty cyklicznie czy było to jednorazowe?

Jak ocenia Pani/Pan tę ofertę?

Jak ocenia Pani/Pan współpracę z tą instytucją/tymi instytucjami?

6. Czy spotkała się Pani/spotkał się Pan z reakcjami/uwagami ze strony uczennic/
uczniów/grona pedagogicznego/rodziców w związku z prowadzonymi zaję-

ciami na temat zagłady Żydów/dziedzictwa żydowskiego? Jeżeli tak, to jakie 
to były reakcje? Pisząc o reakcjach proszę o wskazanie grupy/grup, z której 
reakcją/reakcjami się Pani spotkała/Pan spotkał.

7. Jakie wyzwania/trudności stoją przed Panią/Panem jako nauczycielką/nauczy-

cielem zajmującą/zajmującym się tematyką historii, kultury i zagłady Żydów?

Co powinno się zmienić/wydarzyć, aby mogła Pani/mógł Pan sprostać tym 
wyzwaniom/doszło to rozwiązania tych problemów?

8. Czy ostatnie zmiany w podstawie programowej, Pani/Pana zdaniem, przy-

czynią się do podniesienia wiedzy wśród młodzieży na temat zagłady Żydów 
i historii i kultury społeczności żydowskiej w Polsce? Proszę uzasadnić swoją 
odpowiedź. 

9. Dlaczego Pani/Pana zdaniem należy uczyć o zagładzie Żydów/historii i kulturze 
społeczności żydowskiej?

10. Dodatkowe refleksje/komentarze.

Dane o sobie: 

Nauczany przedmiot/nauczane przedmioty: 

Staż pracy: 

Wykształcenie, proszę wymienić ukończony/e kierunek/kierunki studiów oraz 
nazwę uczelni. Proszę nie wymieniać studiów podyplomowych, które wymie-

niła/ł Pani/Pan w pytaniu nr 3.
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Załącznik nr 4
Pytania adresowane do przedstawicieli i przedstawicielek 

instytucji/organizacji działających w obszarze edukacji o historii, 
kulturze i zagładzie Żydów 

1. Główne założenia współpracy ze szkołami (chodzi w szczególności o szkoły 
średnie) w Lublinie. 

2. Oferta Państwa instytucji skierowana do szkół średnich w Lublinie. 

3. Sposób tworzenia tej oferty – w szczególności czy uwzględnia ona potrzeby/
oczekiwania szkół/grona pedagogicznego/młodzieży? Jeżeli tak to jaki w spo-

sób, jeżeli nie, to dlaczego? 

4. Jakie działania skierowane do szkół średnich są działaniami cyklicznymi? 

5. Czy badane są rezultaty działań skierowanych do młodzieży szkół średnich? 

6. Efekty ilościowe działań – jak są mierzone?

7. Efekty jakościowe działań – jak są mierzone? 

8. Czy instytucja oferuje wsparcie dla kadry pedagogicznej w obszarze edukacji 
o historii i kulturze Żydów oraz o Zagładzie? Jeżeli tak to jakie jest to wsparcie?

9. Czy Państwa instytucja współpracuje z innymi instytucjami w celu ulepszenia 
swojej oferty skierowanej do lubelskich szkół średnich lub kadry pedagogicznej 
tych szkół? Jeżeli tak to jaki jest to zakres współpracy? Jeżeli nie, to dlaczego? 
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10. Co w Państwa działaniach skierowanych do szkół jest ważniejsze – edukacja 
nieformalna czy wsparcie procesu edukacji formalnej? Co zdecydowało o ob-

raniu takiego kierunku? 

11. Jakie wyzwania związane z edukacją o historii i kulturze Żydów oraz o Zagła-

dzie stoją przed Państwa instytucją? Co powinno się zmienić/wydarzyć, aby 
tym wyzwaniom sprostać? 

12. Jakie sukcesy odnoszą Państwo w obszarze edukacji/wsparcia edukacji mło-

dzieży szkół średnich w Lublinie? Jak się Państwu wydaje co jest wynikiem 
tych sukcesów? 

13. Jakie porażki odnoszą Państwo w obszarze edukacji/wsparcia edukacji mło-

dzieży szkół średnich w Lublinie? Jak się Państwu wydaje – z czego wynikają 
te porażki? 

14. Komentarze/opinie dotyczące współpracy ze szkołami średnimi i kadrą peda-

gogiczną szkół średnich w Lublinie. 

15. Główne założenia współpracy z uczelniami wyższymi w Lublinie kształcących 
przyszłych nauczycieli nauczających o historii i kulturze Żydów oraz Zagładzie. 

16. Oferta Państwa instytucji skierowana do uczelni wyższych w Lublinie (szcze-

gólnie takich kierunków jak historia i polonistyka). 

17. Sposób tworzenia tej oferty – w szczególności czy uwzględnia ona potrzeby/
oczekiwania kadry akademickiej i studentów/studentek? 

18. Czy badane są rezultaty działań skierowanych do studentów i studentek hi-
storii i polonistyki?

19. Efekty ilościowe działań – jak są mierzone? 

20. Efekty jakościowe działań – jak są mierzone? 

21. Jakie wyzwania związane z edukacją studentów i studentek o historii i kultu-

rze Żydów oraz o Zagładzie stoją przed Państwa instytucją? Co powinno się 
zmienić/wydarzyć, aby tym wyzwaniom sprostać? 

22. Jakie sukcesy odnoszą Państwo w obszarze edukacji/wsparcia edukacji stu-

dentów i studentek? Jak się Państwu wydaje co jest wynikiem tych sukcesów? 

23. Jakie porażki odnoszą Państwo w obszarze edukacji/wsparcia edukacji stu-

dentów i studentek? Jak się Państwu wydaje – z czego wynikają te porażki? 

24. Komentarze/opinie dotyczące współpracy z uczelniami wyższymi w Lublinie 
(kadra akademicka, studenci/studentki).




