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Klasa  VIII - 20.05.20r. 

 

Temat: Losy  Żydów  w  okupowanej Warszawie  - pamiętniki                             

W. Szpilmana.  

 

1. Przeczytaj. 

 Moi  drodzy, dzisiaj  porozmawiamy  na  temat  fragmentów  

pamiętników  Władysława  Szpilmana. Żył  on  w  latach  1911 - 2000. Był  

polskim  pianistą  i  kompozytorem  żydowskiego  pochodzenia. Podczas  

okupacji  niemieckiej  początkowo  przebywał  w  getcie  warszawskim. Po  

ucieczce  stamtąd  ukrywał  się  w  Warszawie. Swoje  przeżycia  z  wojny  

opisał  w  pamiętnikach, na  podstawie  których  powstał  film  R. Polańskiego  

"Pianista". 

 

2. Przeczytaj  teksty: 

-  "Pianista" - podręcznik  strony: 217 - 220. 

- Fragmenty  pamiętnika  niemieckiego  oficera, który  ocalił  Szpilmana  w  

trakcie  wojny - podręcznik  strony: 220 - 221 

 

 Jak  widzicie  tekst  pokazuje  nam  najpierw  początki  dotyczące  

prześladowań  Żydów, a  następnie  eskalację  ( czyli  wzrost ) tego  zjawiska. 

 Natomiast  pamiętniki  Wilma  Hosenfelda - pokazują  przerażenie, jakie  

wzbudziło  w  nim  zachowanie  jego  rodaków. Mamy  wrażenie, że  

początkowo  nie  wierzy, że  takie  rozkazy  mógł  wydać  Hitler. Zdaje  sobie  

sprawę, że  kiedyś  jego  naród  będzie  musiał  odpowiedzieć  za  te  bestialstwa  

wobec  Żydów. Na  koniec  bardzo  surowo  ocenia  niemieckich  zbrodniarzy, 

nazywa  ich  ludźmi  bez  moralności, bezbożnikami  i  egoistami. 

 

3.Zapisz  w  zeszycie 

Działania  Niemców  wobec  Żydów: 

- upokarzanie, 

- szykanowanie, 

- utrzymywanie  w  ciągłej  niepewności  i  strachu, 

- podwyższanie  opłat, 

- izolacja - getto, 

- "napiętnowanie" - noszenie  opasek  z  gwiazdą  Dawida, 

- wywozy  do  obozów  koncentracyjnych, 
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- rabunki, wysiedlenia, 

- nazywanie  Żydów  pasożytami, społecznymi szkodnikami, roznosicielami  

zarazy 

 

4. Przeczytaj. 

Sprawiedliwy  wśród  Narodów  Świata -  najwyższe izraelskie odznaczenie 

cywilne nadawane nie-Żydom, przyznawane przez Instytut Pamięci 

Męczenników i Bohaterów Holokaustu Jad Waszem w Jerozolimie. 

 

 Autorzy dwutomowej Encyklopedii Sprawiedliwych Wśród Narodów 

Świata  przeprowadzili badania analizujące motywy działania osób ratujących 

Żydów podczas II wojny światowej i wyodrębnili kilka grup. Największą (49% 

ankietowanych) była grupa ratująca Żydów ze względu na wieloletnią 

znajomość przed wojną. Na drugim miejscu (43%) podawane były motywy 

humanitarne wynikające z niezgody na nieludzkie traktowanie Żydów 

podejmowane najczęściej spontanicznie ze względu na moralność. Pozostałe to: 

polityczno-ideologiczne 5,75%, religijne 2,1% w tym 0,7% to zakonnicy.  

 

 Kapituła instytutu pamięci Jad Waszem przyznaje wyróżnienie osobom 

i rodzinom, które z narażeniem własnego życia ratowały Żydów 

z Holokaustu podczas II wojny światowej. Uprawnieni do składania wniosków o 

przyznanie tytułu są sami uratowani albo ich bliscy. Dawniej poza medalem i 

dyplomem Sprawiedliwym przysługiwało także prawo do zasadzenia 

własnego drzewka w parku otaczającym siedzibę Instytutu, jednak z powodu 

braku miejsca zwyczaju zaniechano. 

 

Ważne kryteria: 

 Uratowany musi być Żydem, a osoba, która ocaliła mu życie, nie może być 

narodowości żydowskiej. 

 Z uratowaniem życia nie może się wiązać zysk materialny dla wybawcy 

(zwrot kosztów, na przykład za jedzenie lub mieszkanie, jest akceptowalny). 

 Ratunek musiał się wiązać z jakimś ryzykiem dla życia lub wolności 

wybawcy. 

 

Liczba  wyróżnionych  tym  tytułem  Polaków: 6992 

 

5. Ciekawe  linki. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Izrael
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jad_Waszem
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jad_Waszem
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jerozolima
https://pl.wikipedia.org/wiki/Moralno%C5%9B%C4%87
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jad_Waszem
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rodzina_(socjologia)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zag%C5%82ada_%C5%BByd%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/II_wojna_%C5%9Bwiatowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Drzewo
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na  stronie   www.sztetl.org.pl  na  udostępnionej  tam  mapie  możecie  

odnaleźć  miejsca  upamiętniające  holocaust  w  naszej  okolicy. 

 

https://sprawiedliwi.org.pl/       Na  tej  stronie  możecie  obejrzeć  wirtualne  

wystawy  poświęcone  holocaustowi. 

 

Filmy  nawiązujące  do  holocaustu: 

- "Lista  Schindlera", 

"Dzieci  Ireny  Sendlerowej" 

 

 

 

 

https://sprawiedliwi.org.pl/

