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Wprowadzenie 
Wizerunek Żydów polskich w społeczeństwie polskim jest dziś odbierany 

z dość dużym dystansem. Większość obywateli nie podejmuje tematu, gdyż wy-
daje się on zbyt trudny i niewygodny. Zastanowienie się nad społeczeństwem 
żydowskim w obecnej Polsce niemal stale przypomina o antagonizmach z prze-
szłości i niewielu ludzi ma potrzebę przywoływania skonfliktowanej historii na-
szych dwóch narodowości. Jak budowanie wizerunku może wpływać na zmianę 
podejścia do tego delikatnego tematu? 

W najszerszym pojęciu wizerunek można zdefiniować jako obraz, podobi-
znę, symbol, wyobrażenie; stanowi on zbiór przekonań, myśli i wrażeń danego 
podmiotu (osoby lub grupy) o jakimś obiekcie (firmie, produkcie, marce, miej-
scu, osobie)1. Widać więc, że taki obraz może być subiektywny – a więc zarówno 
prawdziwy, jak i fałszywy. Tworzyć się może w czyimś umyśle na podstawie wła-
snego doświadczenia, jak i zasłyszanych pogłosek czy utrwalonych stereotypów. 
W imagu znajdują się więc elementy zaobserwowane i uświadomione, ale też 
i te przyjęte nieświadomie przez otoczenie. Co ważne, sam wizerunek jest dy-
namiczny. Ulega zmianie wraz ze zmianą – czy to poglądów, uwarunkowań czy 
otoczenia. Jedna organizacja posiada wiele wizerunków – wizerunek w oczach 
klientów, pracowników, udziałowców czy kontrahentów. Podobnie jak narody  
– różne są ich autostereotypy i różnie postrzegają się nawzajem.

1  G. LeBlanc, N. Nguyen, Cues used by customers evaluating corporate image in service firms, 
,,International Journal of Service Industry Management”, 1996, tom 7, nr 2, s. 48.
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Psychologowie za „wizerunek” uznają „obraz polegający na odzwierciedle-
niu w świadomości spostrzeganych poprzednio składników rzeczywistości”2. 
Taki obraz nie jest idealną kopią wyobrażonego przedmiotu. Dzieje się tak dlate-
go, iż proces postrzegania ma charakter subiektywny. Z tego powodu wizerunek 
może być kształtowany zgodnie z zamierzeniami jego autora. Poprzez dostarcze-
nie jednostce wybranych informacji w określony sposób na temat konkretnego 
podmiotu można wpłynąć na tworzony przez nią obraz tak, że będzie on wyzna-
czał jej zachowanie względem tego podmiotu3. Wizerunek w tym ujęciu nie jest 
obrazem stałym, stąd istotna jest ciągłość oddziaływania i zgodność przekazy-
wanych informacji z rzeczywistością. Odbiorcy korzystają z różnych źródeł in-
formacji i mają możliwość ich konfrontowania z imagem4.

Ciekawą definicję podaje K. Wojcik, która wyjaśnia: „Image to wyobraże-
nie, jakie jedna lub wiele publiczności ma o sobie, przedsiębiorstwie lub instytu-
cji; nie jest to obraz rzeczywisty, dokładnie i szczegółowo nakreślony, ale raczej 
mozaika wielu szczegółów, podchwyconych przypadkowo, fragmentarycznie, 
o nieostrych różnicach”5. Z tego wynika, iż wizerunek nie łączy się z rzetelną 
wiedzą, a raczej z pierwszymi skojarzeniami, niekoniecznie zgodnymi z prawdą, 
często subiektywnymi. W przypadku wizerunku mniejszości narodowych sko-
jarzenia te łączyć się mogą w dużej mierze ze stereotypami narodowymi. W tym 
przypadku właściwą definicją będzie określenie wizerunku jako „wrażenie, które 
uzyskujemy w zależności od stopnia naszej wiedzy i zrozumienia faktów (doty-
czących ludzi, produktów, sytuacji)”6. Niewłaściwe lub niekompletne informacje 
zaowocują niewłaściwym wizerunkiem. Jeśli odwoływać się do wizerunku grup 
etnicznych czy mniejszości narodowych, to przydatna będzie definicja wizerun-
ku zaczerpnięta od W. Lippmanna i jego pojęcia stereotypu. Jednym słowem, 
wizerunek można rozumieć jako „obrazy w naszych głowach (pictures in our he-
ads)”7. Wizerunek to wyobrażenie o danych przedmiotach otoczenia, które po-
maga nam kategoryzować i porządkować to, z czym się stykamy8.

Jak ważną rolę pełni pozytywny wizerunek, widać dobrze na przykładzie 
marketingu terytorialnego i tworzenia marki krajów: „Tworzenie właściwe-

2 M. Przetacznikowa, G. Makiełło-Jarża, Podstawy psychologii ogólnej, Warszawa 1982, s. 88.
3 G. Miller, e. Galanter, K. Pribram, Plany i struktura zachowania, Warszawa 1980, s. 12.
4 W. Budzyński, Wizerunek firmy. Kreowanie, zarządzanie, efekty, Warszawa 2002, s. 11.
5 K. Wojcik, Public Relations od A do Z, Warszawa 1997, s. 44.
6 P. Henslowe, Public relations od podstaw, Gliwice 2005, s. 21.
7  e. Musiałowska, Budowanie wizerunku poprzez wykorzystanie symbolu, [w:] B. Ociepka, Kształ-

towanie wizerunku, Wrocław 2005, s. 55. 
8 Ibidem.
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go wyobrażenia może również odnosić się do kraju. różnego rodzaju działa-
nia, także promocyjne, mogą przyczyniać się do tego, że zagraniczni obywatele, 
ale i obywatele danego kraju tworzą sobie bardziej pozytywny jego obraz. Ma 
to ważne znaczenie, jeśli się chce zwiększać sprzedaż produktów wytwarzanych 
przez miejscowe firmy, przyciągać do kraju zagranicznych inwestorów czy roz-
wijać zagraniczną turystykę przyjazdową”9. 

O ile w klasycznej kampanii promocyjnej przedsiębiorstw chodzi o to, aby 
się wyróżnić i pozytywnie się kojarzyć, być zapamiętanym – a co za tym idzie, 
zdobyć jak najwięcej klientów i po prostu zarabiać – o tyle w przypadku takich 
grup jak mniejszości narodowe sprawa promocji i jej celów nie jest już taka 
prosta. Po pierwsze można zadać sobie pytanie: czy w ogóle w przypadku grup 
mniejszościowych lub np. religijnych (w przypadku Żydów chodzi o wyznaw-
ców judaizmu) promocja w ogóle jest potrzebna? Wizerunek Żydów w Polsce 
wciąż nie należy do najlepszych. Jest silnie połączony ze stereotypami – w więk-
szości negatywnymi, a nawet uprzedzeniami. Dodatkowo Polakom wciąż bra-
kuje podstawowej wiedzy na temat mniejszości żydowskiej zamieszkującej ich 
kraj, co udowadniają w badaniach opinii, podając zupełnie niepokrywającą się 
z faktami, znacznie zawyżoną liczebność tejże grupy w granicach rP. Także wie-
le zaszłości historycznych i różna interpretacja historii powoduje, że dialog mię-
dzy Polakami a Żydami jest potrzebny, a skuteczny Pr, wspomagający procesy 
komunikacyjne, może być tutaj bardzo pomocny. 

Działalność promocyjna i narzędzia Pr stają się coraz bardziej popularne 
także wśród licznych organizacji pozarządowych, a nawet związków wyznanio-
wych i kościołów. Niekiedy różne instytucje same chętnie sponsorują takie pod-
mioty, gdyż wykorzystując je w swoich kampaniach, liczą na poprawę swojego 
wizerunku. Dla organizacji non profit jest to z kolei szansa na zaistnienie, ale też 
i niebezpieczeństwo skojarzenia np. z firmą czy sponsorem niemającym w spo-
łecznym odbiorze pozytywnego wizerunku, co może przenieść się na wszystkie 
podmioty uczestniczące w kampanii. Warto tu zwrócić uwagę np. na sytuację 
właśnie związków wyznaniowych. Ze względu na ich charakter otoczenie ocenia 
je bardziej surowo, szczególnie pod względem etycznym. 

Budowanie na nowo wizerunku mniejszości żydowskiej i rozpoczynająca się 
aktywność kulturowa

Po 1989 roku tematyka mniejszościowa zaczęła być coraz częściej porusza-
na. Powstawało wiele prac dotyczących mobilizacji i działalności narodowości 

9 K. Huber, Image, czyli jak być gwiazdą na rynku, Warszawa 1998, s. 6.
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niemieckiej czy ukraińskiej w Polsce. Jednak tematyka żydowska ograniczała się 
głównie do problemu Holocaustu lub do innych kwestii historycznych. Wize-
runek Żydów nie przedstawia się najkorzystniej. Wraz z mobilizacją tej grupy, 
możliwością swobodnego działania, ochroną prawną i wsparciem w rozwija-
niu tożsamości i kultury – również przez Unię europejską – pojawia się w zasa-
dzie zarówno możliwość, jak i potrzeba kreowania właściwego wizerunku tejże 
mniejszości narodowej. 

Mniejszość żydowska w Polsce charakteryzuje się specyficznymi cechami, 
które odróżniają ją zarazem od innych mniejszości zamieszkujących terytorium 
rP. Owe właściwości mają wpływ na tożsamość Żydów w Polsce, a co za tym 
idzie, na wizerunek tej grupy. Do tych cech można zaliczyć kilka czynników10. 
rozproszenie społeczności na obszarze całego państwa – brak jest jednego miej-
sca, gdzie skupiałaby się większa liczba obywateli narodowości żydowskiej. Oso-
by deklarujące ową narodowość w spisie powszechnym w 2012 r. są rozproszone 
po wszystkich województwach. Największe skupisko tejże ludności znajduje się 
w Warszawie – 356 osób, nie jest to jednak grupa na tyle znacząca liczebnie, aby 
można było mówić np. o tzw. dzielnicy żydowskiej w rozumieniu dzielnic etnicz-
nych w wielokulturowych miastach, np. w stolicach państw Zachodu. Inne cechy 
tej grupy to: towarzyszące owemu rozproszeniu oderwanie od tak zwanych regio-
nalnych ojczyzn; całkowity brak dziedziczenia przez młodsze pokolenie języka, 
czy to jidysz czy hebrajskiego, co również pokazał wynik spisu powszechnego 
z 2012 roku; silna odmienność religii – judaizmu; silna świadomość Holocaustu; 
bezczynność w okresie szabasowym (piątek wieczorem–sobota wieczorem). 

Działalność Pr nie jest działalnością tanią. Mniejszości narodowe w Polsce 
nie należą do najbogatszych, w związku z czym takie przedsięwzięcia muszą być 
starannie przemyślane i zaplanowane. Wydatki publiczne na finansowanie mniej-
szości żydowskiej są ponad 20 razy mniejsze niż na przykład na mniejszość nie-
miecką. Warto więc dodać, że w przypadku Żydów, w związku ze stereotypami 
dotyczącymi np. ich bogactwa i rządzenia światową finansjerą, tym bardziej jest 
to temat trudny, a przepych w tym obszarze wydaje się wręcz niewskazany. Jed-
nym ze źródeł finansowania działań promocyjnych może być restytucja mienia 
przedwojennych gmin żydowskich. Znowu jest to zarazem zagrożenie dla imagu 
organizacji, którą opinia publiczna może postrzegać jako pazerną i chcącą wyłu-
dzić i zawłaszczyć cudzą własność. Jak zaznacza P. Kocoń, kolejnym poważnym 
zagrożeniem dla wizerunku mniejszości żydowskiej w Polsce są afery finansowe 
i obyczajowe w organizacjach żydowskich, potwierdzające antysemickie przesądy. 

10 P. Kocoń, Żydzi w Polsce. Koszerny PR, „Decydent & Decision Maker”, nr 70, kwiecień 2007 r.
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Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich (ZGWŻ)11 ma niską rozpoznawal-
ność i problemy wszystkich innych organizacji żydowskich z nim niezwiązanych 
są automatycznie na niego przenoszone. Faktem niekorzystnie działającym na 
wizerunek Żydów w Polsce jest też bez wątpienia sytuacja w Izraelu i postrzega-
nie polityki tego państwa 12. 

Wśród pierwszych organizacji, która zapoczątkowała ożywienie działalno-
ści Żydów w Polsce jest powstała w 1988 r. Fundacja ronalda S. Laudera, zajmu-
jąca się przede wszystkim reaktywacją życia religijnego oraz organizująca naukę 
hebrajskiego. ZGWŻ dość owocnie od początku współpracuje z takimi tytułami 
prasowymi, jak „Tygodnik Powszechny”, „Więź” i „Znak”. Organizacje żydowskie, 
kreując wizerunek reprezentowanej mniejszości, chętnie współpracują również 
z organizacjami antyfaszystowskimi – „Nigdy Więcej” i „Otwartą rzeczpospo-
litą”, gdzie chętnie angażują się też osoby ze środowiska polskiej elity intelektu-
alnej, które sprzyjają tworzeniu dobrego Pr-u, np. Władysław Bartoszewski czy 
Seweryn Blumsztajn. W ramach swojej działalności statutowej ZGWŻ prowadzi 
przedsięwzięcia mające różny wpływ na jego wizerunek. Tytułem przykładu or-
ganizuje 8-dniowy festiwal gminny – „Otwarta Twarda” w Warszawie13. Festiwal 
ten jest profesjonalnie przygotowywany pod względem obsługi Pr – ma swo-
ją stronę internetową, newsletter, biuro festiwalowe, bezpośredni kontakt z me-
diami i profesjonalne materiały dla mediów. W 2006 roku ZGWŻ ogłosił też 
konkurs na System Identyfikacji Wizualnej – jest to niewątpliwie jeden z no-
wocześniejszych kroków w działalności promocyjnej i kreowaniu wizerunku14.  
J. Korzeniewska, kierownik Biura Komunikacji Społecznej w Gminie Żydowskiej 
w Warszawie, podkreśla, że jej zdaniem w takich organizacjach Pr tak naprawdę 
istnieje od zawsze, tyle że nie zawsze zajmowali się tym specjaliści od kreowania 
wizerunku. Porównuje ona pracę w Gminie do organizacji typu NGO, która peł-
ni swojego rodzaju misję społeczną15.

11  Związek zarejestrowany został w 1993 roku jako kontynuacja Związku religijnego Wyznania Moj-
żeszowego, powstałego w 1946 roku. Działa w oparciu o Ustawę o stosunku Państwa do gmin wy-
znaniowych żydowskich w rP z 1997 roku oraz prawo wewnętrzne. Jest prawnym kontynuatorem 
przedwojennych gmin. reprezentuje polskich Żydów w procesie odzyskiwania przedwojennego mie-
nia gmin żydowskich i innych wyznaniowych osób prawnych (proces restytucji). Celem działalności 
Związku jest organizowanie życia religijnego i kulturalnego członkom gmin w Polsce oraz działalność 
charytatywna. [Online] http://www.jewish.org.pl/index.php/pl/sposecznopydowska-w-polsce-
mainmenu-59/157-zwipzek-gmin-wyznaniowych-mydowskich-w-rp.html, stan z dn. 12.11.13.

12 P. Kocoń, op. cit.
13 [Online] http://www.otwartatwarda.pl/, stan z dn. 15.06.11.
14 [Online] http://www.wirtualnemedia.pl/print/zgwz-oglasza-konkurs, stan z dn. 10.09.13.
15  Wywiad o... specyfice komunikacji PR w Gminie Żydowskiej, Proto 10.03.2011 r., [online] http://

www.proto.pl/wywiady/info?itemId=93410, stan z dn 15.03.11.
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Działania Pr obejmują też reagowanie na kryzysy. Kocoń pokazuje przy-
kład takiej sytuacji, w której mniejszość żydowska walczyła o swój pozytywny 
image. Otóż w stołecznej „Gazecie Wyborczej” z 4/5 stycznia 2007 r. ukazał się 
artykuł T. Urzykowskiego pt. Gmina sprzeciwu. autor poruszał w nim temat 
prób utworzenia w Warszawie gminy opozycyjnej wobec istniejącej gminy ży-
dowskiej i powtarzał bezkrytycznie zarzuty wysuwane przez przedstawicieli 
Gminy Wyznaniowej Starozakonnych w rP, działającej w Warszawie od wrze-
śnia 2003 roku. autor artykułu nie zwrócił uwagi na wyjaśnienia i sprosto-
wania ZGWŻ. Na stronach internetowych organizacji żydowskich w Polsce 
(www.jewish.org.pl) zamieszczono sprostowania i rozesłano je do głównych 
partnerów ŻGWŻ, a także list do redaktora naczelnego „Gazety Wyborczej”. 
Choć nie domagano się formalnego sprostowania od tego dziennika, to dzia-
łania można uznać za sukces, bowiem podobne publikacje na łamach „Wybor-
czej” już się nie pojawiły16. 

Związek reaguje też na akty antysemickie. Jako przykład działań mających 
na celu poprawę wizerunku wewnątrz grupy – bo przecież Pr dotyczy nie tylko 
działań podejmowanych wobec otoczenia zewnętrznego, ale też i wewnątrz da-
nej organizacji czy społeczności – można podać tzw. akcję MaGeN, co z hebraj-
skiego oznacza tarcza, obrona. Jak czytamy: „Prosimy o kontakt wszystkie osoby, 
które w ostatnim czasie otrzymywały listy, SMS-y, telefony lub w inny sposób 
kierowane do nich były sformułowania, groźby bądź bezpośrednie akty przemo-
cy o charakterze antysemickim. Prosimy też, żebyście nie kasowali takich SMS-
ów lub maili, nie wyrzucali listów, tak aby zostały zachowane wszystkie dowody. 
Wszystkie dane traktowane będą jako poufne. Osoby zgłaszające nie muszą po-
dawać danych osobowych. Teraz jest szansa, że nie zostanie to potraktowane jako 
akt o znikomej szkodliwości społecznej”17. Podano też dane kontaktowe, gdzie 
osoby prześladowane mogą szukać pomocy. Z pewnością takie inicjatywy sprzy-
jają lepszemu postrzeganiu organizacji żydowskich przez samych ich członków.

Podkreśla się często, iż w Polsce istnieje wiele różnych organizacji żydow-
skich. Z jednej strony stwarza to silny potencjał, bo mimo niezbyt dużej liczeb-
ności tej mniejszości w Polsce, ma ona stosunkowo dużo możliwości, aby się 
aktywizować. Z drugiej zaznacza się, że organizacje te nie wykorzystują swoich 
możliwości, gdyż nie wypracowały żadnego wspólnego programu działania. Nie 
jest to korzystne z punktu widzenia public relations. J. Korzeniewska opowiada18, 

16 P. Kocoń, op. cit.
17  [Online] http://warszawa.jewish.org.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=34, 

stan z dn. 21.11.13.
18 Ibidem.
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że społeczność żydowska zdaje sobie z tego sprawę. W związku z tym opraco-
wano strategię komunikacji społecznej. Trwają prace nad reorganizacją narzędzi 
komunikacyjnych, co sprzyjać ma przejrzystości i większej efektywności polity-
ki informacyjnej. realizowane są różne ciekawe przedsięwzięcia, m.in. spotka-
nia literackie, filmowe, świąteczne, warsztaty, wykłady, debaty publicystyczne, 
festiwale, koncerty, wydarzenia zewnętrzne. Wiele z nich ma charakter otwar-
ty. Jak zauważa kierownik biura komunikacji, przyjaciół i sympatyków Gminy 
przybywa po każdym nowym wydarzeniu. Warto wspomnieć, że coraz częściej, 
dzięki uzyskanym grantom, mogą mieć miejsce przeróżne eventy. Działania Pr 
gminy są podejmowane na coraz szerszą skalę – od kilku wydawnictw (biuletyn, 
informator kulturalny, ulotki i broszury), trzy strony internetowe, wdrażanie 
nowego logotypu, po projekty medialne i te w ramach komunikacji wewnętrznej 
skierowanej do dwóch grup – pracowników i członków Gminy. Odświeżany jest 
nie tylko system identyfikacji wizualnej, ale również wydawany od 10 lat Biu-
letyn Gminy Żydowskiej w Warszawie, wydawany jest także miesięcznik „IKe” 
(Informator Kulturalno-Oświatowy). 

Założono także portal varshe.pl, pisany w języku jidysz, z możliwością wy-
boru opcji w języku polskim. Gmina korzysta też z najnowocześniejszych form 
promocji – np. tzw. fanpage, a więc ma swoje konto na popularnym portalu spo-
łecznościowym Facebook (ponad 1 tys. kliknięć „lubię to”), a także swój ka-
nał na YouTube. W przyszłości planowana jest duża inwestycja – budowa war-
szawskiego JCC, czyli Jewish Community Center, centrum, gdzie, jak podkreśla  
J. Korzeniewska, mniejszość żydowska liczy na większą możliwość zaprezento-
wania się jako społeczność, lepszą integrację i możliwość zarządzania organiza-
cją. Jak zaznacza ta specjalistka od Pr, za bardzo ważne dla kreowania wizerun-
ku Gminy uważa się budowanie bliskiej relacji między organizacją a jej człon-
kami. Główne cele działań promocyjnych to według niej zapewnienie wielości 
i różnorodności oferty kulturalnej, edukacyjnej i religijnej, sprzedanej w zachę-
cający sposób. Zauważa, że przecież są wśród członków Gminy i seniorzy, i mło-
dzież. Wszystko, co integruje powinno też być jak najlepszej jakości. Poza tym  
J. Korzeniewska, dzięki prowadzonym przez siebie działaniom Pr chciałaby, 
żeby społeczność żydowska się powiększyła, aby dołączyli do Gminy ci, któ-
rzy jeszcze się wahają, może nawet obawiają. Zaznacza ona, iż obecnie jednym 
z wiodących problemów jest kłopot z rozróżnieniem obu organizacji. Celem 
więc w perspektywie 2–3 lat jest budowa marki gminy jako wiodącej organizacji 
żydowskiej w Warszawie19.

19  Wywiad o... specyfice komunikacji PR w Gminie Żydowskiej, Proto, 10.03.2011 r., [online] http://
www.proto.pl/wywiady/info?itemId=93410, stan z dn. 12.03.11.
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Organizacje i prasa żydowska w Polsce 
Jak wspominano we wcześniejszych częściach pracy, rok 1989 stał się dla 

mniejszości żydowskiej w Polsce momentem przełomowym. To wtedy już legal-
nie mogły i zaczęły powstawać nowe organizacje działające na rzecz rozwoju ży-
cia społeczności żydowskiej w rP. Wśród nich można wymienić20:

  Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce – istnieje od 1950 roku, 
przedstawia się jako największa organizacja żydowska w kraju. Główne 
cele działalności stowarzyszenia to integracja środowiska żydowskiego, 
działalność w obszarze kultury żydowskiej i języka jidysz oraz budowanie 
dobrych relacji polsko-żydowskich. Zarząd główny mieści się w Warsza-
wie, zaś oddziały stowarzyszenia znajdują się w 16 większych miastach 
Polski. Swoją działalność Towarzystwo na przestrzeni ostatnich lat finan-
suje przede wszystkim dzięki wsparciu ministra spraw wewnętrznych 
i administracji21.

  Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP – został on zarejestro-
wany w 1993 roku jako kontynuacja Związku religijnego Wyznania Moj-
żeszowego, powstałego w 1946 roku. Działa w oparciu o Ustawę o sto-
sunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w rP z 1997 roku 
oraz prawo wewnętrzne. Należy go traktować jako prawnego kontynu-
atora przedwojennych gmin. reprezentuje on polskich Żydów w procesie 
odzyskiwania przedwojennego mienia gmin żydowskich. Wśród celów 
działalności Związku wymienić trzeba organizowanie życia religijnego 
i kulturalnego członkom gmin w Polsce oraz działalność charytatywną. 
W jego skład wchodzi osiem gmin żydowskich: w Warszawie, Wrocła-
wiu, Krakowie, Łodzi, Szczecinie, Katowicach, Bielsku-Białej i Legnicy. 
Związek Gmin oraz gminy żydowskie zrzeszają pełnoletnie osoby wy-
znania mojżeszowego, osoby narodowości żydowskiej lub pochodzenia 
żydowskiego, niebędące jednocześnie wyznawcami innych religii, posia-
dające obywatelstwo polskie, zamieszkałe na terytorium rP. Swoją dzia-
łalność Związek finansuje przede wszystkim ze środków własnych oraz 
Ministerstwa Kultury i Sztuki, jak również prywatnych sponsorów22.

  Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny – działa od 1951 roku. 
Zgodnie z postanowieniami obowiązującego od 1996 roku statutu (zmie-
niany w 2007 i 2011 roku) dąży do zachowania i utrwalenia pamięci o historii

20 [Online] www.jewish.org.pl, stan z dn. 13.11.13.
21 [Online] http://www.tskz.pl/, stan z dn. 14.12.13.
22  [Online] http://www.jewish.org.pl/index.php/pl/sposecznopydowska-w-polsce-mainmenu-59/

157-zwipzek-gmin-wyznaniowych-mydowskich-w-rp.html, stan z dn. 18.01.14.
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i kulturze Żydów polskich oraz ich wkładzie w światową kulturę. Od 
1993 roku głównym celem jest otwarcie Muzeum Historii Żydów Pol-
skich, planowane na 2013 rok 23.

  Stowarzyszenie Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie 
Światowej – założono je w 1991 roku. Zrzesza byłych uczestników walki 
zbrojnej z faszyzmem; byłych więźniów gett i hitlerowskich obozów; Ży-
dów, którzy przeżyli okupację na tzw. ,,aryjskich dokumentach” w pol-
skich środowiskach i tzw. sybiraków – uciekinierów i zesłańców do by-
łego ZSrr. Wśród zadań Stowarzyszenia wymienić należy działalność 
społeczną, obronę interesów żydowskich kombatantów i ofiar hitlery-
zmu, troskę o zachowanie pamięci o zbrojnym czynie żydowskim i wal-
ce w okresie II wojny światowej w oddziałach partyzanckich i gettach, 
w obozach koncentracyjnych i obozach pracy, w łagrach i na zesłaniu. Za 
swoje cele Stowarzyszenie przyjęło też walkę z dyskryminacją, ksenofo-
bią i antysemityzmem, zwalczanie przypadków bezczeszczenia synagog, 
cmentarzy i innych obiektów kultu religijnego, współdziałanie z pokrew-
nymi organizacjami w kraju i za granicą24.

  Amerykańsko-Polsko-Izraelska Fundacja do Spraw Promocji Kultury Pol-
sko-Żydowskiej „Shalom” – została powołana w 1988 roku z inicjatywy Goł-
dy Tencer – aktorki i reżysera Teatru Żydowskiego im. e. r. Kamińskiej25.

  Stowarzyszenie Dzieci Holocaustu w Polsce – Stowarzyszenie Dzieci Ho-
locaustu skupia osoby ocalone z Zagłady, które ze względu na żydowskie 
pochodzenie były skazane przez okupanta hitlerowskiego na ekstermi-
nację i z tego powodu przebywały w gettach, obozach koncentracyjnych, 
obozach zagłady lub zmuszone były do ukrywania swojej tożsamości, 
przy czym w dniu rozpoczęcia II wojny światowej miały nie więcej niż  
13 lat lub urodziły się w czasie wojny26.

  Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego – została założona na 
mocy porozumienia zawartego pomiędzy Światową Organizacją Ży-
dowską ds. restytucji i Związkiem Gmin Wyznaniowych Żydowskich 
w rP. Celem jej działania jest ochrona materialnych reliktów kulturo-
wego dziedzictwa Żydów w Polsce. Odbywa się to na obszarach, gdzie 

23 [Online] http://www.szih.org.pl/pl/cms/historia/, stan z dn. 14.11.13.
24  [Online] http://www.sztetl.org.pl/en/article/warszawa/20,culture-social-and-educational-pro-

jects/17592,stowarzyszenie-zydow-kombatantow-i-poszkodowanych-w-ii-wojnie-swiatowej/, 
stan z dn. 29.10.13

25 [Online] http://www.shalom.org.pl/index.htm, stan z dn. 14.09.13.
26 [Online] http://www.dzieciholocaustu.org.pl/szab1.php, stan z dn. 21.12.13.
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z racji zbyt dużej odległości nie docierają gminy żydowskie. Obszar 
działania Fundacji to blisko 70% powierzchni kraju27.

  ZOOM – Żydowska Ogólnopolska Organizacja Młodzieżowa – działa od 
marca 2007 roku. Do zadań jej działalności należą m.in. integrowanie mło-
dych Żydów poprzez organizowanie seminariów, wyjazdów, spotkań, jak 
również poprzez upowszechnianie wiedzy o tradycji i historii Żydów28.

  Stowarzyszenie Drugie Pokolenie – Potomkowie Ocalałych z Holokau-
stu – Fundacja rodziny Nissenbaumów – do głównych zadań Funda-
cji należy ratowanie świadectw i zabytków kultury żydowskiej w Pol-
sce, zwłaszcza odbudowa i ochrona cmentarzy żydowskich. Fundacja 
rodziny Nissenbaumów jest pierwszą fundacją założoną w Polsce po 
okresie wojennym. Działalność Fundacji datuje się od 1983 roku, choć 
oficjalna rejestracja sądowa ze względów proceduralnych nastąpiła 
w okresie późniejszym29.

Spośród najważniejszych tytułów prasowych wydawanych przez mniejszość 
żydowską w Polsce nie sposób pominąć następujących:

  „Midrasz” – miesięcznik określający się jako czasopismo społeczno-kultu-
ralne w języku polskim, skierowane do wszystkich zainteresowanych ży-
ciem Żydów w Polsce i na świecie. Jest wydawany od kwietnia 1997 roku30.

  „Dos Jidisze Wort – Słowo Żydowskie” – pierwotnie dwutygodnik, obecnie 
miesięcznik wydawany przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów 
w Polsce dzięki dotacji ministra spraw wewnętrznych i administracji31.

  „Szterndlech” – wychodzący od 1998 roku dwumiesięcznik w języku polskim 
dla dzieci żydowskich i ich przyjaciół. Pismo utrzymuje się z dotacji, między 
innymi Ministerstwa Kultury i Sztuki, organizacji, fundacji żydowskich32.

Wśród najważniejszych imprez żydowskich odbywających się na terenie rP 
wymienić można:

  Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie,
  Festiwal Kultury Żydowskiej „Warszawa Singera”,
  Marsz Żywych w Oświęcimiu,

27 [Online] http://fodz.pl/?d=3&l=pl, stan z dn. 08.10.13.
28 [Online] http://www.zoom.edu.pl/about/, stan z dn. 22.12.13.
29 [Online] http://www.nissenbaum.pl/, stan z dn. 23.11.13.
30 [Online] http://www.midrasz.pl/miesiecznik/onas, stan z dn. 06.12.13.
31 [Online] http://dr.textalk.com/slowozyd/0801/, stan z dn. 11.12.13.
32 [Online] http://www.izrael.badacz.org/zydzi_w_polsce/org_szterndleh.html, stan z dn. 21.02.14.
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  Dzień Pamięci Ofiar Shoah (Holocaustu),
  Dni Książki Żydowskiej w Warszawie,
  Obchody rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim,
  Spotkania z Kulturą Żydowską SIMHa we Wrocławiu,
  Koncerty Hawdałowe organizowane we Wrocławiu33.

Należałoby zaznaczyć, iż mniejszość żydowska nie posiada własnej reprezen-
tacji w Parlamencie. Nie wystawiała ona również swoich kandydatów w wyborach 
samorządowych. Ponadto w roku szkolnym 2005/2006 języka hebrajskiego uczyło 
się w 2 placówkach oświatowych (w Warszawie i Wrocławiu) 66 uczniów należą-
cych do tej mniejszości. Język jidysz (tradycyjny język Żydów polskich) nauczany 
jest na kursach organizowanych przez organizacje żydowskie34.

Gmina Żydowska we Wrocławiu
Wrocławska gmina jest zaraz po warszawskiej drugim największym skupi-

skiem Żydów w Polsce. Do najważniejszych działających w obrębie miasta insty-
tucji owej mniejszości trzeba zaliczyć:

  Gminę Żydowską we Wrocławiu,
  Centrum Kultury i edukacji Żydowskiej we Wrocławiu – Fundacja Bene 

Kahan,
  Fundację Kultury i edukacji Żydowskiej „Gesher” oraz działającą przy 

niej Szkołę Podstawową Lauder etz Chaim,
  Towarzystwo im. edyty Stein.

Wspomnieć też można o organizacji, w której mniejszość aktywnie uczest-
niczy – Dzielnicy Czterech Świątyń lub o jednostce, która żywo zajmuje się jej 
historią i kulturą – Centrum Kultury i Języków Żydowskich Uniwersytetu Wro-
cławskiego. Do najważniejszych wydarzeń kulturalnych w stolicy Dolnego Ślą-
ska, organizowanych i kojarzonych z kulturą żydowską należą:

  Festiwal Kultury Żydowskiej SIMHa,
  Koncerty Hawdałowe organizowane we Wrocławiu.

Żydzi aktywnie biorą też udział w odbywającym się od 2008 roku festiwalu 
Kalejdoskop Kultur35, a niebawem na kulturalnej mapie Wrocławia pojawi się 

33  Raport dotyczący sytuacji mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w Rzeczy-
pospolitej Polskiej, Warszawa 2007, s. 30 oraz [online] www.jewish.org.pl, stan z dn. 21.12.13.

34  Raport dotyczący sytuacji mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w Rzeczy-
pospolitej polskiej, Warszawa 2007, s. 29 oraz [online] www.jewish.org.pl, stan z dn. 21.12.13.

35  [Online] http://www.kalejdoskopkultur.pl/index.php?option=com_content&view=article&i-
d=1&Itemid=12, stan z dn. 21.12.13.



SaNDra SINGer

50

nowy festiwal ich kultury „Szalom”. Czy jednak taka aktywność i wymienione 
powyżej organizacje wrocławskie mają realny wpływ na wizerunek mniejszości 
żydowskiej w mieście? a może są tylko instytucjami „na papierze”, a ich działa-
niami zainteresowana jest tylko garstka osób? Czy w ostatnich latach aktywność 
wrocławskich Żydów rośnie czy maleje? aby odpowiedzieć na te pytania, należy 
przyjrzeć się bliżej poszczególnym organizacjom i festiwalom. 

Jak już wspomniano wcześniej, w przeszłości niemiecki Wrocław stanowił 
jedno z większych skupisk żydowskich w Niemczech. Jednakże na skutek Holo-
caustu i wypędzenia Niemców, wśród których mogli jeszcze znajdować się zasy-
milowani Żydzi, którym udało się przetrwać oraz którzy byli „nośnikami” pa-
mięci Breslau i czasów świetności tamtejszej gminy żydowskiej, niemiecka gmi-
na żydowska przestała istnieć. Jak zaznacza M. Łagiewski: „Ostatecznie jesienią 
1944 roku przestało istnieć jedno z największych skupisk niemieckich Żydów. 
Unicestwione zostało we Wrocławiu środowisko żydowskie, mające kilkusetlet-
nie tradycje kulturalne, gospodarcze, naukowe i polityczne o zasięgu nie tylko 
niemieckim, ale i ogólnoeuropejskim”36. Choć obecnie Wrocławska Gmina Ży-
dowska (GWŻ) jest drugą (po warszawskiej) co do wielkości w Polsce, to, biorąc 
pod uwagę jej liczebność – niecałe 300 osób, nie da się jej porównać do tej, jaka 
została unicestwiona. 

rok 1989, czyli rok upadku komunizmu w Polsce, stał się datą symboliczną 
także dla żydowskiej społeczności Wrocławia. GWŻ odzyskała wówczas status 
związku wyznaniowego. Oficjalne przywrócenie i zaakcentowanie funkcji reli-
gijnej stanowiło przełom. Zaczęto odtąd publicznie mówić o żydowskiej tradycji 
miasta, podkreślając znaczącą rolę Żydów w przedwojennym Breslau. Synagoga 
i inne budynki użyteczności publicznej, znajdujące się już od czasów przedwo-
jennych przy ulicy Włodkowica, uzyskały formalną rangę miejsca kultu. Wro-
cław z dnia na dzień uzyskał rangę miasta, do którego może przyjść każdy zain-
teresowany judaizmem. 

Gmina swoim zasięgiem obejmuje Polskę południowo-zachodnią i część cen-
tralnej. Formalnie powstała w 1993 roku, z przekształcenia istniejącej w latach 
1946–1993 Kongregacji Wyznania Mojżeszowego we Wrocławiu w Gminę Wy-
znaniową Żydowską. 27 sierpnia 2006 roku nastąpiło zniesienie Gminy i tym sa-
mym włączenie jej w strukturę organizacyjną Związku Gmin Wyznaniowych Ży-
dowskich w rP. Od tego czasu funkcjonuje jako Oddział ZGWŻ we Wrocławiu. 
Powodem takiego przekształcenia były niejasności finansowe Gminy37.

36 M. Łagiewski, Wrocławscy Żydzi 1850–1944, Wrocław 1997, s. 5.
37  [Online]  http://www.naukowy.pl/encyklopedia/Gmina_Wyznaniowa_%C5%BBydowska_we_

Wroc%C5%82awiu, stan z dn. 21.10.13.
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Wrocławska Gmina Żydowska nie ma łatwego zadania, przejmuje bowiem 
obiekty materialne po dawnej gminie Żydów niemieckich. Nie jest jednak bez-
pośrednią kontynuatorką tamtejszej gminy, gdyż we Wrocławiu nie sposób od-
naleźć ani jednej osoby, która stanowiłaby „kontynuację pro persona”. Podkreśla 
się, iż we współczesnej Gminie nie ma osób, które pamiętałyby niemiecki Bre-
slau sprzed 1944 roku. Nawet kantor Dawid ringel, jeden z najstarszych człon-
ków Gminy, przybył do Wrocławia w roku 1945, po tym jak został wypędzony 
z terytorium dzisiejszej Ukrainy, a więc i on zamieszkał już w polskim mieście38. 
Żeby jednak rozwijać swoją tożsamość, charakterystyczną też dla danego miej-
sca, potrzebna jest pewna ciągłość historyczna, świadomość i znajomość histo-
rii – połączenie z miejscem. Wydaje się, że także dla celów turystycznych ta-
kie informacje są niezwykle ważne i atrakcyjne. Członkowie Gminy, poszukując 
informacji na temat przedwojennych niemieckich Żydów, nie mając kontaktu 
z poprzednikami, swoją wiedzę na temat przedwojennej gminy czerpią ze źró-
deł drugorzędnych. Periodyk GWŻ „Biuletyn Informacyjny” traktuje nie tyl-
ko o współczesnych dla Gminy wydarzeniach, ale zawiera także opracowania 
przedwojennej historii życia żydowskiego w mieście oraz synagogi – pomaga 
to wykształcić żydowską tożsamość kulturową. GWŻ określa więc samą siebie 
jako spadkobierczynię niemieckiej gminy, jednak – jak zaznacza – nie tradycji 
poległego żydostwa niemieckiego. Jej samej trudno jest znaleźć jednolitą drogę. 
Jak potwierdza wielu jej członków, balansuje ona nawet dziś między ortodok-
syjnym a liberalnym charakterem39. Jednym z namacalnych i rozpoznawalnych 
dla każdego symbolów, symbolem zaczerpniętym z okresu Breslau, a uznawa-
nym za element tożsamości obecnej Gminy jest traktowanie wybitnych postaci 
pochodzenia żydowskiego, mieszkańców dawnego Wrocławia, jako „naszych” 
i identyfikowanie się z nimi. Są to np. Fredinand Lasalle czy nobliści Fritz Haber 
i Max Born. Wydaje się, że jest to dobre posunięcie – po pierwsze umacnia toż-
samość członków Gminy, po drugie – takie postaci, znane, dobrze się kojarzące, 
pozytywnie oddziałują na obraz danej grupy. W obszarze kultury Gmina chwa-
li się współpracą z Fundacją Pro arte40, Studium Języków i Kultury Żydowskiej 
Uniwersytetu Wrocławskiego czy Fundacją Bente Kahan. Gmina współpracu-
je ze Szkołą Lauder – etz Chaim i ze Studium Kultury i Języków Żydowskich 

38  J. Gogo, L. Henke, S. Hoffmann, I. Kazejak, a. Sęczek, Wielka tradycja bez kontynuacji. Gmina 
Żydowska we Wrocławiu po roku 1945, [w:] Polski Wrocław jako metropolia europejska – Pamięć 
i polityka historyczna z punktu widzenia oral history, Frankfurt nad Odrą 2005.

39 Ibidem.
40  Organizator comiesięcznych Koncertów Hawdalowych, odbywającego się corocznie w maju Fe-

stiwalu Kultury Żydowskiej Simcha oraz koncertów Chóru Synagogi pod Białym Bocianem pod 
dyrekcją Stanisława rybarczyka, [online] http://www.proarte.org.pl/, stan z dn. 21.12.13.
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Uniwersytetu Wrocławskiego. Przy Gminie działa także Klub Młodzieżowy, 
spotykający się w środy i niedziele. Klub organizuje też spotkania dla dzieci 
w szkółce niedzielnej. Działa przy Gminie także klub seniora41. Ponadto Gmi-
na współpracuje m.in. w ramach Dzielnicy Wzajemnego Szacunku z innymi 
wyznaniami z parafią ewangelicko-augsburską, parafią rzymsko-Katolicką, 
parafią Prawosławną.

Synagoga pod Białym Bocianem  
jako ważny element promocyjny Wrocławia

Centrum życia mniejszości żydowskiej, kultury żydowskiej, a zarazem sym-
bolem odrodzenia działalności Żydów we Wrocławiu jest Synagoga pod Białym 
Bocianem. Synagoga przy ul. Włodkowica została zaprojektowana przez wybit-
nego architekta Carla Ferdinanda Langhansa Młodszego, syna twórcy berlińskiej 
Bramy Brandenburskiej, powinna stanowić zatem niezwykłą wartość materialną 
nie tylko dla osób pochodzenia żydowskiego, ale i dla wszystkich mieszkańców 
miasta. Została wybudowana w 1829 roku. Jest to jedna z niewielu żydowskich 
świątyń, które przetrwały czasy III rzeszy. Uroczyste otwarcie wyremontowa-
nej Synagogi Pod Białym Bocianem miało miejsce 6 maja 2010 roku42. Wówczas 
prezydent Wrocławia wygłosił przemówienie, w którym mówił: „850 lat żydow-
skiej historii miasta nie jest zamkniętą księgą. Otwieramy jej kolejny rozdział, 
traktując dziedzictwo żydowskiego Wrocławia jako część naszej zbiorowej toż-
samości i kultury wspólnej dla wszystkich wrocławian. Trudno nie poddać się 
wzruszeniu, stojąc w świątyni, miejscu modlitwy wrocławskich Żydów, w której 
brzmiały słowa po hebrajsku, niemiecku, w jidysz i po polsku, na podwórku, 
której bywało gwarno od śmiechu dzieci, a potem śmiertelnie cicho po wywózce 
ostatnich Żydów na zagładę. Spotykamy się tutaj, by przywrócić naszemu miastu 
raz na zawsze jego żydowskie serce”43.

Synagoga wchodzi w skład tzw. Dzielnicy Czterech Świątyń (inaczej Dziel-
nicy Wzajemnego Szacunku). Należą do niej również prawosławny sobór Na-
rodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy, rzymskokatolicki kościół św. antoniego 
z Padwy oraz ewangelicko-augsburski kościół Opatrzności Bożej. Współpraca 
między świątyniami narodziła się jesienią 1995 roku. Organizowane są wspól-
ne imprezy, np. Wrocławski Dzień Wzajemnego Szacunku, spotkania edukacyjne 
dla dzieci oraz modlitwy ekumeniczne. Dzielnica jest też elementem wpisującym 

41 [Online] http://www.wroclaw.jewish.org.pl/, stan z dn. 21.12.13.
42 [Online] http://www.wroclaw.pl/synagoga_2.dhtml, stan z dn. 21.12.13.
43  [Online] http://www.tuwroclaw.com/wiadomosci,do-synagogi-pod-bialym-bocianem-powro-

cilo-zycie,wia5-3267-2497.html, stan z dn. 21.12.13.
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się w politykę promowania kulturowej i religijnej różnorodności Wrocławia jako 
„otwartego miejsca spotkań”. Prowadzone przez Fundację Bente Kahan Centrum 
Kultury i edukacji Żydowskiej dba o promocję Synagogi Pod Białym Bocianem 
jako jednego z najatrakcyjniejszych centrów duchowych miasta i kraju. Chce to 
robić poprzez liczne koncerty, spektakle i warsztaty teatralne, filmy, wykłady, se-
minaria. Planowane jest powstanie nowoczesnego Muzeum Żydowskiego we 
Wrocławiu z siedzibą właśnie w budynku synagogi, które ma pokazywać świat 
Żydów Śląska i ich 1000-letnią historię, m.in. przy zastosowaniu najnowszych 
i atrakcyjnych dla odwiedzających technik 3D i hologramowych. Planuje się też 
zapewnić przestrzeń na zmienne wystawy, odczyty i warsztaty. Oprócz swych 
funkcji turystycznych, Synagoga spełniać ma również rolę edukacyjną. W przy-
szłości w jej otoczeniu docelowo powstaną zaś Międzynarodowe Centrum Stu-
diów Żydowskich i Ośrodek „KOD–Kultura–Obecność–Dialog”44. Warto pod-
kreślić, że obecnie relatywnie duża grupa młodych ludzi przychodzi do synagogi. 
Fakt ten dowodzi, że Gmina się odnawia, a życie żydowskie nie istnieje tylko we 
wspomnieniach, lecz jest realne45. Zarówno Gmina, jak i władze miasta liczą, iż 
Synagoga Pod Białym Bocianem, stanowiąc centrum Dzielnicy Czterech Świą-
tyń, stanie się także jedną z największych atrakcji miasta. Dzięki temu ma szansę 
stać się kolejnym z najatrakcyjniejszych punktów na mapie turystycznej stolicy 
Dolnego Śląska. 

Streszczenie

Odnowa kultury żydowskiej w polskim społeczeństwie
artykuł został poświęcony problematyce mniejszości żydowskiej w Polsce, ze 

szczególnym uwzględnieniem efektów działalności Gminy Żydowskiej we Wrocławiu. 
autorka postawiła tezę, iż w Polsce, w ostatnich dwóch dekadach zauważalna jest zmia-
na samopostrzegania się mniejszości żydowskiej, jak i sposobu jej komunikowania się 
z otoczeniem. Chodzi tu przede wszystkim o transformację tożsamości współczesnej 
kultury żydowskiej (odnawianie się jej), od wspomnień powiązanych prawie wyłącznie 
z Holokaustem i dramatem II wojny światowej do pełnej partycypacji w życiu społeczno-
kulturalnym polskiego społeczeństwa. autorka przytacza konkretne przykłady ponow-
nego włączania się społeczności żydowskiej we współczesną kulturę polską oraz czynne-
go w niej uczestnictwa.

44 a. Gleichgewicht, Synagoga, [online] http://fbk.org.pl/synagoga/, stan z dn. 21.12.13.
45 J. Gogo, L. Henke, S. Hoffmann, I. Kazejak, a. Sęczek, op. cit.
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Summary

Renewed Jewish Culture in Polish society
The article was devoted to the issues of the Jewish minorities in Poland, conside-

ring the effects of the activity of the Jewish commune in Wrocław. The author claimed 
that, over the past two decades in Poland, there has been a noticeable change in self-
perception of the Jewish minority as well as in the way of the commune’s communicating 
with the environment. The point being made here is mainly related to the transformation 
of the modern Jewish culture identity (their renewal), from memories generally related 
to Holocaust and the drama of the II World War to complete participation in the socio-
cultural life of the Polish society. The author brings specific examples of the contempora-
ry active participation of the Jewish society in the modern Polish culture.

Keywords: Jewish culture, Jewish commune, Lower Silesia, Jewish press, Jewish or-
ganizations, synagogue.


