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WSTĘP
W XXI wieku świadomość wartości dziedzictwa kulturowe-
go staje się coraz bardziej powszechna i ogólnodostępna. 
Dziedzictwo promują aplikacje na smartfony, rozpoznające 
dzieła sztuki – m.in. Smartify czy DailyArt, która oferuje użyt-
kownikowi zapoznanie się z jednym dziełem sztuki dziennie. 
Instytucje na całym świecie starają się dotrzeć do młodzieży 
tworząc wirtualne wystawy, a nawet cyfrowe katalogi, w któ-
rych można znaleźć wszystkie zbiory danego muzeum. Spo-
łeczeństwa dostrzegają wyraźniej, że tożsamość kulturowa 
związana z ogólnoświatowym dziedzictwem jest wartością 
uniwersalną. Zachowanie wszelkich dóbr kultury powinno 
być ogólnym priorytetem. Obecne i przyszłe pokolenia mają 
prawo i powinny mieć przywilej, aby zapoznać się z tworami 
natury i dziełami rąk ludzkich, które składają się na światowe 
dziedzictwo kulturowe.

Jednakże często dochodzi do wartościowania współcze-
snego dziedzictwa; nawet podświadomie dzielimy je na „na-
sze” i „obce”. Takie myślenie może okazać się zgubne, po-
nieważ to, co z pozoru wydaje się „obce” (nieznane / inne), 
stanowi ważny element wspólnej historii i tradycji1. 

Rok 2018 był setną rocznicą odzyskania niepodległości 
przez Polskę, co skłania do refleksji na temat wpływu róż-
norodności kulturowej na kształtowanie się historii i kultu-
ry przed drugą wojną światową. Skłania też do refleksji nad 
wpływem różnorodności kulturowej na ukształtowanie się 
współczesnej tożsamości społeczeństwa.

Według Pierwszego Spisu Powszechnego Rzeczpospolitej 
Polskiej, przeprowadzonego 30 września 1921 roku, około 
10% ludności ówczesnych terenów Rzeczpospolitej Polskiej 
stanowili obywatele wyznania mojżeszowego2. Społeczność 
żydowska bez wątpienia przyczyniła się do gospodarczego 
i kulturalnego rozwoju kraju. Według internetowego portalu 
Sztetl, na terenie Mazowsza obecnie znajduje się ponad 140 
kirkutów w różnym stanie zachowania3. W tej grupie znajdu-
ją się zarówno cmentarze całkowicie zniszczone, jak i miejsca 

1 Barański 1999: 61–62.
2 Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 1931.
3 Dane dotyczące cmentarzy żydowskich na dzień 31.10.2017 r. według 

portalu Wirtualny Sztetl. Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Inter-
net: sztetl.org.pl (wgląd 02.02.2019).

zadbane, które nadal stanowią widzialny znak żydowskiej 
tradycji i historii. 

Narodowy Instytut Dziedzictwa w 2017 r. przeprowadził 
ankietę na temat stanu świadomości społecznej dotyczącej 
znajomości i postrzegania dziedzictwa kulturowego. Badania 
związane były z realizacją projektu DoM (Dziedzictwo obok 
Mnie), w którym badano stan wiedzy i nastawienie miesz-
kańców oraz utworzono podręcznik dla gmin dotyczący za-
rządzania dziedzictwem kulturowym i wykorzystywania jego 
potencjału. Wynikiem prac nad projektem było wydanie pu-
blikacji pt. Dziedzictwo kulturowe w badaniach. Polacy wo-
bec dziedzictwa kulturowego. Raport z badań społecznych. 
Jedne spośród pierwszych zadanych przez autorów pytań 
dotyczyły tego „w jakim stopniu ważne jest dziedzictwo kul-
turowe dla Pana/Pani/społeczności oraz Polski?”. Większość 
respondentów odpowiadała, że jest raczej ważne (od 51% 
do 60% badanych)4. Natomiast na pytanie, czy „gmina chro-
ni dziedzictwo kulturowe różnych kultur?”, odpowiedzi po-
twierdzającej udzieliło 66% ankietowanych5. W cytowanych 
badaniach nie poruszono jednak więcej kwestii świadomości 
społecznej innych kultur. Brak takich danych stał się dla mnie 
inspiracją do przeprowadzenia kolejnych badań ankieto-
wych. Przyczyną badań, których wyniki przedstawiono w ni-
niejszym rozdziale, stały się rozważania nad zanikiem śladów 
kultury żydowskiej w krajobrazach polskich miast.

ŻYDOWSKIE DZIEDZICTWO KULTUROWE W WARSZAWIE
Pierwsze informacje o osiedlaniu się ludności żydowskiej na 
terenie Warszawy pojawiają się w źródłach historycznych 
z XV wieku. Wówczas przeznaczono do zasiedlenia Podwale, 
głównie okolice ul. Żydowskiej. Jednakże już w 1527 r. Zyg-
munt I Waza nadał przywilej de non tolerandis judaeis6. Przy-
wilej ten nie zezwalał na osiedlanie się Żydów w miastach 
objętych tym prawem, a także nie umożliwiał posiadania 
przez nich nieruchomości. Ponadto, ludność żydowska miała 
wstęp do miasta jedynie w ściśle określone dni – najczęściej 
te związane z handlem. Warto podkreślić, że przywilej ten 

4 Fortuna-Marek 2017: 25–27.
5 Dąbrowski i Kozioł 2017: 78.
6 Szerzej na ten temat zob. Fijałkowski i Żebrowski b.d.

Natalia Koziorowicz

Przywracanie pamięci o żydowskim dziedzictwie 
wybranych miast Mazowsza – próba analizy 

historycznej świadomości mieszkańców
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nie był nadawany osadom prywatnym (jurydykom), które lo-
kowano w sąsiedztwie miast królewskich.

Jurydykę założoną w okolicy Warszawy nazwano Nową 
Jerozolimą (od tej nazwy powstały Aleje Jerozolimskie). 
Tamtejsi mieszkańcy zajmowali się handlem, rzemiosłem, 
a także prowadzili karczmy. Jednakże już na początku XVIII 
wieku ponownie zmieniło się podejście do kwestii osadnic-
twa żydowskiego na terenie miast mazowieckich. W związku 
z tym, że zezwolono na napływ ludności żydowskiej do War-
szawy, został dla ich osadnictwa wyznaczony prawy brzeg 
Wisły. Ze względu na szybki wzrost populacji odmiennej pod 
względem religijnym, niezbędne okazało się przygotowanie 
miejsca pod kirkut. Pierwszy warszawski cmentarz żydowski 
założono u zbiegu obecnych ulic Odrowąża i św. Wincente-
go w 1780 r. Pomimo, że początkowo miał on być przezna-
czony dla całej żydowskiej społeczności, to zaczęto na nim 
chować uboższych mieszkańców gminy żydowskiej. W latach 
1939–1945 miejsce to było systematycznie niszczone przez 
okupanta, a macewy były wykorzystywane między innymi do 
utwardzania dróg. Po zakończeniu drugiej wojny światowej 
kirkut nadal ulegał dewastacji. Brak ogrodzenia, które zostało 
rozebrane jeszcze w 1942 r., znacznie wpłynął na dalsze nisz-
czenie tego terenu i wyrywanie ocalałych macew. Ponownie 
stały się one materiałem budowlanym – tym razem służyły 
do uzupełniania dziur w krawężnikach, np. warszawskiego 
ogrodu zoologicznego. W połowie lat osiemdziesiątych XX 
wieku, dzięki działaniom podjętym przez Fundację Rodziny 
Nissenbaumów, kirkut ponownie ogrodzono i przywrócono 
bramę prowadzącą na teren cmentarza. Nowa brama jest 
ozdobiona płaskorzeźbami. Rozpoczęto również działania 
mające na celu odzyskanie i sprowadzenie macew w grani-
ce cmentarza. W 2012 roku cmentarz został przekazany Ży-
dowskiej Gminie Wyznaniowej. Nagrobki w dobrym stanie 
ułożono na trawie, a z połamanych i zniszczonych macew 
zbudowano monumentalne lapidarium (ryc. 1).

Drugą istotną częścią miasta, która została przeznaczona 
do osadnictwa ludności żydowskiej jest teren znajdujący się 

w sąsiedztwie dzisiejszej Al. Solidarności i ul. Anielewicza. 
Wraz z rozwojem miasta i zwiększeniem się liczby napływa-
jącej ludności pochodzenia żydowskiego, na początku XIX 
wieku utworzono tzw. dzielnicę północną na lewym brzegu 
Wisły – był to początek dzisiejszej dzielnicy Muranów. Okres 
drugiej wojny światowej przyniósł kolejne zniszczenia ka-
mienic, sklepów i synagog znajdujących się na terenie war-
szawskiej dzielnicy żydowskiej. Jesienią 1940 roku władze 
niemieckie utworzyły getto dla ludności żydowskiej w celu 
jej odizolowania od reszty społeczeństwa. Getto to stało się 
największym spośród wszystkich wzniesionych na terenie 
Generalnego Gubernatorstwa. Od 1942 roku trwała akcja 
wysiedleńcza, związana z wywozem do Treblinki znacznej 
części ludności mieszkającej w granicach getta, gdzie następ-
nie została ona wymordowana. Ludność, która pozostała 
w getcie została zamordowana w maju 1943 roku, po klęsce 
powstania, a sama dzielnica żydowska została zniszczona.

Obecnie w warszawskim krajobrazie miejskim widoczne 
są elementy podtrzymujące pamięć o ludności żydowskiej – 
nie tylko przez wzgląd na jej istnienie w stolicy, ale również 
przez jej zagładę – w postaci pomników, znajdujących się 
m.in. na granicach dawnego muru getta oraz różnego rodza-
ju tablic upamiętniających Zagładę7.

ŻYDOWSKIE DZIEDZICTWO KULTUROWE W NOWYM 
DWORZE MAZOWIECKIM
Zanim w Warszawie założono cmentarz żydowski, osoby 
zmarłe chowano w nekropoliach podwarszawskich. Jedna 
z nich znajdowała się w Nowym Dworze Mazowieckim. Tam-
tejszy cmentarz powstał już w XVII wieku wraz z napływem 
ludności żydowskiej do miasta8. Ulokowany został na piasz-
czystej wydmie, pomiędzy dzisiejszą ul. Akacjową a torami 

7 Żydowska Warszawa, Internet: http://warsze.polin.pl/pl (wgląd 
13.10.2018).

8 Bielecka 2002: 99–114.

Ryc. 1.  Lapidarium na cmentarzu żydowskim 
na Bródnie w Warszawie  
(fot. N. Koziorowicz) 

Fig. 1.  Lapidarium at the Jewish cemetery at 
Bródno in Warsaw  
(photo by N. Koziorowicz)
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kolejowymi (ul. Przytorową). W niemal nienaruszonej posta-
ci kirkut przetrwał do wybuchu II wojny światowej. Pomiędzy 
1939 a 1945 r. naziści dokonywali na terenie cmentarza ma-
sowych mordów ludności cywilnej, natomiast same mace-
wy przeznaczono do wzmacniania chodników i uzupełniania 
dziur w miejskich drogach. Piach z wydmy wybierano w la-
tach powojennych i wykorzystywano w pracach budowla-
nych związanych z odbudową miasta. Należy nadmienić, że 
odsłonięte mogiły stawały się ofiarami plądrowania grobów 
przez tzw. hieny cmentarne, których celem było wzbogace-
nie się na przedmiotach złożonych ze zmarłymi. Proceder 
ten trwał do roku 2006, kiedy to zaplanowano odnowienie 
kirkutu. Prace restauratorskie rozpoczęto w 2008 roku od 
uporządkowania i zabezpieczenia terenu. Ponadto udało się 
odzyskać część macew, które uprzednio stanowiły element 
drogi w Nowy Dworze Mazowieckim i wzniesiono z nich tzw. 
ścianę płaczu (ryc. 2)9.

Nowy Dwór był miasteczkiem, które przez wiele lat za-
mieszkiwali Polacy, Żydzi, Niemcy i Rosjanie. Współistnienie 
tych narodowości w jednym miejscu w znaczny sposób wpły-
nęło na rozwój tego miasta. Taka koegzystencja prowadziła 
do harmonijnego przenikania się tych odmiennych kultur. 
Według spisu ludności z 1921 roku Żydzi stanowili około 50% 
mieszkańców miasta10. Nie wytworzyli oni jednak odręb-
nych, zamkniętych dzielnic. W źródłach historycznych może-
my odnaleźć nazwy ulic, przy których znajdowały się domy 
i kamieniczki, gdzie mieszkali. Wśród nich znajdują się mię-
dzy innymi ulice takie jak Żelazna, Prosta czy Zakroczymska.

Pomimo działań wojennych, podczas których starano się 
zniszczyć dziedzictwo kultury żydowskiej, jego ślady nadal 
widoczne są w krajobrazie miejskim. Są to między innymi po-
zostałości budynków należących do gminy żydowskiej, które 
po 1945 roku zostały częściowo przebudowane i zagospoda-
rowane na nowo11.

9 Bielawski b.d.
10 Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 1927.
11 Możdżyńska 2014.

ŻYDOWSKIE DZIEDZICTWO KULTUROWE  
W MAKOWIE MAZOWIECKIM
Na terenie Makowa Mazowieckiego osadnictwo ludności ży-
dowskiej możliwe było od XVI wieku. Utworzono wówczas 
Gminę Wyznaniową, a z czasem w północnej części miasta 
wykrystalizowała się odrębna dzielnica wraz z synagogą, łaź-
nią rytualną oraz budynkami użyteczności publicznej; wznie-
siono także kirkut12. Ponadto włodarze miejscy przyznali 
Żydom prawo do działalności gospodarczej – w dużej mierze 
również usług handlowych. Wzmożony wzrost liczby miesz-
kańców sprawił, że w XIX wieku ludność żydowska stanowi-
ła już około 90% ludności miasta, a gmina makowska stała 
się jedną z największych w całym województwie. Zwiększo-
na liczba ludności wytworzyła zapotrzebowanie na nowe 
miejsca pochówków, dlatego w 1870 roku utworzono nowy 
kirkut przy dzisiejszej ulicy Ciechanowskiej (po którym obec-
nie nie ma już śladu). Momentem przełomowym w historii 
miasta był rok 1939 i rozpoczęcie działań wojennych, a także 
eksterminacja ludności. W 1940 roku utworzono getto dla 
ludności żydowskiej, do którego przesiedlono wszystkich Ży-
dów z terenu Makowa i pobliskich miejscowości13. Podczas 
okupacji został zdewastowany między innymi kirkut, z ma-
cew którego wykonano umocnienia chodników i dróg, a sam 
teren cmentarny został zniwelowany. Getto zostało zlikwi-
dowane dwa lata później, a ludność została częściowo prze-
transportowana do obozów zagłady lub zamordowana14.

Pomimo tak drastycznych działań, we współczesnym kra-
jobrazie miejskim nadal widoczne są pozostałości architek-
tury żydowskiej. Przetrwał między innymi budynek synagogi, 
wzniesiony jeszcze w XIX wieku oraz łaźnia z początku XX 
wieku. Istotny element współczesnego krajobrazu stanowi 
lapidarium znajdujące się na terenie leśnym nadal funkcjo-
nującym tuż przy dworcu PKS. Należy podkreślić, że dworzec 
ten został otwarty w 1987 r. na terenie dawnego cmenta-
rza. Lapidarium składa się z macew pochodzących z różnych 
okresów, między innymi z 1879 roku (ryc. 3).

12 Wesołek 1938.
13 Szczepański 1993.
14 Słoniowa 1984.

Ryc. 2.  Lapidarium na cmentarzu żydowskim 
w Nowym Dworze Mazowieckim  
(fot. N. Koziorowicz)

Fig. 2.  Lapidarium at the Jewish cemetery 
in Nowy Dwór Mazowiecki (photo by 
N. Koziorowicz)
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BADANIA ANKIETOWE
W celu zapoznania się z obecną świadomością społeczną 
dotyczącą znajomości wspólnej historii oraz postrzegania 
dziedzictwa żydowskiego, jak i sposobów jego upamiętnia-
nia, zaplanowano przeprowadzenie ankiety w wybranych 
grupach respondentów z obszaru Mazowsza. Do analizy 
wybrano trzy miasta, na terenie których obecnie znajdu-
ją się pozostałości po kulturze żydowskiej nadal widoczne 
w krajobrazie miejskim, jednakże w zróżnicowanym stopniu 
zachowania. Ze względu na znaczny wkład ludności wyzna-
nia mojżeszowego w rozwój Warszawy, Nowego Dworu 
Mazowieckiego oraz Makowa Mazowieckiego to właśnie 
w tych miastach przeprowadzono badania sondażowe. Gru-
pę respondentów zawężono do grona osób w wieku od 16 
do 27 lat – młodzież licealną i studentów, w celu poznania 
poziomu wiedzy historycznej i postrzegania przez nich dzie-
dzictwa kulturowego.

Kwestionariusze ankiet zawierały dwadzieścia trzy pytania, 
spośród których cztery zostały przygotowane w formie za-
mkniętej z możliwością wybrania tylko jednej odpowiedzi. 
Pozostałe pytania miały formę otwartą, nie wliczając w to 
początkowej konieczności wybrania miasta, z którego po-
chodzą respondenci. Wszystkie przygotowane pytania zosta-
ły udostępnione w formie ankiety elektronicznej. Ankieta zo-
stała udostępniona i rozpowszechniona w ostatnim kwartale 
2018 roku.

Grupa respondentów
W ankiecie udział wzięło 101 osób, spośród których 41 pocho-
dziło z Warszawy, 40 z Nowego Dworu Mazowieckiego oraz 20 
z Makowa Mazowieckiego. Dominującą grupą we wszystkich 
miastach byli ankietowani w wieku 20–21 lat, których udział 
wśród innych ankietowanych wynosił 39% w Warszawie, 30% 
w Nowym Dworze oraz 35% w Makowie. Drugą najliczniejszą 
grupą w stolicy i Nowym Dworze byli respondenci w wieku 
16–17 lat (w obu ankietach wynik wyniósł 22%), natomiast 
w badaniu w Makowie nie brała udziału żadna osoba w tym 
przedziale. W grupie wiekowej 18–19 lat w Warszawie znala-
zło się 20% ankietowanych, w Makowie – 15%, a w Nowym 
Dworze było to tylko 6%. Udział grupy wiekowej 22–23 lata 
w Nowym Dworze i Makowie wynosi 20%, zaś w Warszawie 
stanowi jedynie 5%. Badanych w wieku 24–25 oraz 26–27 lat 
było odpowiednio w Warszawie 9% i 4%, w Nowym Dworze 
10% i 11%, zaś w Makowie 15% i 10%. Odpowiedzi osób star-
szych nie były uwzględniane w badaniu. 

Wyniki badań
Pytania zawarte w ankiecie dotyczyły posiadanej przez 
młodzież wiedzy o dziedzictwie żydowskim oraz ich osobi-
stych odczuć z nim związanych. Ponadto pytano o poziom 
zaangażowania i osobistego zainteresowania ochroną dzie-
dzictwa kulturowego. Przygotowane pytania zostały pogru-
powane w obrębie kilku kategorii. Pięć pierwszych pytań 
dotyczyło świadomości społecznej i chęci poznania oraz 
zaangażowania w działania związane z ochroną dziedzictwa 
kulturowego. Drugą grupę stanowiło sześć pytań związanych 
ze świadomością historyczną i edukacją społeczną dotyczą-
cą obecności ludności żydowskiej i jej znaczenia dla historii 
trzech miast. Następne dwa otwarte pytania związane były 
z upamiętnieniem tych miejsc we współczesnym krajobrazie 
kulturowym. Kolejną kategorię stanowiły trzy pytania za-
mknięte oraz jedno otwarte, dotyczące oceny stanu zacho-
wania obiektów, które upamiętniają wspólną historię Żydów 
i Polaków. Na koniec ankietowani zostali zapytani o postrze-
ganie wspólnej tożsamości narodowej pomimo zróżnicowa-
nia kulturowego. Celem tych pytań było ustalenie czy mło-
dzież licealna i studenci są świadomi wspólnej historii oraz 
czy dostrzegają ślady obecności innej kultury we współcze-
snym miejskim otoczeniu.

Pierwsza grupa pytań miała na celu poznanie poziomu 
świadomości dotyczącej dziedzictwa kultury z regionu re-
spondentów. Jednakże w pierwszej kolejności zadano pytania 
o poziom znajomości historii regionu, z którego pochodzą an-
kietowani oraz czy są związani z jakimś stowarzyszeniem lub 
organizacją (np. koła naukowe), a jeśli tak to czy realizują one 

Ryc. 3.  Lapidarium na cmentarzu żydowskim w Makowie Mazowieckim 
(fot. N. Koziorowicz) 

Fig. 3.  Lapidarium at the Jewish cemetery at Maków Mazowiecki 
(photo by N. Koziorowicz)

2

Ryc. 4.  Odpowiedzi ankietowanych na pytanie dotyczące stopnia 
zainteresowania historią regionu/miasta/dzielnicy, z której 
pochodzą (oprac. N. Koziorowicz)

Fig. 4.  Respondents’ answers to the question about the degree of 
interest in the history of the region / city / district they come 
from (compiled by N. Koziorowicz)
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cele związane z działaniem na rzecz promocji historii miasta. 
Zainteresowanie historią swojego miasta wykazała znacząca 
większość ankietowanych, chociaż w Nowym Dworze Mazo-
wieckim i Makowie Mazowieckim odsetek takich odpowie-
dzi był mniejszy niż w Warszawie (ryc. 4). Przynależność do 
stowarzyszeń lub kół naukowych związanych z dziedzictwem 
kulturowym, historią regionu lub odtwórstwem historycz-
nym zadeklarowało jedynie sześć osób z Warszawy oraz tyle 
samo z Makowa Mazowieckiego. Ponadto tylko 50% spośród 
wymienionych przez respondentów warszawskich organiza-
cji i 85% makowskich stowarzyszeń było ściśle związanych 
z poznaniem historii tych miast. Warto zaznaczyć, że chęć po-
znania organizacji związanych z tym tematem zadeklarowała 
jedynie niewielka część uczniów szkół średnich: 20% z War-
szawy; 15% z Nowego Dworu Mazowieckiego; 10% z Mako-
wa Mazowieckiego. Natomiast udział w działaniu w ramach 
wolontariatu przy organizacji lokalnych przedsięwzięć zwią-
zanych z upamiętnieniem wydarzeń historycznych ważnych 
dla regionu, miasta czy dzielnicy zadeklarowało w Warszawie 
32% respondentów, w Nowym Dworze Mazowieckim – 17%, 
a w Makowie Mazowieckim – 35% (ryc. 5). 

Druga część ankiety stanowiła próbę poznania świado-
mości mieszkańców w odniesieniu do historii i pozostałości 
kultury żydowskiej na terenie zamieszkiwanym przez uczest-
ników ankiety. Pierwsze pytanie dotyczyło ludności żydow-
skiej w wybranych miastach przed drugą wojną światową 
oraz wiedzy respondentów na temat ich obecności. Więk-
szość ankietowanych zdaje sobie sprawę z faktu, że Żydzi 
stanowili znaczący procent mieszkańców ich miast (ryc. 6) 
oraz wskazuje szkołę jako miejsce uzyskania tych informacji. 
W następnej kolejności wymieniana jako źródło wiedzy była 
rodzina, a niektórzy dowiedzieli się tego z innych źródeł.

Respondenci zapytani o znajomość miejsc związanych 
z wyznawcami judaizmu w swojej okolicy deklarują jej wysoki 
stopień. Miejsca wymienione z obszaru Warszawy, które wska-
zało 61% ankietowanych to Umschlagplatz, plac Grzybowski, 
Pawiak i cmentarze żydowskie. W Nowym Dworze Mazowiec-
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Ryc. 5.  Odpowiedzi ankietowanych na pytanie dotyczące ich chęci 
zaangażowania się w organizację upamiętnienia wydarzeń 
historycznych w ramach wolontariatu (oprac. N. Koziorowicz)

Fig. 5.  Respondents’ answers to the question about their willingness to 
get involved in organizing commemoration of historical events 
as part of volunteering (compiled by N. Koziorowicz)
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Ryc. 6.  Odpowiedzi ankietowanych na pytanie dotyczące znajomości 
etnicznego zróżnicowania miejsca swojego pochodzenia przed 
II wojną światową (oprac. N. Koziorowicz)

Fig. 6.  Respondents’ answers to the question about knowing the 
ethnic diversity of their place of origin before World War II 
(compiled by N. Koziorowicz)
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Ryc. 7.  Odpowiedzi ankietowanych na pytanie dotyczące postrzegania 
integralności judaizmu z historią miejsc ich pochodzenia (oprac. 
N. Koziorowicz)

Fig. 7.  Respondents’ answers to the question about the perception of 
the integrity of Judaism with the history of their places of origin 
(compiled by N. Koziorowicz)
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Ryc. 8.  Odpowiedzi ankietowanych na pytanie: czy należy dbać o stan 
zachowania cmentarzy żydowskich, ponieważ stanowią ważny 
element dziedzictwa kulturowego tych miejscowości? (oprac. 
N. Koziorowicz)

Fig. 8.  Respondents’ answers to the question: should the condition 
of the Jewish cemeteries be preserved because they are an 
important element of the cultural heritage of these places? 
(compiled by N. Koziorowicz)
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kim odpowiedzi takich udzieliło 80% ankietowanych – naj-
częściej wymieniano kirkut, rynek miasta oraz tereny getta. 
Natomiast mieszkańcy Makowa Mazowieckiego w 75% dekla-
rują znajomość lokalizacji lapidarium przy dworcu PKP, bóż-
nicy bractwa Bet Hamidrasz oraz łaźni. Wszyscy ankietowani 
najczęściej wskazują na samodzielne zdobycie informacji na 
temat tych miejsc lub pozyskanie wiedzy od swoich rodzin.

W trzeciej grupie pytań respondenci udzielili odpowie-
dzi dotyczących miejskich krajobrazów kulturowych. Osoby 
z Warszawy w 80% udzieliły pozytywnej odpowiedzi na pyta-
nie dotyczące istotności miejsc związanych z kulturą żydow-
ską w krajobrazie miasta. W Makowie Mazowieckim takich 
odpowiedzi udzieliło 70% ankietowanych, a w Nowym Dwo-
rze Mazowieckim – 83% (ryc. 7).

Ponieważ w każdym mieście istnieją lub istniały kirkuty, 
ankietowani zostali poproszeni o ocenę stanu ich zachowa-
nia lub tego co z nich pozostało, a także o sugestie w jaki 
sposób można zaplanować ich zarządzanie – czy cmentarze 
żydowskie powinny być:
● czyszczone i zadbane, ponieważ to nasze wspólne 

dziedzictwo
● czyszczone i zadbane, ponieważ to żydowskie dzie-

dzictwo
● czyszczone i zadbane, ponieważ stanowią element 

historii miasta
● pozostawione w zapomnieniu (ryc. 8).
Dominującą myślą ankietowanych osób w Warszawie 

i Makowie Mazowieckim było zadbanie o cmentarze ze 
względu na to, że stanowią one element historii miasta. Co 
ciekawe, w Nowym Dworze Mazowieckim najpopularniejsza 
była odpowiedź stwierdzająca, że cmentarze stanowią nasze 
wspólne dziedzictwo.

Kolejne dwa pytania dotyczyły postrzegania różnic mię-
dzy polskimi a żydowskimi miejscami pamięci. W odniesieniu 
do pytania odnoszącego się do aktualnego stanu zabytków, 
w Warszawie i w Nowym Dworze Mazowieckim częstsza była 
odpowiedź mówiąca o większej dbałości o miejsca związa-

ne z historią ludności polskiej, natomiast w Makowie Ma-
zowieckim udzielone odpowiedzi wskazują na równe trak-
towanie wszystkich obiektów historycznych (ryc. 9). Jednak 
mieszkańcy Makowa Mazowieckiego zapytani, jak powinny 
być finansowane miejsca pamięci, zdecydowanie wskazują 
na potrzebę większego finansowania miejsc pamięci związa-
nych z historią ludności polskiej. W Warszawie i w Nowym 
Dworze Mazowieckim przeważał pogląd o potrzebie równe-
go finansowania zabytków obu kultur (ryc. 10).

Ostatnią częścią ankiety były dwa otwarte pytania do-
tyczące promowania wspólnego dziedzictwa kulturowego. 
W Nowym Dworze Mazowieckim 100% ankietowanych 
uznało dziedzictwo żydowskie za wspólne i ściśle związane 
z historią Polski, argumentując to dużą liczbą osadników ży-
dowskich, którzy razem z Polakami innych wyznań tworzyli 
i rozwijali kraj. W Warszawie większość ankietowanych uwa-
żała podobnie jak badani z Nowego Dworu Mazowieckiego. 
Natomiast w Makowie Mazowieckim odpowiedzi udzielone 
przez ankietowanych można podzielić na dwie grupy: pierw-
sza z nich zgadzała się z ankietowanymi z pozostałych dwóch 
miast (70% respondentów); druga grupa uznała, że nie łączy 
się to z historią Polski (a stanowi jedynie „dodatek do hi-
storii Polski’’ – 30% odpowiedzi). Drugie pytanie poruszało 
problem promowania historii związanej ze wspólnym dzie-
dzictwem. We wszystkich miastach ponad 80% ankietowa-
nych wypowiedziało się pozytywnie na temat konieczności 
promocji wspólnej historii. Jednakże kilku ankietowanych 
uznało, że za takie działania powinna być odpowiedzialna 
ambasada Izraela.

Na koniec badania zapytano respondentów ze wszyst-
kich trzech miast o chęć zaangażowania się w działalność 
w ramach wolontariatu na rzecz ochrony i przywracania pa-
mięci o dziedzictwie żydowskim. Tylko w Warszawie więk-
szość ankietowanych chętnie zaangażowałaby się w taki 
rodzaj wolontariatu. W pozostałych miastach mieszkańcy 
wybraliby inny cel lub nie byli zainteresowani żadną formą 
wolontariatu. 

Ryc. 10.  Odpowiedzi ankietowanych na pytanie o sposób finansowania 
opieki nad miejscami pamięci związanych z historią Żydów 
i Polaków (oprac. N. Koziorowicz)

Fig. 10.  Respondents’ answers to the question about the method of 
financing the care of memorial sites related to the history of 
Jews and Poles (compiled by N. Koziorowicz)
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Ryc. 9.  Odpowiedzi ankietowanych na pytane o stan zachowania 
miejsc pamięci związanych z historią Żydów i Polaków  
(oprac. N. Koziorowicz)

Fig. 9.  Respondents’ answers to the questions about the state of 
preservation of memorial sites related to the history of Jews 
and Poles (compiled by N. Koziorowicz)
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PODSUMOWANIE 
Ankieta przeprowadzona w grupie 101 badanych w wieku 
16–27 lat obrazuje poziom zainteresowania lokalną histo-
rią wśród warszawskiej, nowodworskiej oraz makowskiej 
młodzieży. Należy podkreślić, że wśród ankietowanych 
nie można zauważyć znaczących różnic między badanymi 
w wieku licealnym a grupami studentów. Niemal wszyscy 
respondenci wiedzieli o obecności ludności żydowskiej we 
wszystkich miastach i wykazali się znajomością ich histo-
rii, a także wskazali prawidłowo miejsca, które kojarzą z tą 
kulturą. Co wydaje się istotne, badani wykazali dużą świa-
domość współistnienia różnych kultur i religii oraz ich wpły-
wu na kształtowanie się współczesnej kultury Polski. Ponad 
70% młodzieży ze wszystkich miast uznała, że obecne we 
współczesnym krajobrazie miejskim pozostałości po ludno-
ści żydowskiej – pomniki, kirkuty czy lapidaria – stanowią in-
tegralną część tych miast. W Nowym Dworze Mazowieckim 
i Makowie Mazowieckim można zauważyć większe poczucie 
wspólnoty i potrzeby zadbania o wspólne dziedzictwo. Jed-
nakże w przypadku młodzieży z Makowa Mazowieckiego 
część respondentów uznała, że mimo konieczności dbania 
i zapewnienia ochrony miejscom pamięci, stanowiły one 

jedynie upamiętnienie „dodatku do historii Polski”, a nie 
istotny jej element. Jeżeli chodzi o źródło finansowania, 
z którego miałyby pochodzić środki przeznaczane na odna-
wianie zabytków w dwóch miastach uznano, że powinny 
one być równomiernie rozdysponowane – co prowadzi do 
optymistycznego wniosku, iż przejawia się w ten sposób po-
czucie wspólnoty dziedzictwa kulturowego i dążenie do jed-
ności w kwestiach ochrony zabytków. Ankietowani widzieli 
konieczność dbania o ocalałe elementy kultury żydowskiej 
i zapewnienia im dalszego trwania, pomimo niewielkiej chęci 
udziału w akcjach wolontariuszy na rzecz np. porządkowania 
cmentarzy żydowskich.

Na podstawie uzyskanych odpowiedzi można zauważyć, że 
głównymi miejscami otrzymywania wiedzy o różnorodności 
kulturowej są rodzina i szkoła. Dlatego też należy pamiętać, 
że wrażliwość oraz otwarcie na zróżnicowanie kulturowe jest 
zależne od edukacji i uświadamiania społeczeństwa, ponie-
waż „niewyedukowane i nieświadome społeczeństwo, nie-
odczuwające odpowiedzialności za spuściznę pokoleń”15 nie 
pozwoli na przetrwanie tych zabytków.

15  Jagielska-Burduk, Szafrański i Lasik 2016: 67.
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Restoring the memory of the Jewish heritage of selected Mazovian cities  
– an attempt of analysing the inhabitants’ historical awareness

Summary

The common idea of cultural heritage makes one reflect on 
the impact of the monuments on the present and future 
generations. Every minority’s monuments are the crucial 
and integral part of the local history. This paper is an attempt 
of getting to know the current awareness of the history and 
Jewish heritage among the inhabitants of three Mazovian 
cities: Warsaw, Nowy Dwór and Maków. In order to achieve 

that, a questionnaire survey was carried out in 2018. The 
102 participants who took part were 16–27 years old. The 
questions concerned their knowledge of Jewish heritage, 
their personal feelings towards it, as well as the extent of 
their involvement and interest in the protection of heritage.
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