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Sz. P. Adam Olejarz – dyrektor Gimnazjum Publicznego w Pruchniku 

ks. prał. Piotr Kandefer – proboszcz Parafii pw. Św. Mikołaja w Pruchniku 

Sz. P. Wacław Szkoła – burmistrz Pruchnika 

Sz. P. Grzegorz Wójcikiewicz – przewodniczący Rady Miejskiej Pruchnika 

 

Szanowni Państwo,  

 

Z oburzeniem i wielkim zaniepokojeniem przyjęliśmy informację o wydarzeniach, które miały 

miejsce 19 kwietnia w Pruchniku. Wykorzystano kultywowany podobno od XVII wieku rytuał 

bicia kukły Żyda mającej symbolizować Judasza, w połączeniu z pełnymi agresji wymierzanymi 

w Żydów okrzykami, nie tylko do utrwalania wielowiekowego ludowego antysemityzmu, ale 

również w celu aktualnego rozpalania ksenofobicznej nienawiści.  

 

Jest to niebezpieczne z kilku powodów. Po pierwsze, w wydarzeniu uczestniczyły dzieci, według 

relacji lokalnych mediów zachęcane przez rodziców do zadawania kukle ciosów kijem. Prowadzi 

to do zatruwania młodych serc i umysłów nienawiścią. Po drugie, rytuał ten tylko pozornie miał 

charakter religijny. Padające z tłumu okrzyki „Za roszczenia!” w sposób oczywisty nawiązywały 

do gorącego ostatniego tematu rzekomych żydowskich żądań odszkodowawczych od Polski. 

Rzeczywistą sytuacje z tym związaną wyjaśnialiśmy na naszej stronie internetowej w tekście 

„Roszczenia żydowskie czy roszczenia obywatelskie?”. 

 

Fakt, że wydarzenie to odbyło się 19 kwietnia – w rocznicę wybuchu powstania w warszawskim 

getcie – musi napawać smutkiem. Kościół od soborowej deklaracji Nostra aetate stara się budować 

wzajemny szacunek i zrozumienie pomiędzy katolikami a wyznawcami judaizmu  

i wszystkimi Żydami. Takie wydarzenia na pewno w tym nie pomagają i warto ich organizatorom 

http://otwarta.org/wp-content/uploads/2019/03/Roszczenia-%C5%BCydowskie-czy-obywatelskie-ws.-ustawy-JUST.pdf


 

 

i uczestnikom przypomnieć słowa Jana Pawła II: antysemityzm jest grzechem przeciwko Bogu  

i człowiekowi.  

 

Pamiętajmy też o słowach Marka Edelmana, ostatniego przywódcy powstania w warszawskim 

getcie: Musimy uczyć w szkołach, przedszkolach, na uniwersytetach, że zło jest złem, że nienawiść 

jest złem i że miłość jest obowiązkiem. Kierujemy to przesłanie przede wszystkim do nauczycieli, 

rodziców i wszystkich tych, którzy mają wpływ na kształtowanie postaw młodych ludzi.  

 

 

Paula Sawicka           Marek Gumkowski 

 

Przewodnicząca Rady Programowej              Prezes Zarządu 

 

 

 

 

 

 

 


