
MIĘ�DZY�NA�RO�DO�WA�KON�FE�REN�CJA�NA�UKO�WA�
„POL�SKI�I ŻY�DOW�SKI�RUCH�OPO�RU�
POD�OKU�PA�CJĄ�NIE�MIEC�KĄ�W LA�TACH�1939–1945”.
WAR�SZA�WA�23–24�MAR�CA�2009�R.

Sto�sun�ki�pol�sko�-ż�ydo�wskie�oraz�los�Ży�dów�miesz�ka�ją�cych�na�zie�miach�pol�skich�zaj�-
mu�ją�waż�ne�miej�sce�w ba�da�niach�na�uko�wych,�pu�bli�ka�cjach�i dzia�łal�no�ści�po�pu�la�ry�-
za�tor�skiej�In�sty�tu�tu�Pa�mię�ci�Na�ro�do�wej.�In�sty�tut�sys�te�ma�tycz�ne�or�ga�ni�zu�je�też�kon�fe�-

ren�cje�na�uko�we�po�świę�co�ne�tej�pro�ble�ma�ty�ce.�W dniach�23–24�mar�ca�2009�r.�w War�sza�wie
od�by�ła�się�mię�dzy�na�ro�do�wa�kon�fe�ren�cja�na�uko�wa�na�te�mat�„Pol�ski�i ży�dow�ski�ruch�opo�ru
pod�oku�pa�cją�nie�miec�ką�w la�tach�1939–1945”.�Przed�sta�wio�no�na�niej�17�re�fe�ra�tów�zgru�po�-
wa�nych�w sze�ściu�se�sjach,�po�za�koń�cze�niu�któ�rych�pro�wa�dzo�no�dys�ku�sje.�Do�dat�ko�wo�na
za�koń�cze�nie�pierw�sze�go�dnia�ob�rad�zor�ga�ni�zo�wa�no�dys�ku�sję�pa�ne�lo�wą.
Wi�ta�jąc�uczest�ni�ków�kon�fe�ren�cji,�pre�zes�IPN�dr�hab.�Ja�nusz�Kur�ty�ka�pod�kre�ślił�zna�cze�-

nie�pod�ję�te�go�te�ma�tu�dla�świa�do�mo�ści�hi�sto�rycz�nej�obu�na�ro�dów.
Pierw�szy�re�fe�rat�pt.�„Zwią�zek�Wal�ki�Zbroj�ne�j-A�rmia�Kra�jo�wa,�De�le�ga�tu�ra�Rzą�du�RP�na

Kraj�oraz�Rząd�Pol�ski�w Lon�dy�nie�wo�bec�eks�ter�mi�na�cji�lud�no�ści�ży�dow�skiej�w 1942�r.”�wy�-
gło�sił�Adam�Pu�ław�ski�(IPN�w Lu�bli�nie).�We�dług�nie�go�pod�zie�mie,�nie�mo�gąc�się�czyn�nie
prze�ciw�sta�wić�ak�cji� eks�ter�mi�na�cyj�nej,� zbie�rało� in�for�ma�cje�na� jej� te�mat� i prze�ka�zy�wało� je
na Za�chód.�Li�czy�ło,�że�sa�mo�na�gło�śnie�nie�tej�kwe�stii�spo�wo�du�je�osła�bie�nie�ter�ro�ru�wo�bec
Ży�dów,�bo�wiem�de�fi�ni�tyw�ne�je�go�za�prze�sta�nie�mogło�przy�nieść�tyl�ko�za�koń�cze�nie�woj�ny.
Au�tor�przy�po�mniał�oświad�cze�nie�KWC�z 17�wrze�śnia�1942�r.�pro�te�stu�ją�ce�prze�ciw�ko�zbrod�-
ni�na�Ży�dach�oraz�fakt�utwo�rze�nia�Kon�spi�ra�cyj�nej�Ra�dy�Po�mo�cy�Ży�dom�w grud�niu�1942�r.
Dr�Ja�nusz�Gmi�truk,�dy�rek�tor�Mu�zeum�Hi�sto�rii�Polskiego�Ru�chu�Lu�do�we�go,�oma�wia�jąc

sto�su�nek�ru�chu�lu�do�we�go�do�eks�ter�mi�na�cji�Ży�dów�w la�tach�II�woj�ny�świa�to�wej,�pod�kre�ślił
z jed�nej�stro�ny�wpływ�lu�do�wców�dzia�ła�ją�cych�w struk�tu�rach�Pol�skie�go�Pań�stwa�Pod�ziem�-
ne�go�na�ak�tyw�ność�tych�struk�tur�w ak�cji�nie�sie�nia�po�mo�cy�lud�no�ści�ży�dow�skiej,�z dru�giej
zaś�ofiar�ność�ty�się�cy�miesz�kań�ców�wsi�za�an�ga�żo�wa�nych�w ukry�wa�nie�i po�ma�ga�nie�Ży�dom.
Przy�to�czył�też�ma�ło�zna�ne�przy�kła�dy�tej�dzia�łal�no�ści,�m.in.�hi�sto�rię�o Ka�zi�mie�rzu�i Wła�dy�-
sła�wie�Ka�ro�la�kach�ze�wsi�To�ka�ry�w gmi�nie�Kor�czew,�bio�rą�cych�udział�na�prze�ło�mie�1939
i 1940�r.�w ak�cji�„prze�rzu�ca�nia”�za�Bug�Ży�dów�z War�sza�wy�oraz�do�wód�cy�BCh�na�Pod�la�-
siu�Ste�fa�nie�Sko�czy�la�sie,�któ�ry�wraz�z He�le�ną�Bro�dow�ską�or�ga�ni�zo�wał�po�moc�dla�in�te�li�gen�-
cji�ży�dow�skiej.�Przy�po�mniał�też�o ofia�rach,�ja�kie�po�nio�sła�wieś�pol�ska�za�udzielanie�po�mo�-
cy�Ży�dom,�cze�go�przy�kła�dem�by�ła�pa�cy�fi�ka�cja�wsi�Cie�pie�lów� i Re�ków�na�Kie�lec�czyź�nie
6 grud�nia�1942�r.
Kwe�stię� sto�sun�ku� kon�spi�ra�cyj�nej� PPR� wo�bec� Ży�dów� w la�tach� 1942–1945� omó�wił

dr Piotr�Gon�tar�czyk�(IPN).�Pod�kre�ślił,�że�za�słu�gi�kon�spi�ra�cji�ko�mu�ni�stycz�nej�w ra�to�wa�niu
Ży�dów�są�oczy�wi�ste,� ale� trze�ba�pa�mię�tać,� że�w wie�lu�wy�pad�kach�dzia�ła�nia� jej� człon�ków
były�po�dyk�to�wa�ne�mo�ty�wa�mi�fi�nan�so�wy�mi,�a na�gła�śnia�nie�przez�pro�pa�gan�dę�PPR�spra�wy
tłu�mie�nia�po�wsta�nia�w get�cie�war�szaw�skim�wią�za�ło�się�z chę�cią�od�cią�gnię�cia�uwa�gi�spo�łe�-
czeń�stwa� od� ujaw�nie�nia� zbrod�ni� ka�tyń�skiej.�W pro�pa�gan�dzie� ko�mu�ni�ści� od�wo�ły�wa�li� się
do hu�ma�ni�stycz�nych� ide�ałów,�ale�w rze�czy�wi�sto�ści�par�ty�zant�ka� ta�po�peł�nia�ła�zbrod�nie�na
Ży�dach,� cze�go�przy�kła�dem� są�mor�der�stwa�do�ko�na�ne�na�Lu�belsz�czyź�nie� przez�Grze�go�rza
Kor�czyń�skie�go�(Ste�fa�na�Ki�la�no�wi�cza).
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W�dys�ku�sji�prof.�dr�hab.�Da�riusz�Sto�la�(ISP�PAN)�nie�zgo�dził�się�z po�tę�pia�niem�przez�hi�-
sto�ry�ków�lu�dzi�bio�rą�cych�od�Ży�dów�pie�nią�dze�za�udzie�la�ną�im�po�moc�i na�zwał�ta�kie�sta�no�-
wi�sko�„nie�ludz�kim�ab�so�lu�ty�zmem�mo�ral�nym”.�Uznał,�że�przed�wy�da�niem�oce�ny�w tej�spra�-
wie�na�le�ży�po�sta�wić�do�dat�ko�we�py�ta�nie�„ile�i za�co?”.�Dr�Mar�cin�Ury�no�wicz�(IPN)�wzy�wał
do�ze�rwa�nia�z mi�tem�czte�rech�P,�to�zna�czy�Pol�skie�go�Pań�stwa�Pod�ziem�ne�go�i po�mo�cy,�który
su�ge�ru�je�ist�nie�nie�wiel�kiej�ar�mii�nio�sącej�po�moc,�pod�czas�gdy�rze�czy�wi�stość�by�ła�bar�dziej
zło�żo�na.�Po�stu�lo�wał,�by�po�ję�cie�„Pol�skie�Pań�stwo�Pod�ziem�ne”�sto�so�wać�ja�ko�na�zwę�struk�-
tu�ry� kon�spi�ra�cyj�nej,� a nie� trak�to�wać� ja�ko� re�al�nie� ist�nie�ją�cy� byt.� Z kry�ty�ką� dys�ku�tan�tów
spotka�ła�się�po�da�na�przez�dr.�Gmi�tru�ka� licz�ba�100� ty�s.�oca�lo�nych�przez�Po�la�ków�Ży�dów.
Re�fe�rent�od�po�wie�dział,�że�z je�go�ba�dań�w te�re�nie�wy�ni�ka,�że�licz�ba�ta�by�ła�znacz�nie�więk�-
sza.�Po�le�mi�zo�wał�też�ze�wspo�mnia�ną�wy�po�wie�dzią�dr.�Ury�no�wi�cza.�Re�dak�tor�Ma�rian�Turski
(ty�go�dnik�„Po�li�ty�ka”)�py�tał�dr.�Gon�tar�czy�ka,�jak�wy�tłu�ma�czyć,�że�naj�wię�cej�re�la�cji�opi�su�ją�-
cych�po�moc�i ra�to�wa�nie�Ży�dów�w cza�sie�oku�pa�cji�zgro�ma�dzo�nych�w ŻIH�do�ty�czy�GL�i AL.
Dr�Piotr�Gon�tar�czyk�na�zwał�to�„pe�ere�low�ską�mi�sty�fi�ka�cją”�bę�dą�cą�skut�kiem�pod�po�rząd�ko�-
wa�nia�na�uki�li�nii�po�li�tycz�nej�PZPR.
Dr�Mar�cin�Ury�no�wicz�(IPN)�w re�fe�ra�cie�nt.�„Ju�den�ra�ty�wo�bec�pro�ble�ma�ty�ki�czyn�ne�go

opo�ru”�pod�kre�ślił,�że�z jed�nej�stro�ny�przy�pi�su�je�się�im�wie�le�dzia�łań,�któ�re�nie�mia�ły�miej�-
sca,�z dru�giej�zaś�za�po�mi�na,�że�część�z nich�by�ła�skut�kiem�przy�mu�su�za�sto�so�wa�ne�go�przez
Niem�ców.�Uznał,�że�ju�den�ra�ty�ja�ko�for�ma�przed�sta�wi�ciel�stwa�Ży�dów�wo�bec�Niem�ców�mu�-
sia�ły�po�wstać.�Wy�ni�ka�ło� to�z de�cy�zji�pod�ję�tych�przez�oku�pan�ta�oraz�po�trze�by�po�sia�da�nia
przez�lud�ność�ży�dow�ską�wła�snej�re�pre�zen�ta�cji.�Ja�ko�for�ma�wła�dzy�cy�wil�nej�sku�pi�ły�się�na
pró�bach�ła�go�dze�nia�an�ty�ży�dow�skiej�po�li�ty�ki�Niem�ców.�Ich�człon�ko�wie�by�li�re�ali�sta�mi.�Do�-
sto�so�wy�wa�li� się�do� ist�nie�ją�cych�wa�run�ków.�Ju�den�ra�ty�by�ły�prze�ciw�ne�pro�wa�dze�niu�wal�ki
zbroj�nej,�gdyż�jej�pod�ję�cie�przez�wciąż�ist�nie�ją�cą�spo�łecz�ność�ży�dow�ską�by�ło�nie�moż�li�we.
Ogół�ży�dow�ski�kon�cen�tro�wał�się�na�co�dzien�nych�zma�ga�niach�o byt�i prze�trwa�nie,�był�nie�-
chęt�ny�po�dej�mo�wa�niu�dzia�łań�zbroj�nych,�któ�re�nie�mia�ły�szans�po�wo�dze�nia.
Dr�Piotr�Ken�dzio�rek�(ŻIH)�w re�fe�ra�cie�pt.�„Pra�sa�kon�spi�ra�cyj�na�get�ta�war�szaw�skie�go�ja�-

ko� in�stru�ment� dzia�ła�nia� po�li�tycz�ne�go� ży�dow�skie�go� ru�chu� opo�ru”�wy�ko�rzy�stał� pu�bli�ka�cje
pra�so�we�ży�dow�skie�go�ru�chu�ro�bot�ni�cze�go�z lat�1940–1941.�Od�wo�ły�wa�no�się�w nich�do�ide�-
olo�gii�oraz�kon�cep�cji�ukształ�to�wa�nych�przez�ten�ruch,�któ�re�w spo�sób�spój�ny�mo�gły�wy�ja�-
śnić�przy�czy�ny�ka�ta�stro�fy,� ja�ka�do�tknę�ła�Ży�dów�oraz�za�ry�so�wać�per�spek�ty�wę� ra�dy�kal�nej,
po�zy�tyw�nej�trans�for�ma�cji�spo�łecz�nej,�do�ja�kiej�mia�ło�dojść�w wy�ni�ku�klę�ski�fa�szy�zmu.
Wi�told�Mę�dy�kow�ski�(pra�cow�nik�dzia�łu�ar�chi�wal�ne�go�In�sty�tu�tu�Yad�Va�shem�w Je�ro�zo�li�-

mie)�nie�mógł�przy�je�chać�na�kon�fe�ren�cję.�Przy�go�to�wa�ny�przez�nie�go�re�fe�rat�pt.�„Nie�rów�ne
ofia�ry,� nie�rów�na�wal�ka.� Roz�staj�ne� dro�gi� pol�skie�go� i ży�dow�skie�go� ru�chu� opo�ru�w cza�sie
okupa�cji� nie�miec�kiej”� od�czy�tał� dr� hab.�Grze�gorz�Be�rendt� (IPN�w Gdań�sku,�Uni�wer�sy�tet
Gdań�ski).�Au�tor�referatu�wyraził�w�nim�pogląd,�że�pro�ble�mem�struk�tur�pań�stwa�pod�ziem�-
ne�go�by�ła�ak�cep�ta�cja�fak�tu�praw�ne�go�i fi�zycz�ne�go�po�dzia�łu�na�Ży�dów�i nie�-Ż�ydów�do�ko�na�-
ne�go�przez�oku�pan�ta.�We�dług�nie�go�los�Ży�dów�nie�był�te�ma�tem�po�waż�ne�go�za�in�te�re�so�wa�-
nia� władz� pod�ziem�nych.�W naj�bar�dziej� kry�tycz�nym� okre�sie,� od� wio�sny� 1942� do� je�sie�ni
1943 r.,�oka�za�ło�się,�że�pol�skie�pod�zie�mie�na�dal�zaj�mu�je�wo�bec�nich�ne�ga�tyw�ną,�po�dejrz�li�-
wą�i lek�ce�wa�żą�cą�po�sta�wę.�Mi�mo�zbie�ra�nia�i prze�ka�zy�wa�nia�in�for�ma�cji�o Za�gła�dzie,�struk�-
tu�ry� pań�stwa� pod�ziem�ne�go� by�ły� nie�przy�go�to�wa�ne� do� pod�ję�cia� ja�kich�kol�wiek� dzia�łań� na
rzecz�prze�ciw�sta�wie�nia�się�eks�ter�mi�na�cji�Ży�dów.�Na�do�da�tek�przy�stę�po�wa�nie�przez�Ży�dów
do�kon�spi�ra�cji�by�ło�utrud�nio�ne,�a get�ta�po�zo�sta�wa�ły�dla�pol�skie�go�ru�chu�opo�ru�zie�mią�nie�-
zna�ną.�Fakt�nie�otrzy�ma�nia�przez�Ży�dów�od�pol�skie�go�pod�zie�mia�bro�ni,�na�któ�rej�nie�do�sta�-
tek�sa�mo�cier�pia�ło,�ozna�czał�jed�nak�re�zy�gna�cję�pań�stwa�pod�ziem�nego�z obro�ny�i ochro�ny
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znacz�nej�czę�ści�oby�wa�te�li�Rzecz�po�spo�li�tej.�Po�mi�mo�włą�cze�nia�przed�sta�wi�cie�li�ży�dow�skich
do�Ra�dy�Na�ro�do�wej�Rzeczypospolitej�Polskiej�na�emigracji�nie�za�dba�no�o wła�ści�wą�re�pre�-
zen�ta�cję�po�li�tycz�ną�Ży�dów�w kra�ju�oraz�in�te�gra�cję�ży�dow�skie�go�ru�chu�opo�ru�ze�struk�tu�ra�-
mi�pań�stwa�pod�ziem�ne�go.�Re�fe�rat�ten�wy�wo�łał�dys�ku�sję,�w trak�cie�któ�rej�Adam�Pu�ław�ski
po�stu�lo�wał� za�sta�no�wie�nie� się� nad� kwe�stią,� „czy� Ży�dzi� zo�sta�li� wy�klu�cze�ni� z pań�stwa
podziem�ne�go,�czy�sa�mi�się�wy�klu�czy�li?”.
Prof.�John�Ra�dzi�łow�ski�(Uni�ver�si�ty�of�Ala�ska�So�uthe�ast)�przed�sta�wił�re�fe�rat�pt.�„Ej�szysz�-

ki� i hi�sto�rio�gra�fia� kon�flik�tów� et�nicz�nych� w pół�noc�no-�wscho�dniej� Pol�sce� w la�tach
1939–1945”.�Mó�wił�w nim� o gło�śnym� ar�ty�ku�le�Yaf�fy�Eliach�Po�grom�w Ej�szysz�kach za�-
miesz�czo�nym�w sierp�niu�1996�r.�w dzien�ni�ku�„New�York�Ti�mes”�oraz�o opu�bli�ko�wa�nej�dwa
la�ta�póź�niej�książ�ce�tej�sa�mej�au�tor�ki�The�re�On�ce�Was�a World:�A 900�Year�Chro�nic�le�of�the

Shtetl� of� Eishy�shok.�Yaf�fa� Eliach� de�mo�ni�zo�wa�ła� Po�la�ków,� przed�sta�wi�ła� Pol�skę� ja�ko� kraj
wiecz�ne�go�an�ty�se�mi�ty�zmu.�Po�dob�ną�po�sta�wę�we�dług�niej�pre�zen�to�wa�ła�tak�że�AK,�zaj�mo�-
wa�ła�się�głów�nie�za�bi�ja�niem�Ży�dów�i sprzy�mie�rzy�ła�się�w tym�ce�lu�z nie�miec�kim�oku�pan�-
tem.�Na�uko�we�ana�li�zy�oba�li�ły�jej�te�zy�i trud�no�dziś�zna�leźć�po�waż�ne�go�hi�sto�ry�ka,�któ�ry�by
je�po�dzie�lał,�ale�nie�ste�ty�nikt�nie�prze�ciw�sta�wia�się�im�pu�blicz�nie,�po�nie�waż�ich�au�tor�ka�jest
trak�to�wa�na�ja�ko�ofia�ra�Ho�lo�cau�stu,�któ�rej�świa�dec�twa�nie�moż�na�kwe�stio�no�wać.�Za�rów�no
Yaf�fa�Eliach,�jak�i Jan�To�masz�Gross,�pi�sząc�książ�ki�Są�sie�dzi�i Strach,�po�mi�nę�li�wie�le�cen�-
nych�źró�deł,�po�zba�wi�li�swo�je�pra�ce�kon�tek�stu�lo�kal�ne�go,�do�ko�na�li�wie�lu�uprosz�czeń,�po�słu�-
gi�wa�li�się�ste�reo�ty�pa�mi,�do�pa�so�wa�li�do�wo�dy�do�z gó�ry�przy�ję�tych�tez.�Fak�ty�to�dla�nich�in�-
stru�men�ty� słu�żą�ce� osią�gnię�ciu� ce�lu� po�li�tycz�ne�go.� We�dług� re�fe�ren�ta� ich� książ�ki� są
przy�kła�da�mi�no�wej�post�mo�der�ni�stycz�nej�hi�sto�rio�gra�fii,�któ�ra�w isto�cie�jest�neo�sta�li�now�skim
po�dej�ściem�do�hi�sto�rii�Pol�ski.
Dr�Jew�gie�nij�Ro�zen�blat�(Uni�wer�sy�tet�Pań�stwo�wy�w Brze�ściu)�pod�jął�te�mat�udzia�łu�Ży�-

dów� w kon�spi�ra�cji� an�ty�fa�szy�stow�skiej� i ru�chu� par�ty�zanc�kim� na� Bia�ło�ru�si� w la�tach
1939–1944.�Stwier�dził,�że�wo�kół�oma�wia�nej�pro�ble�ma�ty�ki�na�ro�sło�wie�le�mi�tów�i ste�reo�ty�-
pów,�któ�re�w świe�tle�hi�sto�rycz�nych� fak�tów�na�le�ży�od�rzu�cić.�Za�li�czył�do�nich:� te�zę�o po�-
wszech�nym�an�ty�se�mi�ty�zmie�wśród� ra�dziec�kich�par�ty�zan�tów� i mit�o tchórz�li�wych�Ży�dach
oraz�ich�nie�chę�ci�do�uczest�nic�twa�w ru�chu�par�ty�zanc�kim.�Z wy�stą�pie�niem�tym�ko�re�spon�do�-
wał�re�fe�rat�dr.�Bog�da�na�Mu�sia�ła�pt.�„Wo�bec�wspól�ne�go�wro�ga.�Par�ty�zan�ci�so�wiec�cy�i Ży�dzi
pod�oku�pa�cją�nie�miec�ką�na�Bia�ło�ru�si�w la�tach�1941–1944”.�Mów�ca�pod�kre�ślił,�że�bra�ku�je
mo�no�gra�fii�na�te�mat�mor�derstw�na�Ży�dach�do�ko�ny�wa�nych�przez�so�wiec�kich�par�ty�zan�tów,
a we�dług�nie�go,�nie�by�ły� to� tyl�ko�spo�ra�dycz�ne� in�cy�den�ty.�Wśród�par�ty�zan�tów�był� roz�po�-
wszech�nio�ny�an�ty�se�mi�tyzm�i nie�chęt�nie�przyj�mo�wa�no�do�nich�Ży�dów.�Męż�czy�znom�od�ma�-
wia�no�umie�jęt�no�ści�żoł�nier�skich,�a ukry�wa�ją�ce�się�w la�sach�ży�dow�skie�ko�bie�ty,�dzie�ci�i oso�-
by�star�sze�trak�to�wa�no�ja�ko�ob�cią�że�nie.�W 1942�r.�w od�dzia�łach�par�ty�zanc�kich�sze�rzy�ła�się
po�wszech�na�psy�cho�za�o ży�dow�skich�szpie�gach�na�sy�ła�nych�przez�Niem�ców,�co�skut�ko�wa�ło
dzia�ła�nia�mi�prze�ciw�ko�Ży�dom.�Trud�no�dziś�orzec,�czy�ta�cy�szpie�dzy�by�li�i ewen�tu�al�nie,�ja�-
ka�by�ła�ska�la�te�go�zja�wi�ska,�ale�wspo�mnia�ne�po�gło�ski�pa�dły�na�po�dat�ny�grunt.�O ist�nie�niu
an�ty�se�mi�ty�zmu�wśród�par�ty�zan�tów�mia�ło�świad�czyć�wy�da�nie�wio�sną�1943�r.�roz�ka�zu�o je�-
go�zwal�cza�niu.�Wte�dy�też�po�szcze�gól�ne�od�dzia�ły�otrzy�ma�ły�roz�ka�zy�po�mo�cy�Ży�dom�znaj�-
du�ją�cym�się�na�da�nym�te�re�nie.
Ko�lej�na� dys�ku�sja� zo�sta�ła� zdo�mi�no�wa�na� przez� po�le�mi�kę� dr.� Jew�gie�ni�ja� Ro�zen�bla�ta

z dr. Bog�da�nem�Mu�sia�łem.�Pierw�szy�z nich,�wska�zu�jąc,�że�w ru�chu�par�ty�zanc�kim�na�Bia�ło�-
ru�si�by�ło�ok.�10–15�ty�s.�Ży�dów,�py�tał:�Sko�ro�ra�dziec�ka�par�ty�zant�ka�by�ła�tak�sa�mo�an�ty�se�-
mic�ka,�jak�ca�łe�oto�cze�nie,�to�dla�cze�go�Ży�dzi�do�niej�wstę�po�wa�li�i prze�ży�li?�Mów�ca�pod�kre�-
ślił,�że�nie�któ�re�do�ku�men�ty�mo�gą�być�nie�wia�ry�god�ne,�gdyż�apa�rat�bez�pie�czeń�stwa�dą�żył�do
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zdys�kre�dy�to�wa�nia� kie�ru�ją�ce�go� ra�dziec�kim� szta�bem� par�ty�zanc�kim� Pan�te�lej�mo�na� Po�no�ma�-
ren�ki.�Dr�Mu�siał�bro�nił�swo�ich�tez.�Stwier�dził,�że�pro�ble�ma�ty�ka�zdzi�cze�nia�i ban�dy�ty�zmu
w od�dzia�łach�le�śnych�na�Bia�ło�ru�si�w 1942�r.�jest�w hi�sto�rio�gra�fii�mi�ni�ma�li�zo�wa�na.�Od�no�-
sząc� się�do�py�ta�nia�o re�la�cje�pol�sko�-s�owie�ck�o-�żyd�owskie,� do�dał,� że�w wa�run�kach�woj�ny
pol�sko�-s�owie�ckiej�na�kre�sach�Ży�dzi�po�stro�nie�so�wiec�kiej�sta�wa�li�się�wro�ga�mi�Po�la�ków.
Pierw�szy� dzień� kon�fe�ren�cji� za�koń�czy�ła� dys�ku�sja� pa�ne�lo�wa� nt.� „Po�la�cy� w kon�spi�ra�cji

zbroj�nej�wo�bec�za�gła�dy�Ży�dów”.�Wzię�li�w niej�udział:�dr�Piotr�Gon�tar�czyk,�dr�Da�riusz�Li�-
bion�ka�(ad�iunkt�w IFiS�PAN,�kie�row�nik�dzia�łu�na�uko�we�go�Pań�stwo�we�go�Mu�zeum�na�Maj�-
dan�ku)�i Le�szek�Że�brow�ski.�Mo�de�ra�to�rem�był�dr�hab.�Grze�gorz�Be�rendt.�Dys�ku�sja�ogni�sko�-
wa�ła�się�wo�kół�pro�ble�mu�sto�sun�ku�do�Ży�dów�NSZ,�kon�spi�ra�cji�ko�mu�ni�stycz�nej�i AK.�Le�szek
Że�brow�ski�tłu�ma�czył,�że�ne�ga�tyw�ny�wi�ze�ru�nek�NSZ�jest�dzie�dzic�twem�cza�sów,�w któ�rych
ko�mu�ni�ści�mie�li�mo�no�pol�na�przed�sta�wia�nie�swo�jej�wi�zji�hi�sto�rii.�W pu�bli�ka�cjach�na�te�mat
NSZ�znaj�do�wa�ło�się�wie�le�nie�praw�dzi�wych�in�for�ma�cji,�ucie�ka�no�się�na�wet�do�fał�szo�wa�nia
źró�deł.�Pod�kre�ślił�po�trze�bę�kom�plek�so�wych�ba�dań�nad�dzie�ja�mi�tej�or�ga�ni�za�cji,�w tym�tak�że
po�trze�bę�uczci�we�go�zba�da�nia�jej�sto�sun�ku�do�Ży�dów.�Do�dał,�że�wie�lo�krot�nie�przy�pi�sy�wa�no
NSZ�zbrod�nie,�któ�rych�w ogó�le�nie�po�peł�nio�no�lub�do�ko�nał�ich�ktoś�in�ny.�W ak�tach�po�wo�-
jen�nych�spraw�kar�nych�prze�ciw�ko�żoł�nie�rzom�NSZ�moż�na�zna�leźć�in�for�ma�cje�o prze�cho�wy�-
wa�niu�przez�nich�Ży�dów�oraz�oświad�cze�nia�ura�to�wa�nych�przez�nich�osób.�Za�rów�no�dr�Piotr
Gon�tar�czyk,�jak�i Le�szek�Że�brow�ski�mó�wi�li�o mor�do�wa�niu�Ży�dów�przez�ko�mu�ni�stów�oraz
ban�dyc�kim�cha�rak�te�rze�ich�kon�spi�ra�cji�zbroj�nej.�Dr�Li�bion�ka�zwró�cił�uwa�gę,�że�pierw�sze�we�-
zwa�nia�do�po�mo�cy�Ży�dom�po�ja�wi�ły�się�w pra�sie�ko�mu�ni�stycz�nej�i choć�zda�rza�ły�się�mor�der�-
stwa,�ma�ją�oni�du�ży�wkład�w ich�ra�to�wa�nie.�Na�przy�kład�AK�nie�wie�dzia�ła,�co�zro�bić�z bo�-
jow�ca�mi�ŻOB�z war�szaw�skie�go�get�ta,�mie�li�zgi�nąć�z ho�no�rem,�nie�by�ło�dla�nich�miej�sca�w jej
sze�re�gach.�Przy�łą�cze�nie�się�do�par�ty�zant�ki�ko�mu�ni�stycz�nej�by�ło�dla�nich�je�dy�nym�wyj�ściem.
Ban�dy�tyzm�był�oku�pa�cyj�ną�pla�gą,�ale�wią�za�nie�go�tyl�ko�z GL�i AL�dr�Li�bion�ka�uznał�za�nad�-
uży�cie.�Dr�hab.�Be�rendt�nad�mie�nił,�że�nie�da�się�uciec�od�py�ta�nia,�dla�cze�go�ZWZ-AK�nie
mia�ła�nic�do�za�pro�po�no�wa�nia�ty�siąc�om�Ży�dów,�któ�rzy�słu�ży�li�w woj�sku?
Do�dys�ku�sji�włą�czy�li�się�też�in�ni�uczest�ni�cy�kon�fe�ren�cji,�m.in.�Adam�Pu�ław�ski.�Od�wo�łu�-

jąc� się� do� swo�ich� ba�dań� kon�sta�to�wał,� że� roz�brat� mię�dzy�AK� a Ży�da�mi� na� oku�po�wa�nej
Lubelsz�czyź�nie�był�oczy�wi�sty.�Woj�ciech�J.�Mu�szyń�ski�(IPN)�z ko�lei�mó�wił�o dys�pro�por�cji
mię�dzy�pro�pa�gan�dą�NSZ,�w któ�rej�zda�rza�ły�się�tre�ści�an�ty�se�mic�kie,�a kon�kret�ny�mi�dzia�ła�-
nia�mi,�któ�re�nie�mia�ły�ta�kie�go�cha�rak�te�ru.�Dr�Ury�no�wicz�py�tał,�jak�to�się�sta�ło,�że�Stron�nic�-
two�Na�ro�do�we�nie�bra�ło�udzia�łu�w Kon�spi�ra�cyj�nej�Ra�dzie�Po�mo�cy�Ży�dom?�Dr�Gmi�truk
w kon�tek�ście�pro�ble�mu�udzie�la�nia�Ży�dom�po�mo�cy�przez�pod�zie�mie�pod�kre�ślił,�że�moż�na
ko�muś� po�móc� tyl�ko� wte�dy,� gdy� te�go� chce.�Wie�lu� tych� Ży�dów,� któ�rzy� prze�ła�ma�li� strach
i ucie�kli�z get�ta�zo�sta�ło�ura�to�wa�nych.�Dr�hab.�Grze�gorz�Mo�ty�ka�(ISP�PAN)�od�niósł�się�kry�-
tycz�nie�do�wy�po�wie�dzi�pa�ne�li�stów,�uzna�jąc,�że�nie�otrzy�mał�ca�ło�ścio�we�go�ob�ra�zu�pro�ble�mu
bę�dą�ce�go� przed�mio�tem� dys�ku�sji.� Prze�ciw�ną� na�to�miast� opi�nię� wy�ra�ził� na� za�koń�cze�nie
dr hab.�Be�rendt.
Dru�gi� dzień� kon�fe�ren�cji� otwo�rzył� re�fe�rat�Ali�ny� Ski�biń�skiej� (przed�sta�wi�ciel� w Pol�sce

The Uni�ted�Sta�tes�Ho�lo�caust�Me�mo�rial�Mu�seum,�Wa�shing�ton�D.C.,� pra�cow�nik�Cen�ter� for
Ad�van�ced� Ho�lo�caust� Stu�dies,� In�ter�na�to�nal� Ar�chi�val� Pro�grams� Di�vi�sion� te�go� mu�zeum)
pt. „Ży�dzi�wAK.�Epi�zod�z Ostrow�ca�Świę�to�krzy�skie�go”.�Przed�sta�wi�ła�w nim�hi�sto�rię�za�mor�-
do�wa�nia� w lu�tym� 1943� r.� w oko�li�cy� Ku�no�wa� 12� Ży�dów� z Ostrow�ca� Świę�to�krzy�skie�go.
Zbrod�ni�tej�do�ko�na�li�człon�ko�wie�AK,�któ�rzy�obie�cy�wa�li�swo�im�ofia�rom�przy�stą�pie�nie�do�od�-
dzia�łu�par�ty�zanc�kie�go.�Do�ku�men�ty�do�ty�czą�ce�tej�spra�wy�wraz�z Da�riu�szem�Li�bion�ką�opu�bli�-
ko�wa�ła�w ostat�nim�(czwar�tym)�nu�me�rze�cza�so�pi�sma�„Za�gła�da�Ży�dów.�Stu�dia�i ma�te�ria�ły”.
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Dr�Da�riusz�Li�bion�ka�w re�fe�ra�cie� pt.� „Bied�ni�AK-o�wcy�pa�trzą� na� li�kwi�do�wa�nie� get�ta”
(na przy�kła�dzie�dys�tryk�tu�war�szaw�skie�go)�za�jął�się�pro�ble�mem�przed�sta�wie�nia�po�staw�Po�-
la�ków�wo�bec�li�kwi�da�cji�gett�pro�win�cjo�nal�nych�w oko�li�cach�War�sza�wy�w sierp�niu�i wrze�-
śniu�1942 r.�na�ła�mach�pra�sy�AK.�Au�tor�stwier�dził,�że�w po�wia�to�wej�mu�ta�cji�„Biu�le�ty�nu�In�-
for�ma�cyj�ne�go”�wy�da�wa�nej�przez�ob�wód�AK�„Ob�ro�ża”,�do�stęp�nej�w oko�li�cach�War�sza�wy,
w od�róż�nie�niu�od�je�go�wy�da�nia�cen�tral�ne�go�nie�tyl�ko�in�for�mo�wa�no�o wspo�mnia�nych�wy�da�-
rze�niach,�ale�opi�sy�wa�no�na�wet�do�ko�ny�wa�ne�przy�tej�oka�zji�przez�Po�la�ków�ma�so�we�gra�bie�-
że�mie�nia�po�ży�dow�skie�go�(Otwock,�Le�gio�no�wo,�Wo�ło�min,�Sto�czek),�a na�wet�spon�ta�nicz�ną
ob�ła�wę�na�ucie�ka�ją�cych�Ży�dów�(Le�gio�no�wo).�In�for�ma�cje�te�ma�ją�du�żą�war�tość�po�znaw�czą
i od�bie�ga�ją�od�obo�wią�zu�ją�ce�go�w pra�sie�cen�tral�nej�AK�sche�ma�tu�opi�su�rze�czy�wi�sto�ści�oku�-
pa�cyj�nej:�Niem�cy�-spra�wcy,�Po�la�cy�-ofi�ary.�Z cza�sem�jed�nak�(w�koń�cu�paź�dzier�ni�ka�1942�r.)
na�ła�mach�wspo�mnia�ne�go�pi�sma�obok�słów�po�tę�pie�nia�tych�za�cho�wań�po�ja�wi�ła�się�dia�gno�-
za,�że�do�ty�czą�one�tyl�ko�jed�no�stek�z mar�gi�ne�su.�Dr�Li�bion�ka�uznał,�że�jest�to�świa�dec�two
do�sto�so�wa�nia�się�pi�sma�do�ofi�cjal�nej�wy�kład�ni�pro�ble�mu�po�staw�Po�la�ków�wo�bec�Za�gła�dy,
ja�ki�za�pre�zen�to�wa�ło�w paź�dzier�ni�ku�1942�r.�pi�smo�„Rzecz�po�spo�li�ta�Pol�ska”.�Oka�za�ło�się,�że
w sy�tu�acji,�gdy�fak�ty�nie�pa�so�wa�ły�do�pro�pa�gan�do�we�go�sche�ma�tu,�prze�sta�wa�no�o nich�pi�-
sać.�By�ło�to,�zda�niem�re�fe�ren�ta,�świa�dec�two�bez�sil�no�ści�Pol�ski�Wal�czą�cej�wo�bec�po�stę�pu�ją�-
cej�de�mo�ra�li�za�cji.
W�dys�ku�sji�dr�Bog�dan�Mu�siał�stwier�dził,�że�w sy�tu�acji�opi�sa�nej�przez�dr.�Li�bion�kę�pod�-

zie�mie�po�za�ape�la�mi�i de�kla�ra�cja�mi�nie�mo�gło�nic�zro�bić.�Na�wet�Niem�cy,�mi�mo�za�ka�zów
ra�bun�ku�(mie�nie�po�ży�dow�skie�uwa�ża�li�za�swo�je)�i dys�po�no�wa�nia�apa�ra�tem�przy�mu�su,�wie�-
lo�krot�nie�w ta�kich�wy�pad�kach�by�li�bez�rad�ni.�Prze�strze�gał,�by�przy�oce�nie�wspo�mnia�nych
wy�da�rzeń�pa�mię�tać�o rze�czy�wi�sto�ści�oku�pa�cyj�nej,�wo�jen�nej�de�mo�ra�li�za�cji�i uni�wer�sal�nych
pra�wi�dło�wo�ściach�ludz�kich�za�cho�wań.�Na�wią�zu�jąc�do�re�fe�ra�tu�Ali�ny�Ski�biń�skiej�dr�Li�bion�-
ka�pod�kre�ślił,�że�przed�sta�wio�ny�przez�nią�przy�pa�dek�to�sa�mo�wol�ne�dzia�ła�nie�jed�nej�z grup
AK,�któ�re�go�nie�na�le�ży�ge�ne�ra�li�zo�wać.�Do�dał�rów�nież,�że�Ży�dzi�ucie�ka�ją�cy�z get�ta�mo�gli
prze�trwać� je�dy�nie� w od�dzia�łach� ko�mu�ni�stycz�nych.� Ży�dzi� w AK� czy� na�wet� w NSZ� by�li
Polaka�mi� ży�dow�skie�go� po�cho�dze�nia,� któ�re� nie� by�ło� oto�cze�niu� zna�ne.�Da�wid�Go�lik� (IPN
w Kra�kowie)�wspo�mniał�na�to�miast�o przy�pad�kach�Ży�dów�w sze�re�gach�AK�w Ma�ło�pol�sce.
Prof.�Her�bert�Ro�mer�ste�in,�dy�rek�tor�Cen�trum�Ba�dań�nad�Bez�pie�czeń�stwem�w In�sty�tu�cie

Ba�dań�i Edu�ka�cji�w Wa�szyng�to�nie,�prof.�In�sti�tu�te�of�World�Po�li�tics�za�pre�zen�to�wał�przy�go�-
to�wa�ny�wraz�ze�swo�ją�żo�ną�Pa�try�cją�re�fe�rat�pt.�„Po�rzu�ce�nie�Po�la�ków�i Ży�dów�–�so�wiec�kie
ope�ra�cje�wy�wia�dow�cze�wo�bec�Po�lo�nii�ame�ry�kań�skiej,�Ży�dów�ame�ry�kań�skich�i in�nych,�któ�-
rzy�pró�bo�wa�li�po�móc�ofia�rom�na�zi�zmu”.�Przed�sta�wił�w nim�pro�blem�in�stru�men�tal�ne�go�wy�-
ko�rzy�sta�nia�kwe�stii�ży�dow�skiej�w po�li�ty�ce�Związ�ku�Ra�dziec�kie�go�przed,�w cza�sie�i po�za�-
koń�cze�niu� II�woj�ny�świa�to�wej�oraz�wpływ�agen�tu�ry� ra�dziec�kiej�upla�so�wa�nej�w rzą�do�wej
ad�mi�ni�stra�cji�ame�ry�kań�skiej�na�de�cy�zje�do�ty�czą�ce�po�wo�jen�ne�go�ła�du�po�li�tycz�ne�go�w Eu�ro�-
pie�Środ�ko�wej.
Dr�Elż�bie�ta�Rą�czy� (IPN�w Rze�szo�wie,�Uni�wer�sy�tet�Rze�szow�ski)�mó�wi�ła� o Za�gła�dzie

Żydów�na�Rze�szowsz�czyź�nie�w świe�tle�mel�dun�ków�AK.�Pod�kre�śli�ła,�że�ni�gdzie�w tych�do�-
ku�men�tach,� opi�su�ją�cych� po�szcze�gól�ne� wy�da�rze�nia� i ak�cje� pro�wa�dzo�ne� przez� Niem�ców
prze�ciw�ko�Ży�dom,�nie�zna�la�zła�in�for�ma�cji�świad�czą�cej�o tym,�że�AK�zda�wa�ła�so�bie�spra�wę
z isto�ty�i ce�lu�nie�miec�kich�dzia�łań,�któ�rym�by�ła�za�gła�da�lud�no�ści�ży�dow�skiej.
Re�fe�rat� Pio�tra� Szo�py� (IPN� w Rze�szo�wie)� pt.� „Pol�skie� Pań�stwo� Pod�ziem�ne� na� Rze�-

szowsz�czyź�nie�wo�bec�prze�stępstw�po�peł�nia�nych�na�Ży�dach”�do�wiódł,�że�struk�tu�ry�pod�zie�-
mia�nie�by�ły�bez�czyn�ne�wo�bec�te�go�ro�dza�ju�czy�nów.�W szcze�gól�nie�dra�stycz�nych�przy�pad�-
kach� spraw�ców� prze�stępstw� ka�ra�no� śmier�cią.� Man�ka�men�tem� tych� dzia�łań� był� fakt,� że
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pierw�sze�po�stę�po�wa�nia�prze�ciw�ko�po�dej�rza�nym�wsz�czę�to�do�pie�ro�od�po�ło�wy�1943�r.�Au�tor
re�fe�ra�tu�pod�kre�ślił,�że�do�kład�ne�opi�sa�nie�te�go�za�gad�nie�nia�na�wspo�mnia�nym�te�re�nie�nie�jest
moż�li�we�ze�wzglę�du�na�frag�men�ta�rycz�ność�za�cho�wa�nej�do�ku�men�ta�cji.
Dr�Edy�ta�Gaw�ron�(Ka�te�dra�Ju�da�isty�ki�UJ)�w re�fe�ra�cie�pt.�„Ży�dow�ski�ruch�opo�ru�w Kra�-

ko�wie�w kon�tek�ście�in�wi�gi�la�cji�i re�pre�sji�ze�stro�ny�ge�sta�po”�przed�sta�wi�ła�struk�tu�rę,�lu�dzi,
me�to�dy�i efek�ty�dzia�łań�kra�kow�skie�go�ge�sta�po�skie�ro�wa�nych�prze�ciw�ko�Ży�dom.
Dr�Alek�san�dra�Na�my�sło� (IPN�w Ka�to�wi�cach)�wy�gło�si�ła� na�to�miast� re�fe�rat� pt.� „Sa�mo�-

ocale�nie�czy�sa�mo�obro�na?�Ży�dow�ska�mło�dzież�Za�głę�bia�Dą�brow�skie�go�i jej�po�sta�wy�wobec
rze�czy�wi�sto�ści�oku�pa�cyj�nej”.�Mó�wi�ła�w nim�o ewo�lu�cji�po�staw�gru�py�mło�dzie�ży�ży�dow�-
skiej�z te�go�te�re�nu�od�ak�cep�ta�cji�rzą�dów�Moj�że�sza�Me�ri�na,�kie�row�ni�ka�Cen�tra�li�Ży�dow�skich
Rad�Star�szych�do�opo�zy�cji�wo�bec�nich,�co�w kon�se�kwen�cji�do�pro�wa�dzi�ło�do�po�wsta�nia�za�-
głę�biow�skiej�Ży�dow�skiej�Or�ga�ni�za�cji�Bo�jo�wej.�Or�ga�ni�za�cja�ta�dzia�ła�ła�dwu�to�ro�wo.�Z jed�-
nej�stro�ny�przy�go�to�wy�wa�ła�się�do�pod�ję�cia�wal�ki�zbroj�nej�z oku�pan�tem,�z dru�giej�ra�to�wa�ła
swo�ich�człon�ków.�Gdy�1 sierp�nia�1943�r.�Niem�cy�przy�stą�pi�li�do�li�kwi�da�cji�gett�za�głę�biow�-
skich� kil�ka�na�ście� osób�w trzech� bun�krach� pod�ję�ło� z ni�mi�wal�kę� i w jej�wy�ni�ku� po�le�gło.
W ra�mach�ak�cji�ra�tun�ko�wej�20�osób�wy�je�cha�ło,�ko�rzy�sta�jąc�z pasz�por�tów�państw�po�łu�dnio�-
wo�ame�ry�kań�skich,�a 85�dzię�ki�po�mo�cy�pol�skich�gó�ra�li�prze�szło�nie�le�gal�nie�na�Sło�wa�cję.
Dr�hab.�Grze�gorz�Be�rendt�wy�stą�pił�z re�fe�ra�tem�nt.�„Po�la�cy�i Ży�dzi�w re�jen�cji�gdań�skiej

w la�tach�1939–1941�w ob�li�czu�nie�miec�kiej�prze�mo�cy”.�Pod�su�mo�wu�jąc�ob�ra�dy,�or�ga�ni�za�tor
kon�fe�ren�cji�dr�hab.�Be�rendt�pod�kre�ślił,�że�sto�sunek�Po�la�ków�do�Ży�dów�w cza�sie�II woj�ny
świa�to�wej�był�nie�zwy�kle�skom�pli�ko�wa�ny.�Jak�do�wio�dły�re�fe�ra�ty�wy�gło�szo�ne�na�kon�fe�ren�-
cji,�moż�na�wska�zać�za�rów�no�przy�kła�dy�za�cho�wań�i po�staw�bar�dzo�po�zy�tyw�nych,�jak�i ha�-
nieb�nych.�Nie�da�się�ująć�tej�pro�ble�ma�ty�ki�w po�sta�ci�pro�stych�uogól�nień.
Na� za�koń�cze�nie� dy�rek�tor� Biura� Edukacji� Publicznej� IPN� dr� hab.� Jan� Ża�ryn� wy�ra�ził

nadzie�ję,�że�dzia�łal�ność�Instytutu,�w któ�rą�wpi�su�je�się�koń�czą�ca�się�kon�fe�ren�cja,�przy�czy�ni
się�do�dal�sze�go�po�zna�nia�i lep�sze�go�zro�zu�mie�nia�re�la�cji�pol�sko�-ż�ydo�wskich�oraz�prze�ła�ma�-
nia�ist�nie�ją�cych�ste�reo�ty�pów.�Za�po�wie�dział�opu�bli�ko�wa�nie�ma�te�ria�łów�kon�fe�ren�cji,�pre�zen�-
tu�jąc�jed�no�cze�śnie�książ�kę�pod�re�dak�cją�Grze�go�rza�Be�rend�ta�Spo�łecz�ność�ży�dow�ska�w PRL

przed�kam�pa�nią�an�ty�se�mic�ką�lat�1967–1968�i po�niej,�bę�dą�cą�efek�tem�kon�fe�ren�cji�zor�ga�ni�-
zo�wa�nej�przez�IPN�w grud�niu�2007�r.
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