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Instytut Pamięci Narodowej przekaże raport
Stroopa w depozyt do Muzeum Getta
Warszawskiego
Po stworzeniu przez Muzeum Getta Warszawskiego wystawy
stałej IPN przekaże MGW w depozyt oryginał raportu Stroopa. –
Decyzja, żeby przekazać ten dokument w depozyt była dla nas
trudna. Doszliśmy jednak do wniosku, że warto go udostępnić
placówce, która właśnie powstaje i która będzie jednym z
najważniejszych miejsc pokazujących historię polskich Żydów,
zwłaszcza w epoce II wojny światowej – powiedział na
konferencji prasowej zastępca prezesa Instytutu Pamięci
Narodowej dr Mateusz Szpytma.
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12 listopada 2020 r. w Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki przy ul.
Marszałkowskiej 21/25  odbyła się konferencja prasowa dotycząca przekazania
przez IPN w depozyt do MGW raportu Jürgena Stroopa. W konferencji wzięli
udział dr Mateusz Szpytma – zastępca Prezesa IPN, Albert Stankowski – dyrektor
Muzeum Getta Warszawskiego, Marzena Kruk – dyrektor Archiwum IPN
oraz Magdalena Hartwig, kierownik Działu Zbiorów MGW.

– Raport Stroopa to dokument niemieckich okupantów. Miał pokazać chwałę gen. Stroopa i
jego podkomendnych. W rzeczywistości pokazuje jednak ofiary i zbrodnię niemieckich
okupantów na warszawskich Żydach. Ten dokument jest jednocześnie
potwierdzeniem męstwa warszawskich Żydów, którzy wiosną 1943 r. stanęli do walki,
mimo że z góry wiedzieli, że jest to przedsięwzięcie skazane na porażkę. Chcieli godnie
umrzeć i zadać okupantowi jak najwięcej strat. Ten raport jest jednym z najcenniejszych
materiałów zgromadzonych w Instytucie Pamięci Narodowej – podkreślił dr Mateusz
Szpytma.
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W 2009 r. Instytut Pamięci Narodowej przy współpracy Żydowskiego Instytutu
Historycznego wydał drukiem raport Stroopa. Ukazał się on ze wstępem ówczesnego
prezesa IPN Janusza Kurtyki. Można się z tą publikacją zapoznać także na portalu IPN
przystanekhistoria.pl 
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Wiceprezes IPN zwrócił uwagę, że raport Stroopa jest jednym z wielu ważnych dowodów na
to, iż Holokaust był przedsięwzięciem państwowym Rzeszy Niemieckiej. – Jest to niemiecki
materiał urzędowy, który ewidentnie to pokazuje. To materiały, które są bardzo dobrze
znane światu. Wyobrażenie okupacji niemieckiej i zagłady Żydów, zwłaszcza w Warszawie,
mamy często przez pryzmat zdjęć właśnie z raportu Stroopa. One funkcjonują w
przestrzeni medialnej, choć często nie są podpisane. Wiele z tych zdjęć stało się ikoną II
wojny światowej, choć musimy pamiętać, że zostały wykonane przez sprawców – zaznaczył
wiceprezes IPN

Albert Stankowski, dyrektor Muzeum Getta Warszawskiego oświadczył, że od początku było
jasne, że najtrudniejsze będzie znalezienie obiektów na wystawę stałą Muzeum. –Ponad
siedemdziesiąt lat po zakończeniu II wojny światowej nie wydawało się prawdopodobne
odkrycie nowych, nieznanych reliktów getta warszawskiego, zaś istniejące były już
wykorzystywane przez inne, wcześniej powstałe instytucje. Mogliśmy liczyć głównie na
życzliwość i wsparcie naszych partnerów, muzeów i instytucji zajmujących się tematyką II
wojny światowej i Holokaustu. Miałem także nadzieję, że pomoc nadejdzie ze strony
organizacji żydowskich, które od lat czekały na powstanie Muzeum opowiadającego
tragiczną historię warszawskiego getta – mówił Albert Stankowski. – Nie zawiedliśmy się.
Deklaracje wsparcia płynęły i płyną do nas z kraju i ze świata, a wraz z nimi pojawiają się
obiekty przechowywane dotąd w zbiorach prywatnych i kolekcjach.

– Dziś mam zaszczyt wraz z Państwem uczestniczyć w przekazaniu dwóch najważniejszych
obiektów, jakie pojawią się na wystawie stałej MGW. Pierwszym z nich jest udostępniony
Muzeum, dzięki życzliwości IPN, oryginał raportu Jürgena Stroopa, kata warszawskiego
getta, wpisany na listę „Pamięć Świata” UNESCO. Przekazanie jednego z najważniejszych
dokumentów świadczących o niemieckich zbrodniach na polskich Żydach jest dla Muzeum
Getta Warszawskiego wydarzeniem ogromnej wagi – przyznał dyrektor MGW. – W zbiorach
MGW znajdzie się również przekazany przez Fundację Rodziny Nissenbaumów oryginalny
wózek do przewożenia zwłok, wykorzystywany w getcie warszawskim podczas okupacji. To
obiekt o ogromnej wartości historycznej i emocjonalnej – podkreślił dyrektor Stankowski.
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Dyrektor MGW ogłosił jednocześnie oficjalne rozpoczęcie publicznej, ogólnoświatowej zbiórki
pamiątek i reliktów związanych z gettem warszawskim i innymi gettami na terenie Polski
okupowanej przez Trzecią Rzeszę.

Kierownik Działu Zbiorów Muzeum Getta Warszawskiego Magdalena Hartwig zaprezentowała
kampanię „Zbieramy, budujemy, pamiętamy”, wyraziła wdzięczność darczyńcom. – Muzeum
jest w trakcie gromadzenia obiektów zarówno do kolekcji muzealnej, jak i do
przygotowywanej stałej ekspozycji. Ogromną wartość stanowią dla nas wszystkie artefakty
bezpośrednio związane lub nawiązujące do historii getta warszawskiego i żyjących w nim
ludzi – powiedziała Magdalena Hartwig. Przedstawiła kilku darczyńców oraz kolekcje, które
przekazali do Muzeum, zapraszając wszystkich, którzy chcieliby pójść ich śladem.

W drugiej części konferencji zabrała także głos dyrektor Archiwum IPN  Marzena Kruk, która
przedstawiła projekt Instytutu „Archiwum Pełne Pamięci”. Ma on na celu przyjmowanie od
osób prywatnych oraz instytucji dokumentów oraz innych świadectw historii Polski.  – IPN
nie tylko archiwizuje czy konserwuje przekazane mu zbiory, ale także udostępniamy i
opowiadamy historie, które się z tych dokumentów wyłaniają. Opowiadamy to nie tylko w
Polsce, ale na całym świecie – podkreśliła dyrektor Marzena Kruk. 

Zapis konferencji na kanale IPNtv

***

Generał SS Jürgen Stroop – nazywany katem warszawskiego getta – zatytułował swój raport
„Żydowska dzielnica mieszkaniowa w Warszawie już nie istnieje!”. Raport jest urzędowym
sprawozdaniem z niemieckiej akcji tłumienia powstania w getcie w Warszawie –
największej wydzielonej, zamkniętej dzielnicy mieszkaniowej dla Żydów w okupowanej
Europie – oraz z jego likwidacji wiosną 1943 roku. Raport liczy 126 kart, w tym 53
fotografie oraz 31 meldunków dziennych Stroopa. 

W 2017 roku Raport Jürgena Stroopa został wpisany na światową listę UNESCO „Pamięć
Świata”. 
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