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Debata wokół najnowszego periodyku Instytutu
Pamięci Narodowej „Polish-Jewish Studies” – 25
marca 2021
W związku z Narodowym Dniem Pamięci Polaków ratujących
Żydów pod okupacją niemiecką zapraszamy do obejrzenia
debaty o czasopiśmie naukowym „Polish-Jewish Studies” (PJS).
Premiera debaty odbyła się on-line 25 marca 2021 r. (czwartek)
o godz. 12:00 na kanale IPNtv.

  

  

  

  

W debacie wzięli udział członkowie redakcji:

dr Mateusz Szpytma – zastępca prezesa IPN,

prof. Grzegorz Berendt – redaktor naczelny PJS,

dr Tomasz Domański – zastępca redaktora naczelnego PJS,

dr Alicja Gontarek – sekretarz redakcji PJS.

Debatę prowadził red. Rafał Dudkiewicz.

Retransmisja na kanale IPNtv

(jęz. polski)

(jęz. angielski)
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Wydany przez Instytut Pamięci Narodowej pierwszy numer polsko-angielskiego czasopisma
naukowego Polish Jewish Studies poświęcony jest relacjom polsko-żydowskim oraz dziejom
społeczności żydowskiej na ziemiach polskich w XX w. Znajdziemy tam artykuły między
innymi o tzw. legalizacji dokumentów dla ukrywających się Żydów w czasie niemieckiej
okupacji, o polskim konsulacie w Hawanie, który pomagał w ucieczce z okupowanej Europy
polskim obywatelom pochodzenia żydowskiego, o powojennym procesie policjantów
granatowych oskarżonych o mordowanie ludności żydowskiej.

W 1942 r. na horyzoncie kubańskim (a także jamajskim) pojawiły się dwa statki
z uchodźcami żydowskimi z Europy: w lutym 1942 r. do wybrzeży Jamajki przypłynął
z Lizbony statek Serpa Pinto, a w końcu maja 1942 r. do brzegów Kuby dobił statek St.
Thomé, także płynący z Portugalii. Na obu jednostkach znajdowali się pasażerowie
pochodzenia żydowskiego, którzy pochodzili z Polski i nie tylko. Historia St. Thomé
wydaje się bliźniaczo podobna do losu statku St. Louis...

To fragment niemal sensacyjnej opowieści z zamieszczonego w pierwszym numerze Polish-
Jewish Studies artykułu Alicji Gontarek: Polskie przedstawicielstwo konsularno-
dyplomatyczne w Hawanie a sprawa uchodźców żydowskich na Kubie podczas II wojny
światowej.
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