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Polacy udzielający pomocy Żydom podczas
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 To zapomniana historia, którą warto z okazji Dnia Pamięci o Polakach ratujących Żydów
przypomnieć.

21 marca 2019 w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” im. Janusza Kurtyki w
Warszawie otwarta została wystawa „Czyny świadczą o człowieku Polacy udzielający
pomocy Żydom podczas Holocaustu na Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej”.

Ekspozycja obejmuje i pokazuje wschodnie ziemie II Rzeczypospolitej Polskiej według
przedwojennego podziału administracyjnego. Prezentuje fotografie wykonane podczas
wojny, kilka lat przed jej rozpoczęciem i po jej zakończeniu. Obok zdjęć Polaków starano się
pokazać ich żydowskich braci oraz miejsca ukrywania. Na wystawie znalazły się także
wybrane, nigdzie dotąd niepublikowane dokumenty, potwierdzające pomoc udzielaną
Żydom przez polskich mieszkańców Kresów Wschodnich II RP.

Obecny na wernisażu prezes IPN dr Jarosław Szarek, nawiązując do treści wystawy,
podkreślił, że „to zapomniana historia, którą warto z okazji Dnia Pamięci o Polakach
ratujących Żydów przypomnieć”.

– Kim trzeba było być, żeby w tym oceanie nienawiści i zła pomóc osobom często obcym?
Trzeba było być przede wszystkim człowiekiem przyzwoitym i prawym. Cena przyzwoitości
i prawości była bardzo wysoka – dodał prezes IPN.

Wystawa przygotowana została przez Oddział IPN w Rzeszowie. Jej autorką jest dr hab.
Elżbieta Rączy, która oprowadziła po ekspozycji dziennikarzy oraz gości.

Za działania IPN podziękowała prezes Polskiego Towarzystwa Sprawiedliwych Wśród
Narodów Świata Anna Stupnicka-Bando.
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Spotkanie prowadził dyrektor Biura Edukacji Narodowej IPN Adam Hlebowicz. 

Wernisaż poprzedziła konferencja prasowa, podczas której został przedstawiony program
obchodów. Zaprezentowano także przedsięwzięcia Instytutu Pamięci Narodowej, przygotowane
z okazji Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką –
wydawnictwa, akcje edukacyjne oraz projekty trwałych upamiętnień.
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