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Otwarcie wystawy IPN „»Żegota« – Rada Pomocy
Żydom” – Poznań, 23 marca 2018
Wydarzenie z okazji przypadającego 24 marca Narodowego Dnia
Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką
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24 marca po raz pierwszy obchodzić będziemy nowe święto państwowe – Narodowy Dzień
Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Tego dnia miną dokładnie 74
lata od zamordowania przez Niemców bohaterskiej rodziny Ulmów z Podkarpacia oraz
ukrywanych przez nich Żydów.

Dzień ten ustanowiono – jak zapisano w treści ustawy – „w hołdzie Obywatelom Polskim –
bohaterom, którzy w akcie heroicznej odwagi, niebywałego męstwa, współczucia i
solidarności międzyludzkiej, wierni najwyższym wartościom etycznym, nakazom
chrześcijańskiego miłosierdzia oraz etosowi suwerennej Rzeczypospolitej Polskiej, ratowali
swoich żydowskich bliźnich od Zagłady zaplanowanej i realizowanej przez niemieckich
okupantów”.

Nowe święto jest wyrazem czci dla wszystkich Polaków, którzy, okazując miłosierdzie i
współczucie, pomagali Żydom systematycznie mordowanym przez niemieckich oprawców.
Różnie motywowali swe czyny – miłością bliźniego, nauką Kościoła, obywatelskim
obowiązkiem czy zwykłą ludzką przyzwoitością. Niezależnie od tego każdy przejaw pomocy
świadczonej ukrywającym się Żydom był wyrazem największego heroizmu, zważywszy na
grożącą za to karę śmierci, ustanowioną przez Niemców na terenie okupowanej przez nich
Polski.
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23 marca 2018 roku w gmachu Poczty Polskiej przy ulicy Głogowskiej 17 w Poznaniu (przy
Dworcu Zachodnim) zaprezentowano wystawę „»Żegota« — Rada Pomocy Żydom”.
Wystawa została przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej w 75. rocznicę powołania
do życia tej instytucji.

Rada Pomocy Żydom kryptonim „Żegota” była unikalną, tajną organizacją afiliowaną przy
polskich władzach. Jej celem było ratowanie żydowskich współobywateli, masowo
mordowanych przez okupanta niemieckiego w latach II wojny światowej. Ryzykując
własnym życiem, cywilni konspiratorzy ocalili z zagłady co najmniej kilka tysięcy osób.

Wystawa  w polsko-angielskiej wersji językowej, składa się z 18 kompletów plansz.
Powstała z inicjatywy zastępcy prezesa IPN dr. Mateusza Szpytmy. Autorami wystawy są dr
Marcin Urynowicz i dr Paweł Rokicki.

Otwarcia ekspozycji dokonał w imieniu Prezesa Poczty Polskiej Przemysława Sypniewskiego
dyrektor Regionu Sieci w Poznaniu Leszek Gawarecki. Kilka słów od siebie dodał poseł na
Sejm RP Bartłomiej Wróblewski. Następnie dyrektor poznańskiego oddziału Instytutu
Pamięci Narodowej dr hab. Rafał Reczek wprowadził zgromadzonych w tematykę wystawy.
Na wstępie opowiedział o nowym narodowym święcie, które stało się powodem
zorganizowania prezentacji tej właśnie wystawy. Przybliżył pokrótce, czym zajmowała
się Rada Pomocy Żydom „Żegota”, przywołał nazwiska Polaków zasłużonych w niesieniu
pomocy Żydom: Ireny Sendlerowej oraz rodziny Ulmów. Na koniec dyrektor Reczek
podkreślił wielką rolę Poczty Polskiej w kultywowaniu polskości i narodowych tradycji,
przypominając bohaterską postawę Obrońców Poczty Gdańskiej.

Fot. Marta Sankiewicz

Jednocześnie informujemy, że w poniedziałek 26 marca ukaże się dodatek
edukacyjny IPN „Sprawiedliwi wśród Narodów Świata”, poświęcony tematyce
Polaków ratujących Żydów. Dodatek będzie dołączony do dzienników: Dziennik
Zachodni, Głos Wielkopolski, Gazeta Wrocławska, Dziennik Polski, Dziennik
Bałtycki, Dziennik Łódzki, Kurier Lubelski, Polska Metropolia Warszawska, Echo
Dnia, Gazeta Lubuska, Gazeta Pomorska, Nowa Trybuna Opolska i Nowiny
Rzeszowskie. 

https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/43550,Rada-Pomocy-Zydom-Zegota-fenomen-w-okupowanej-Europie.html


 


