
STOWARZYSZENIE DRUGIE POKOLENIE _ POTOMKOWIE OCALAI,YCH
Z HOLOKAUSTU, ul. Twarda 6, 00-105 Warszawa

OSWnoCZENIE ZARZADU STOWARZYS ZENIA DRUGIE POKOLENIE-
POTOMKOWIE OCALALYCH Z HOLOKAUSTU

Za kilka dni Sqd Rzeczypospolitej Polskiej wyda wyrok w procesie z
pow6dztrara cyrarilnego wytoczonego przez Filomenq LeszczyriskA wspieranq
przez Redutq Dobrego Imienia, profesorom Barbarze Engelking i Janowi
Grabowskiemu, wybitnym badaczom Za$ady, wsp6lautorom ksiq2ki ,,Dalej jest

noc. Losy Zyddw w wybranych powiatach okupowanej Polski".

Sprawa j est bezprecedensowa.

Od jakiego5 czasu w Polsce podnosz4 sie glosy, sw6j patriotyzm
demonstrujEce miqdzy innymi poprzez przylqczanie sie do antysemickich
nawolywari, przecz4cych niektSrym zbrodniom Zaglady.

Od czasu II Wojny Swiatowej wiele z tych zbrodni skrywalo zbiorowe
milczenie. Wylamywanie siq z niego oznaczalo groibq wykluczenia z polskiej
wsp6lnoty.

Prof. Barbara Engelking i prof. Jan Grabowski podjqli wielkie dzielo
przywracania wypieranej z polskiej Swiadomo5ci trudnej prawdy. Jestefmy
przekonani, 2e dzielo to ma ogromne znaczenie dla wyja5nienia i
uporzqdkowania stosunk6w polsko-2ydowskich nie tylko w Polsce, ale na

Swiecie.

Zgoda na zamazlrwanie 51ad5w tego, co dzialo siq w okupowanej Polsce

z wieloma Zydami, kt6rzy mogli byi uratowani przed Zaglad4 a w kazdym
razie mogli mief na to szanse, prowadzi donikEd. ZaleLy n;tm na obiektywnej
wymowie fakt6w i pomimo ich dramatycznej wymowy, wyciEgniqciu z nich
wniosk6w wiodqcych ku porozumieniu.

Zaprzeczanie faktom nie zmieni ich istnienia.

Polska w 1939 r. zostala brutalnie napadniqta przez wrogq armiq
niemieckq. W okresie trwania okupacji niemieckiej na terenie Polski zostala

zgladzona wiqkszo5d ludnofci iydowskiej Europy. Stalo siq to na oczach
milczEcego tlumu, w kt6rym bylo wiele wrogo nastawionych os6b. Byly jednak

takze osoby, kt6re przyczynrly sie do uratowania Lycia nielicznym.



Niejednokrotnie zaplacili za to iyciem swoim i swoich rodzin. Tym wiqksza jest

wobec Nich nasza wdziqczno6d i pamiq6.

Prace prof. Barbary Engelking i prof. Jana Grahowskiego temu nie
zaprzeczaj4. Przeciwnie. Na tle ich badari i udostqpnianej dokumentacji, dzielo
Sprawiedliwych staje siq jeszcze wiqkszym bohaterstwem.

Dlatego pragnierny, jako Stowarzyszenie Drugie Pokolenie - Potomkowie
Ocalalych z Holokaustu, wesprzet z calej mory pracq i dzielo poszukiwania i
dokumentowania prawdy o losie Zyd6w polskich przez profesor6w Barbarq

Engelking i Jana Grabowskiego.

Wierzymy, Le niezawisly SEd Rzeczypospolitej Polskiej wyda
sprawiedliwy wyroh nie naruszaj4cy prawa do niezale2no5ci badan naukowych,
niezdominowanych przez wplywy poliqrczne.

W imieniu Zarz4du Stowarzyszenia Drugie Pokolenie- Potomkowie Ocalalych z

Holokaustu

Przewodniczqca Alina Swidowska
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