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Reduta Dobrego Imienia publikuje oświadczenie w sprawie działalności Jana Grabowskiego 

 

Reduta Dobrego Imienia - Polska Liga przeciw Zniesławieniom i współpracujący z nią naukowcy 

wobec konieczności obrony dobrego imienia Polaków często bezimiennych, zamordowanych za 

pomoc Żydom, stanowczo sprzeciwiamy się działalności i wypowiedziom Jana Grabowskiego, hi-

storyka wykładającego na uniwersytecie w Ottawie. W swoich licznych publikacjach i wypowie-

dziach publicznych fałszuje historię Polski, głosząc tezy sugerujące, że Polacy są współwinni za-

głady Żydów. 

 

Jan Grabowski to ceniony na  świecie badacz historii Holocaustu, który prezentuje stanowisko zbieżne 

między innymi z Janem Tomaszem Grossem i Barbarą Engelking. Główne tezy jego prac i wypowiedzi 

medialne ukazują Polaków jako współwinnych zbrodni Holocaustu oraz jako powojennych kontynua-

torów ludobójczych działań niemieckich, których przejawem miał być chociażby tzw. pogrom kielecki. 

Z ust historyka padają oskarżenia o brak jakichkolwiek działań polskich władz wobec zagłady Żydów 

oraz sugestia, że tragiczny los Żydów był Polakom na rękę i stanowił jedyną nić porozumienia z nie-

mieckim okupantem.  

 

- Próby przypisania Polakom części odpowiedzialności za zbrodnie II wojny światowej i za Holokaust 

są ewidentnym działaniem na szkodę Polski i opierają się na szacunkowych niepotwierdzonych licz-

bach podawanych przez Jana Grabowskiego. Trzeba przypomnieć też, że najwięcej Sprawiedliwych 

Wśród Narodów Świata odznaczonych przez Instytut Yad Vashem to Polacy. To aż 6706 osób! Dla 

uratowania jednego Żyda potrzeba było zaangażowania kilkunastu, a czasem nawet kilkudziesięciu 

osób. Wielu Polaków pozostało bezimiennymi bohaterami, bo Żydzi którym pomagali nie dotrwali do 

końca wojny, albo też chcieli te trudne wydarzenia zapomnieć, bądź nawet nie pamiętali nazwisk 

tych, którzy im pomagali. Polacy ofiarnie wspierali swoich sąsiadów, krewnych, a nawet nieznajo-

mych, mimo że karą za jakąkolwiek pomoc okazaną Żydom była śmierć. Warto zadać pytanie, dla-

czego w okupowanej Polsce była aż taka kara za pomoc Żydom. Tylko w Polsce – mówi Mira Wszelaka, 

prezes Reduty Dobrego Imienia. 

 

Wnioski wysnuwane przez Jana Grabowskiego, mimo że nieprawdziwe, są powielane na świecie. Jego 

teksty, bądź teksty powołujące się na jego prace można znaleźć wśród gazet takich jak izraelskie: 

Haaretz i Times of Israel, amerykański Washington Post czy hiszpański El Pais. Jego publikacje są 

materiałem źródłowym dla wielu dużych domów wydawniczych jak MacMillan czy wydawnictw akade-

mickich Oxfordu czy Harvardu. Dodatkowo niepokojące jest, że książka Jana Grabowskiego Polowanie 

na Żydów. Zdrada i morderstwo w okupowanej przez Niemcy Polsce została uhonorowana w 2014 roku 

nagrodą instytutu Yad Vashem, z którym autor pozostaje w zażyłych stosunkach. 

 

W związku z powyższym, Reduta Dobrego Imienia opracowała dokument wyrażający sprzeciw wobec 

działalności Jana Grabowskiego i wzywający go do zachowania rzetelności naukowej. Pod listem pod-

pisało się ponad 130 naukowców, którzy także widzą szkodliwość wypowiedzi historyka z Ottawy. 

Stanowisko zostało przetłumaczone na język angielski. Dokument otrzyma Uniwersytet w Ottawie, 



 

 

uczelnie na których Grabowski miał prelekcje i wystąpienia, wydawnictwa w których publikował ar-

tykuły i książki. Treść pisma otrzymają także media, które powołują się na Grabowskiego i jego pu-

blikacje, w wypowiedziach na temat Polski, Polaków i historii naszego kraju. 

 

- Mamy nadzieję, że działanie które podejmujemy zatrzyma nieustannie postępujący proces czynienia 

z Grabowskiego autorytetu w zakresie historii Polski. Fakt, że Grabowski jest Polakiem i zajmuje się 

tematyką Holokaustu, nie świadczy o tym, że jest jedynym ekspertem, na którego media mogą się 

powoływać w tych kwestiach. W naszym kraju jest wielu historyków specjalizujących się w historii 

Żydów, doskonale władających językami obcymi, mającymi dostęp do badań na ten temat. Mam na-

dzieję, że pseudofakty, które próbuje wypromować Grabowski, nie zastąpią prawdy – dodaje prezes 

RDI. 

 

 

 

--- 

 

Jan Grabowski ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Warszawskim, doktoryzował się na Wy-

dziale Historii Uniwersytetu Montrealskiego. Pracuje na Wydziale Historii Uniwersytetu w Ottawie 

jako profesor. Jest członkiem Centrum Badań nad Zagładą Żydów PAN. Jego Ojciec był Żydem ocala-

łym z Holocaustu. Jest autorem lub współautorem wielu książek m.in “Ja tego Żyda znam! 

Szantażowanie Żydów w Warszawie 1939-1943”, “Judenjagd. Polowanie na Żydów 1942-1945. 

Studium dziejów pewnego powiatu”, “Klucze i kasa. O mieniu żydowskim w Polsce pod okupacją 

niemiecką i we wczesnych latach powojennych 1939-1950”, “Zarys Krajobrazu. Wieś polska wo-

bec zagłady Żydów, 1942-1945”, “Hunt for the Jews. Betrayal and murder in German-occupied 

Poland”. 

 

 

 

 

 
 

Reduta Dobrego Imienia Polska Liga przeciw Zniesławieniom istnieje od czterech lat. Zajmuje się m.in. inicjo-

waniem i wspieraniem działań mających na celu prostowanie nieprawdziwych informacji pojawiających się w 

mediach na temat historii Polski, zwłaszcza przebiegu II wojny światowej oraz propagowanie wiedzy na temat 

historii i kultury Polski. 
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