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WSTĘP

Niniejszy tom został zainspirowany konferencją „Żydzi polscy w oczach 
historyków”, która odbyła się w listopadzie 2016 r. w Instytucie  Judaistyki 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zamieszczone w nim artykuły są rozwinię-
ciem wygłoszonych wówczas referatów. Instytut Judaistyki nieprzypadkowo 
zorganizował w 2016 r. spotkanie środowiska badaczy zajmujących się dzie-
jami polskich Żydów. W tymże roku bowiem minęło 30 lat od powołania 
pierwszej akademickiej jednostki w ramach polskiego uniwersytetu od cza-
sów II wojny światowej, mianowicie Międzywydziałowego Zakładu Historii 
i Kultury Żydów w Polsce (1986)1. W 2016 r. przypadała również 10. roczni-
ca śmierci założyciela tej pierwszej jednostki i jednocześnie pierwszego jej 
kierownika, prof. dr. Józefa Andrzeja Gierowskiego. Organizatorzy, przede 
wszystkim jego uczniowie i współpracownicy, ale także młodsi pracownicy 
Zakładu Historii Żydów Instytutu Judaistyki uznali, że najlepszym sposobem 
upamiętnienia osoby założyciela będzie zorganizowanie konferencji.

W 2016 r., dekadę po swojej śmierci, J.A. Gierowski – profesor historii, 
wybitny znawca epoki nowożytnej, były rektor Uniwersytetu Jagiellońskie-
go (1981–1987) – został na kilka sposobów upamiętniony przez społeczność 
akademicką. Instytut Historii UJ, a więc jednostka, z którą Profesor był przez 
wiele lat związany jako jej dyrektor, a także kierownik funkcjonującego w jej 
ramach Zakładu Historii Powszechnej Nowożytnej, poświęcił jego pamięci 
konferencję „Ab Occidente Referunt… »Zachód« doby nowożytnej w badaniach 
historyków polskich”. 24 listopada 2016 r. w korytarzu rektorskim w Collegium 
Novum została uroczyście odsłonięta tablica poświęcona pamięci Profesora.

Profesor Gierowski problematyką historii Żydów polskich zajmował się 
wprawdzie tylko sporadycznie, ale można go uznać za w pewnym sensie ojca 
chrzestnego polskiej judaistyki. Jego wielką zasługą była inicjatywa reaktywacji 

1  Przed wojną funkcjonował w Warszawie Instytut Nauk Judaistycznych, a przedmioty 
związane z historią Żydów były obecne w nauczaniu akademickim, m.in. na Uniwersytecie 
Warszawskim. W okresie powojennym badania nad historią Żydów prowadził Żydowski In-
stytut Historyczny.
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studiów żydowskich w Polsce. Wraz z grupą polskich i zagranicznych inte-
lektualistów w trudnej sytuacji politycznej późnego PRL zorganizował słyn-
ną konferencję w Oxfordzie w 1984 r., a w końcu z jego inicjatywy Senat UJ 
powołał nową jednostkę – Międzywydziałowy Zakład Historii i Kultury 
Żydów. Dopiero kilka lat później podobne jednostki zaczęły powstawać także 
na innych uniwersytetach. W 2000 r. Międzywydziałowy Zakład został prze-
kształcony w Katedrę Judaistyki, a następnie – w 2012 r. – w Instytut Juda-
istyki, który istnieje do chwili obecnej. W ciągu 30 ostatnich lat krakowska 
judaistyka rozwinęła się w prężny ośrodek naukowy i dydaktyczny (obok In-
stytutu Judaistyki w samym Krakowie działają różnego rodzaju instytucje 
zajmujące się studiami żydowskimi), a w całej Polsce powstało środowisko 
badaczy, któ rzy rozwijają studia żydowskie, w tym badania nad historią pol-
skich Żydów. Konferencja „Żydzi polscy w oczach historyków” była jednym 
z głównych wydarzeń towarzyszących obchodom tego jubileuszu2. 

Temat konferencji – badania nad historią Żydów polskich – został wybrany 
nieprzypadkowo. Nawiązuje bowiem zarówno do prywatnych zainteresowań 
badawczych J.A. Gierowskiego i jego roli jako ojca chrzestnego współczesnych 
badań nad dziejami Żydów w Polsce, jak i – ogólniej – do początków kra-
kowskiej judaistyki. Historia Żydów polskich stanowiła bowiem, od początku 
działania Międzywydziałowego Zakładu, jeden z najważniejszych obszarów 
badań (chociaż oczywiście nie jedyny).

Związki krakowskiej judaistyki z historią jako dyscypliną akademicką zo-
stały dodatkowo potwierdzone w 2000 r., kiedy po przekształceniu dotychcza-
sowego Międzywydziałowego Zakładu w Katedrę Judaistyki włączono nowo 
powstałą jednostkę w strukturę Wydziału Historycznego.

W obowiązującym w Katedrze Judaistyki programie pięcioletnich stu-
diów duże znaczenie miały przedmioty historyczne. Studenci uczęszczali na 
obligatoryjne kursy (składające się z wykładu i konwersatorium) z zakresu 
dziejów powszechnych i Polski oraz na osobne kursy dotyczące dziejów Ży-
dów w kolejnych epokach historycznych. W programie studiów znajdował 
się także podstawowy kurs nauk pomocniczych historii. Studia kończyły się 
uzyskaniem tytułu magistra historii ze specjalnością judaistyka. Zmieniło 
się to w roku akademickim 2012/2013 wraz z uruchomieniem unikatowego 
kierunku „judaistyka”. W nowym programie studiów historia Żydów zajmu-
je wciąż ważne miejsce. 

Zorganizowana w listopadzie 2016 r. konferencja „Żydzi polscy w oczach 
historyków” stała się okazją do przypomnienia znaczenia badań nad historią 

2  Obchody jubileuszu zostały zainaugurowane 19 października 2016 r. uroczystym spot-
kaniem pracowników, studentów i sympatyków IJUJ z rektorem prof. Wojciechem Nowakiem. 
W kwietniu odbył się Zjazd Absolwentów Instytutu Judaistyki, a w maju tego roku konferencja 
poświęcona pamięci prof. Chone Shmeruka. 
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Żydów w dziejach krakowskiej judaistyki i jej umocowania w tradycji badań 
historycznych. Przede wszystkim jednak konferencja ta stała się przestrze-
nią refl eksji historiografi cznej i metodologicznej na temat kondycji, zakresu 
i perspektyw współczesnych badań nad dziejami Żydów polskich. Obecnie 
trudno badać historię Żydów, rezygnując z perspektywy interdyscyplinar-
nej. Wraz z prężnym rozwojem studiów żydowskich w Polsce wzrastają także 
możliwości badawcze w związku z poszerzającą się – szczególnie w najmłod-
szym pokoleniu badaczy – znajomością języków żydowskich i możliwościa-
mi, jakie daje współpraca polskich jednostek naukowych z ośrodkami zagra-
nicznymi. W dużej mierze interdyscyplinarny charakter badań oraz dostęp 
do nowych źródeł (związany także z postępującą cyfryzacją) sprawiają, że 
kondycja badań nad historią Żydów polskich domaga się obecnie reewalu-
acji. Taki też cel – refl eksja nad stanem badań, zasobem źródłowym, meto-
dologią, stanem dyscypliny – przyświecał organizatorom konferencji „Żydzi 
polscy w oczach historyków”. 

Głównym inicjatorem i organizatorem konferencji był Zakład Historii 
Żydów, jeden z trzech zakładów wchodzących w skład Instytutu Judaistyki 
(obok Zakładu Kultury Żydów i powołanego w 2010 r. Zakładu Historii Ju-
daizmu i Literatur Żydowskich). Brali w niej udział badacze reprezentujący 
prawie wszystkie ważniejsze polskie ośrodki zajmujące się studiami żydow-
skimi, takie jak Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, Uniwer-
sytet Wrocławski, Uniwersytet Łódzki, a także Żydowski Instytut Historyczny 
w Warszawie i Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Wśród uczestników 
znalazły się osoby znajdujące się na wszystkich szczeblach kariery naukowej, 
zajmujące się dziejami Żydów polskich od średniowiecza po drugą połowę XX 
wieku. Wygłoszone referaty i komunikaty dotyczyły stosunkowo szerokiego 
spektrum zagadnień, od stanu badań i historiografi i oraz zasobu źródłowe-
go po związki historii Żydów z dyscyplinami pokrewnymi i omówienie kon-
kretnych projektów badawczych. Sesje zostały podzielone według kryterium 
chronologicznego. Program konferencji zamieszczamy na końcu wstępu. 

Nie jest łatwo podsumować w kilku zdaniach refl eksje pojawiające się 
w trakcie dyskusji toczących się po każdej sesji oraz podczas dyskusji plenar-
nej „Polska w dobie transformacji a badania nad historią Żydów polskich”. 
Można jednak wskazać na kilka powracających węzłowych zagadnień. Do ta-
kich należała z pewnością wyrażona niejednokrotnie potrzeba identyfi kacji 
i zwrócenia większej uwagi na aspekty historii Żydów polskich, które mimo 
prężnego rozwoju badań w ostatnich latach nadal nie doczekały się właści-
wie żadnego opracowania. Uczestnicy konferencji zwracali także uwagę na 
potrzebę poszerzenia wykorzystywanej bazy źródłowej, zarówno w zakresie 
włączenia nowych źródeł (por. artykuły umieszczone w części III niniejsze-
go tomu) oraz szerszego wykorzystania źródeł o proweniencji żydowskiej, jak 
i krytycznego namysłu nad innymi sposobami wykorzystania źródeł od lat 
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obecnych w obiegu naukowym. Podnoszono również potrzebę zacieśnienia 
współpracy między judaistami piszącymi o historii Żydów a historykami zaj-
mującymi się ogólnie dziejami Polski. 

Struktura tomu

Artykuły opublikowane w niniejszym tomie dotyczą kilku głównych grup 
tematycznych. Tom otwiera część I poświęcona historii i stanowi badań 
nad dziejami Żydów polskich. Pierwszy artykuł – tekst prof. Antony’ego 
Polonsky’ego – powstał na podstawie wykładu otwierającego konferencję. 
Prof. Polonsky w syntetyczny sposób podsumowuje w nim główne obszary 
i osiągnięcia badań nad dziejami Żydów polskich, prowadzonych zarówno 
w Polsce, jak i za granicą. Tekst ten stwarza więc swoiste ramy, w których 
umiejscowić możemy pozostałe artykuły niniejszego tomu. 

Stanu badań nad bardziej szczegółowymi zagadnieniami dotyczą artykuły 
dwóch badaczek związanych z Instytutem Judaistyki UJ, Anny Jakimyszyn- 
-Gadochy i Ewy Węgrzyn. Pierwsza z nich omawia historię i stan badań nad 
dziejami Żydów w Krakowie. Badania nad historią krakowskich Żydów sta-
nowią obecnie jedną z najprężniej rozwijających się gałęzi studiów lokalnych 
w ramach polskich studiów żydowskich. Świadczą o tym nie tylko licz nie 
wydawane w ostatnich latach publikacje i konferencje naukowe, ale też ist-
nienie na Uniwersytecie Jagiellońskim odrębnej jednostki akademickiej im 
poświęconej (Ośrodek Studiów nad Historią i Kulturą Żydów Krakowskich), 
a także obecność tej tematyki w programie nauczania w Instytucie Ju daistyki 
UJ. Anna Jakimyszyn-Gadocha w syntetyczny sposób pokazuje i podsumo-
wuje w swoim artykule najważniejsze kierunki badań w zakresie tej tematyki.

Artykuł Ewy Węgrzyn dotyczy historii i stanu badań nad emigracjami 
Żydów polskich do Palestyny i Izraela. Migracje stanowiły jedno z ważniej-
szych zjawisk społecznych i demografi cznych w powojennych dziejach Żydów 
w Pol sce. W swoim tekście Autorka przyjrzała się historii i dynamice badań 
nad emigracją do Izraela, zwróciła uwagę na główne kierunki badawcze, a tak-
że przedstawiła postulaty dotyczące dalszych badań. Włączenie tego tekstu 
do niniejszego tomu kieruje jednocześnie naszą uwagę na związki studiów 
żydowskich, a szczególnie studiów nad historią Żydów, z Israel Studies, czy-
li studiami nad Izraelem. Dziedzina ta, wyodrębniana dzięki powoływaniu 
instytutów „studiów nad Izraelem” (Israel Studies) na wielu uniwersytetach 
(szcze gólnie w Stanach Zjednoczonych), mająca własne czasopisma (np. uka-
zujące się od 1996 r. „Israel Studies”) i stowarzyszenia naukowe, jest cały czas 
słabo reprezentowana w polskim środowisku akademickim. 

Historii badań dotyczy też pośrednio artykuł Alicji Maślak-Maciejew-
skiej. Jej celem było jednak nie tyle omówienie stanu i historii badań nad 

Adam Kaźmierczyk, Alicja Maślak-Maciejewska 
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judaizmem postępowym na ziemiach polskich, ile wskazanie na to, w jaki 
sposób kontekst i uwarunkowania ideologiczne przedwojennych badań nad 
historią synagog postępowych, prowadzonych przez Majera Bałabana i jego 
uczniów, wpływają na perspektywy przyjmowane we współczesnych bada-
niach nad tym zagadnieniem.

W części II zamieszczono artykuły dotyczące związków badań nad histo-
rią Żydów z innymi dyscyplinami. Teksty te otwierają pole do refl eksji nad 
możliwościami poszerzenia tradycyjnie pojmowanych granic studiów nad hi-
storią Żydów. Sekcję tę otwiera tekst Marka Tuszewickiego, który skoncen-
trował się na wzajemnych relacjach między badaniami historycznymi i etno-
grafi cznymi. Skupiając się na rozwoju i specyfi ce etnografi i żydowskiej, zadał 
pytanie o korzyści, jakie mogą płynąć dla historyka z wykorzysta nia mate-
riału źródłowego i metod badawczych typowych dla badań etno grafi cznych.

Tekst Joanny Ostrowskiej, poświęcony przemocy seksualnej w  okresie 
II wojny światowej, jako jedyny w niniejszym tomie nie zawiera w tytule od-
niesienia do historii Żydów i doświadczenia żydowskiego. W artykule jest ono 
wpisane w szerszy kontekst związany z różnymi formami przemocy seksu-
alnej i z wojenną kontrolą seksualności, będącą składową zorganizowanego 
systemu okupacji na zajętych przez nazistów terenach. Przedstawione w tek-
ście postulaty związane z poszerzeniem pola badawczego (m.in. badania do-
tyczące wszystkich grup społecznych) każą jednocześnie podjąć refl eksję nad 
potrzebą wydzielania w tym kontekście doświadczenia żydowskiego. 

Dwa kolejne teksty zamieszczone w części II – artykuły pióra Małgorza-
ty Domagalskiej i Jolanty Kruszniewskiej – zostały napisane przez Autorki 
mające wykształcenie literaturoznawcze. Obie skoncentrowały się na war-
stwie językowej XIX-wiecznej prasy i poddały pogłębionej analizie funkcjo-
nujące na jej łamach konstrukty pojęciowe. M. Domagalska analizuje obraz 
Żyda kształtowany na łamach antysemickiego czasopisma „Rola”, w tym 
jego składowe i funkcje (fantazmat obcego – Żyda – jako czynnik integru-
jący grupę „nie-obcą”). J. Kruszniewska bada zakres pojęciowy i konteksty 
użycia terminu „asymilacja” na łamach lwowskiego periodyku „Ojczyzna”, 
zdecydo wanie najważniejszego czasopisma polsko-żydowskiego ukazującego 
się w XIX-wiecznej Galicji. 

Cechą wspólną obu artykułów jest wykroczenie poza wykorzystanie prasy 
jako „źródła informacji”, przy czym pogłębiona analiza warstwy językowo-
-ideowej opiera się w przypadku obu tekstów na głębokiej wiedzy Autorek 
na temat redakcji, historii i okoliczności wydawania analizowanych czaso-
pism i wykorzystuje wcześniej przeprowadzone przez nie badania o  częściowo 
praso znawczym charakterze.

Część III niniejszego tomu, zawierająca cztery artykuły, dotyczy nowych 
lub słabo wyeksploatowanych zasobów źródłowych do badań nad historią Ży-
dów polskich. Prof. Hanna Zaremska przybliżyła zagadnienie wykorzy stania 
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w badaniach mediewistycznych responsów – jednego z najważniejszych ty-
pów źródeł żydowskich. Ich duże znaczenie bierze się też stąd, że dostępne 
mediewiście źródła o proweniencji żydowskiej są zdecydowanie mniej liczne 
od chrześcijańskich. Monika Biesaga w swoim artykule skupiła się na wyko-
rzystaniu katalogów bibliotecznych jako źródła do badań nad dziejami i kul-
turą czytelniczą Żydów polskich w dwudziestoleciu międzywojennym. Ka-
talogi są wykorzystywane przez historyków w minimalnym zakresie, a – jak 
przekonuje Biesaga – mimo słabego ich zachowania mogą stanowić istotne 
źródło w badaniach nad żydowską kulturą intelektualną w II Rzeczpospoli-
tej. Dwa kolejne artykuły części III dotyczą źródeł przydatnych w badaniach 
nad Holokaustem. Katarzyna Kocik charakteryzuje zachowaną dokumen-
tację skierowanych do Żydów organizacji opiekuńczych, funkcjonujących 
legalnie w okupowanym Krakowie, i wskazuje na zagadnienia, które mogą 
być dzięki nim lepiej opisane. Adelina Hetnar-Michaldo koncentruje się na 
źródłach do badania historii kompleksu niemieckich obozów pracy przy-
musowej HASAG w Częstochowie. Źródła te są przechowywane w polskich 
i izraelskich archiwach.

W części IV zamieszczono dwa artykuły prezentujące najnowsze, wciąż 
będące w toku realizacji projekty związane z historią Żydów, realizowane 
w ramach grantów Narodowego Centrum Nauki w dwóch ośrodkach badaw-
czych – na Uniwersytecie Jagiellońskim (projekt Hanny Kozińskiej-Witt) i na 
Uniwersytecie Wrocławskim (projekt Bożeny Szaynok). 

W swoim artykule Hanna Kozińska-Witt omówiła projekt dotyczący 
działalności Żydów w samorządzie krakowskim w okresie galicyjskim (do 
1914 r.). Przedstawiła postulaty metodologiczne oraz zarysowała teoretyczne 
ramy swoich rozważań, obejmujące dwie główne grupy zagadnień badaw-
czych – obecność Żydów w polityce miejskiej oraz wymierne rezultaty ich 
aktywności, mierzalne m.in. za pomocą wysokości przyznawanych subwen-
cji oraz widocz ne np. w problemie administracyjnej integracji Kazimierza 
z resztą miasta. 

Artykuł Bożeny Szaynok poświęcony został zagadnieniu konwersji Ży-
dów w Polsce na katolicyzm w okresie powojennym. Zagadnienie to stano-
wi składową szerszego tematu badawczego dotyczącego stanowiska Kościoła 
katolickiego wobec tematyki żydowskiej po II wojnie światowej. B. Szaynok 
odniosła się do stanu badań nad tematem powojennych konwersji na katoli-
cyzm oraz do ograniczeń bazy źródłowej, a także dokonała problematyzacji 
tego zagadnienia – m.in. wyróżniła grupy motywacji osób decydujących się 
na chrzest i podjęła próbę wstępnego oszacowania skali tego zjawiska. 

Teksty zaprezentowane w niniejszym tomie zostały przygotowane przez 
badaczy znajdujących się na różnych szczeblach kariery naukowej, zarówno 
przez doktorantów oraz badaczy będących kilka lat po doktoracie, jak i przez 
osoby cieszące się ugruntowaną pozycją naukową na forum międzynarodowym. 

Adam Kaźmierczyk, Alicja Maślak-Maciejewska 
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Owa formuła jest zgodna z tą przyjętą podczas samej konferencji, podczas 
której w ramach jednej sesji swoje badania prezentowali zarówno doktoranci, 
jak i osoby mające stopnie naukowe. Liczymy na to, że wspomniana formu-
ła przyczyni się nie tylko do integracji środowiska naukowego, ale także do 
ożywienia dyskusji nad perspektywami badań nad historią Żydów polskich. 

Z uwagi na dużą różnorodność tematyczną artykułów prezentowanych 
w niniejszym tomie, a także ze względu na przeglądowy charakter części 
z nich, zrezygnowaliśmy z zamieszczenia bibliografi i załącznikowej. Przy 
takim charakterze tomu byłaby ona mało użyteczna dla czytelnika. Dzięki 
wprowadzeniu odrębnej numeracji przypisów dla każdego artykułu i zasto-
sowaniu pełnej formy zapisu bibliografi cznego przy pierwszym cytowaniu 
źródła w danym tekście zainteresowany czytelnik bez trudu odnajdzie po-
trzebne mu informacje.

Redaktorzy tomu pragną złożyć podziękowania osobom, które przyczyni-
ły się do powstania niniejszej publikacji. Dziękujemy przede wszystkim prof. 
Annie Landau-Czajce za przygotowanie wnikliwej recenzji wydawniczej tomu. 
Podziękowania zechcą też przyjąć Maria Cieśla, Agnieszka Jagodzińska, Sta-
nisław Pijaj i Przemysław Zarubin.

Adam Kaźmierczyk
Alicja Maślak-Maciejewska

PROGRAM KONFERENCJI

Środa, 23 listopada 2016

9.15 Otwarcie konferencji
9.45–11.00 Wykład wprowadzający i dyskusja – prof. Antony Polonsky (Brandeis 

University): Th e Present State of Polish-Jewish Studies

11.00–11.15 Przerwa

11.15–13.15 Sesja I – Do końca XVIII wieku (prowadzenie: prof. dr hab. 
Adam Kaźmierczyk)
prof. dr hab. Hanna Zaremska (PAN): Responsy niemieckich rabinów: źródło 

do badań nad historią polskich Żydów w średniowieczu
dr hab. Anna Michałowska-Mycielska (UW): Instytucje samorządu żydow-

skiego w dawnej Rzeczypospolitej w historiografi i
prof. dr hab. Marcin Wodziński (UWr): Dlaczego chasydyzm jest najważniej-

szym tematem historiografi i żydowskiej?
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dr hab. Stefan Gąsiorowski (UJ): Przegląd stanu badań nad dziejami Żydów 
w Koronie i na Litwie w epoce nowożytnej na wybranych przykładach. 
Cz. I: bibliografi e, syntezy (podręczniki) i encyklopedie

13.15–14.15 Przerwa

14.15–16.30 Sesja II – XIX wiek (prowadzenie: dr hab. Michał Galas)
dr Agnieszka Jagodzińska (UWr): Badanie historii Żydów polskich w XIX 

wieku – nowe źródła, nowe perspektywy
dr Anna Jakimyszyn-Gadocha (UJ): Stan badań nad dziejami Żydów kra-

kowskich
dr Alicja Maślak-Maciejewska (UJ): Badania Majera Bałabana i jego szkoły 

nad XIX-wiecznymi synagogami postępowymi z ziem polskich i ich me-
todologiczne konsekwencje

mgr Jolanta Kruszniewska (UJ): „Postęp, unarodowienie, assymilacya...” 
Z rozważań nad ideą, defi nicją i ewolucją pojęcia asymilacji

dr hab. Leszek Hońdo (UJ): Kultura galicyjskich Żydów od czasów równo-
uprawnienia do odrodzenia państwa polskiego (1860–1918)

16.30–16.45 Przerwa

16.45–19.00 Sesja III – XX wiek (prowadzenie: prof. dr hab. Edward Dą-
browa)
dr Hanna Kozińska-Witt (UJ): Żydzi w miejskim samorządzie krakowskim 

w okresie galicyjskim: prezentacja projektu
dr Małgorzata Domagalska (UŁ): Fantazmat „obcego” a kształtowanie naro-

dowej tożsamości. Casus „Roli” Jana Jeleńskiego
dr hab. Jolanta Żyndul (ŻIH): I wojna światowa w historiografi i żydowskiej
dr Marek Tuszewicki (UJ): Badania nad etnografi ą Żydów aszkenazyjskich 

i ich znaczenie dla historiografi i w XX wieku
mgr Monika Biesaga (UJ): Katalogi biblioteczne jako źródła do badań czytel-

nictwa Żydów w dwudziestoleciu międzywojennym

Czwartek, 24 listopada 2016

9.30–11.40 Sesja IV – Zagłada (prowadzenie: dr hab. Stefan Gąsiorowski, 
prof. PAN)
prof. dr hab. Andrzej Żbikowski (UW, ŻIH): Historycy z Żydowskiego Insty-

tutu Historycznego o polskich Żydach
dr Edyta Gawron (UJ): Historiografi a getta krakowskiego w kontekście współ-

czesnych badań nad Zagładą w okupowanej Polsce

Adam Kaźmierczyk, Alicja Maślak-Maciejewska 
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dr Joanna Ostrowska: Przemoc seksualna w okresie II wojny światowej – nowe 
perspektywy badawcze

mgr Katarzyna Kocik (UJ): Dokumentacja organizacji samopomocowych jako 
źródło badań nad Zagładą Żydów na terenie Krakowa i okolic

mgr Alicja Jarkowska-Natkaniec (UJ): Wokół kolaboracji Żydów w okupowa-
nym Krakowie i okolicach. Metodologia i perspektywy badawcze

mgr Adelina Hetnar-Michaldo (UJ): Źródła do badania historii kompleksu 
niemieckich obozów pracy przymusowej koncernu HASAG w Częstocho-
wie 1942–1945

Przerwa w obradach: zapraszamy uczestników konferencji do wspomnienia 
o prof. Józefi e A. Gierowskim oraz do udziału w uroczystości odsłonięcia ta-
blicy ku Jego czci

12.30–13.45 Wykład dra Andrzeja Krzysztofa Linka-Lenczowskiego: Józef 
Andrzej Gierowski: wokół nauki i inspiracji (Collegium Novum, s. 56) 

Wspomnienia o prof. Józefi e A. Gierowskim
14.00 Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej w korytarzu rektorskim 
(I piętro) w Collegium Novum

16.10–18.10 Sesja V – Po wojnie (prowadzenie: dr hab. Magdalena Ruta)
prof. dr hab. Dariusz Stola (POLIN): Cztery fale powojennej emigracji Ży-

dów z Polski
dr hab. Bożena Szaynok (UWr): Konwersje Żydów w Polsce po Zagładzie 

(1944–1950).
dr Stephan Stach (ÚSD Praga): Międzynarodowa historiografi a o Żydach 

polskich po 1945 r.
dr Ewa Węgrzyn (UJ): Stan badań nad emigracjami polskich Żydów do Erec 

Izrael

18.10–18.20 – Przerwa

18.20–19.15 Zamknięcie konferencji: dyskusja plenarna „Polska w dobie trans-
formacji a badania nad historią Żydów polskich”
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