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PODZIÊKOWANIAPodziêkowania

Praca nad ksi¹¿k¹ by³a czasem, w którym wiele osób okaza³a mi nie tylko pomoc,
zrozumienie, ale bardzo czêsto równie¿ serce. Nie sposób wymieniæ wszystkich
tych, którzy poœwiêcaj¹c swój cenny czas, przyczynili siê do jej powstania.

Szczególne podziêkowania kierujê na rêce Profesora Mariana Wolañskiego,
dziêki jego ¿yczliwoœci i pomocy uda³o siê mnie i moim przyjacio³om zrealizowaæ
wiele projektów, w tym powo³aæ do ¿ycia studenckie Towarzystwo Polsko-Izrael-
skie „Hatikvah-Nadzieja”, dzia³aj¹ce od blisko dekady przy Uniwersytecie Wro-
c³awskim.

Dziêkujê pracownikom Ambasady Izraelskiej w Warszawie, przede wszystkim
Micha³owi Sobelmanowi, Jackowi Olejnikowi, Ewie Rudnik i Ya’akovowi Finkel-
steinowi, którzy na ka¿dym etapie moich badañ pomagali mi, s³u¿¹c rad¹ i udo-
stêpniaj¹c cenne materia³y, w tym zdjêcia z prywatnych kolekcji.

W pracy nad projektem dotycz¹cym stosunków polsko-izraelskich, którego
zwieñczeniem jest ta ksi¹¿ka, towarzyszyli mi moi przyjaciele: Ola Borek, Jarek
Jarz¹bek, Marcin Szydzisz – za ich obecnoœæ i pomoc serdecznie dziêkujê. Za
wsparcie i serdecznoœæ dziêkujê tak¿e Profesor Ewie Waszkiewicz.

Dziêkujê za wsparcie i zrozumienie mojej Rodzinie: Jakubowi, Rodzicom,
Dziadkom, Martusi, Wojtkowi i Oli.





WSTÊPWstêp

„Czasami pisz¹c o stosunkach polsko-¿ydowskich i stosunkach polsko-izraelskich,
nieœwiadomie mieszamy te dwa pojêcia, chocia¿ nie zawsze znacz¹ to samo”.
Wszystko jest tym trudniejsze, ¿e jak przyzna³ Micha³ Sobelman „nie mamy
jêzyka, którym moglibyœmy normalnie mówiæ o sprawach polsko-¿ydowskich.
Trudno nam równie¿ mówiæ o stosunkach polsko-izraelskich w zasadzie z tych
samych powodów, chocia¿ mo¿na tu jakby rozró¿niæ dwa podstawowe jêzyki.
Jeden to jêzyk dyplomatyczny. Suchy i beznamiêtny jêzyk umów, traktatów i poro-
zumieñ. Drugi to normalny jêzyk ludzi. Jêzyk pe³en wzruszeñ, têsknoty, nostalgii,
emocji i gniewu”1.

Mimo wszystko te dwa jêzyki, za pomoc¹ których opisujemy treœæ relacji
miêdzy Rzeczpospolit¹ Polsk¹ a Pañstwem Izrael, wzajemnie siê przenikaj¹, two-
rz¹c osobliwie wyj¹tkowy obraz stosunków polsko-izraelskich. Brzemiê wspólnej
historii, tej najodleglejszej i tej najbli¿szej, obecne jest zarówno w dialogu dyplo-
matów, jak i zwyk³ych obywateli obu pañstw. Przy za³o¿eniu ci¹g³oœci istnienia
narodu Izraela trudno jasno i precyzyjnie wyznaczyæ ramy czasowe relacji polsko-
-izraelskich. Pewne problemy pojawiaj¹ siê, gdy chcemy dokonaæ precyzyjnego
podzia³u na podmioty omawianych stosunków w postaci spo³eczeñstwa polskiego
i izraelskiego. Prawie milion obywateli dzisiejszego Pañstwa Izrael ma bowiem
polskie korzenie i coraz czêœciej równie¿ podwójne, polskie i izraelskie obywatel-
stwo. Niemniej jednak pewne symboliczne wydarzenia daj¹ podstawy do wska-
zania momentów prze³omowych w historii wzajemnych stosunków. Takimi bez-
sprzecznie by³y: narodziny syjonizmu, druga wojna œwiatowa, powstanie Pañstwa
Izrael, nawi¹zanie, zerwanie i odnowienie stosunków dyplomatycznych miêdzy
Polsk¹ a pañstwem ¿ydowskim.

Na kartach niniejszej ksi¹¿ki czytelnik znajdzie analizê stosunków polsko-
-izraelskich w latach 1990–2005, na ró¿nych p³aszczyznach, m.in. politycz-
nej, dyplomatycznej, gospodarczej i kulturalnej. Rozwa¿ania rozpoczynaj¹ siê
od wydarzeñ roku 1990, kiedy Polska i Izrael odnowi³y oficjalne stosunki dy-
plomatyczne, zerwane w roku 1967. Ponadto rok 1990 by³ dla Polski pocz¹t-
kiem d³ugiej drogi, w tym m.in. stopniowego wyzwalania siê spod wp³ywów
Zwi¹zku Radzieckiego oraz demokratyzacji i przeformu³owania strategicznych ce-
lów polskiej polityki zagranicznej. Jest to równie¿ istotny okres dla Izraela, który
w 1990 r. trawiony by³ konfliktami wewnêtrznymi2 i zmaga³ siê z izolacj¹ miê-

1
1 M. Sobelman, Dwa narody, dwa przys³owia. Polska-Izrael. 12 lat po wznowieniu stosunków dyplomatycznych.
Refleksja osobista, „1990–2000: Ebrei Europei dieci anni dopo la fine del socialismo reali”, t. 68, nr 1,
kwiecieñ 2002.
2
2 Chodzi tutaj o rozpad rz¹du jednoœci narodowej (Likudu i Partii Pracy), spowodowany g³ównie
rozbie¿noœciami w postrzeganiu celów i sposobów realizacji polityki zagranicznej.



dzynarodow¹3. Otwarcie siê Polski (i innych krajów rozpadaj¹cego siê bloku wschod-
niego) na kontakty z pañstwem ¿ydowskim postrzegane by³o przez izraelsk¹
dyplomacjê jako sposób na wyjœcie z miêdzynarodowej izolacji.

Datê zamykaj¹c¹ pog³êbion¹ analizê stanowi rok 2005. W maju 2004 r. Polska
sta³a siê krajem cz³onkowskim Unii Europejskiej, co znacznie zmieni³o izraelskie
spojrzenie na Polskê. Ponadto w grudniu tego roku zakoñczy³ ambasadorsk¹ misjê
w Polsce charyzmatyczny polityk prof. Szewach Weiss. W styczniu 2005 r. jego
miejsce zaj¹³ wytrawny dyplomata, pragmatyk David Peleg. Szewach Weiss wpro-
wadzi³ do pracy ambasadorskiej elementy dyplomacji niekonwencjonalnej, czêsto
podkreœlane by³y osobiste zwi¹zki ambasadora z Polsk¹, ze szczególnym nacis-
kiem na w¹tki wspólnoty losów Polaków i Izraelczyków. W dyskursie politycznym
dominowa³o przes³anie budowania mostów, lecz bez unikania tematów trudnych.

Wraz z wyznaczeniem na stanowisko ambasadora Izraela w Polsce Davida
Pelega, cz³owieka od lat zwi¹zanego z izraelsk¹ dyplomacj¹, któremu wczeœniej
powierzano odpowiedzialne zadania, stosunki polsko-izraelskie wchodz¹ w fazê
bli¿szej wspó³pracy. Izrael wyraŸnie dostrzega zwiêkszaj¹ce siê znaczenie Polski
w regionie Europy Œrodkowej i podejmuje wyzwanie pozyskania przychylnoœci
Polski dla realizacji w³asnych celów politycznych, przede wszystkim tych zwi¹za-
nych ze wspó³prac¹ z Uni¹ Europejsk¹. Z punktu widzenia Polski i jej polityki rok
2005 przynosi dalsze pog³êbienie wspó³pracy gospodarczej i wojskowej z Izrae-
lem oraz nowej jakoœci inicjatywy edukacyjne, co niew¹tpliwie cementuje relacje
i uwiarygodnia wzajemnie partnerów.

Badania bilateralnych stosunków polsko-izraelskich dowodz¹, ¿e przechodzi³y
one i przechodz¹ intensywne i g³êbokie przeobra¿enia. Zamierzeniem moim by³o
uchwyciæ i wskazaæ newralgiczne momenty we wzajemnych relacjach. Istotne by³o
równie¿, by zastanowiæ siê nad mechanizmami w³aœciwymi dla rozwoju polsko-
-izraelskiej wspó³pracy. Naturalnie, przy analizie nie mo¿na by³o tak¿e zbaga-
telizowaæ wp³ywu œrodowiska miêdzynarodowego na stosunki polsko-izraelskie,
dlatego nie brak odwo³añ do dzia³alnoœci organizacji miêdzynarodowych, takich
jak Unia Europejska czy Sojusz Pó³nocnoatlantycki.

Rozwa¿ania koncentruj¹ce siê wokó³ problemu zasygnalizowanego w tytule
ksi¹¿ki odczytaæ mo¿na jako tezê, ale zawieraj¹ one równie¿ swoist¹ prognozê,
i to doœæ optymistyczn¹. Istnieje wiele przes³anek, by twierdziæ, ¿e wzajemne
relacje miêdzy Polsk¹ a Izraelem nosz¹ znamiona partnerstwa. Co wiêcej, politycy,
dyplomaci, czasem dzia³acze spo³eczni czy biznesmeni w obu krajach owo part-
nerstwo okreœlaj¹ mianem strategicznego. Tak wiêc zasadniczym celem tej roz-
prawy by³o zdiagnozowanie stanu wzajemnych relacji, wskazanie na czynniki
maj¹ce na nie wp³yw i próba okreœlenia dalszych kierunków rozwoju.

12 WSTÊP

3
3 Miêdzynarodowa izolacja spowodowana by³a brakiem akceptacji Izraela dla planów pokojowych,
przede wszystkim amerykañskich, które mia³y na celu nie tylko zapewnienie pokoju Izraelowi i jego
arabskim s¹siadom, ale równie¿ uwzglêdnia³y zaniedbywany dot¹d problem palestyñski.



Rozdzia³ pierwszy

Stosunki polsko-izraelskie

przed rokiem 1990

PRZED UTWORZENIEM PAÑSTWA IZRAELPrzed utworzeniem Pañstwa Izrael

Fakt, i¿ relacje Polski i Izraela by³y i s¹ dla obu krajów wa¿ne, i w pewnym
stopniu symboliczne, wynika w du¿ej mierze z wydarzeñ, które mia³y miejsce
jeszcze przez powstaniem pañstwa ¿ydowskiego. Palestyna, a póŸniej Izrael, to
wszak¿e ziemia, po której kroczyli bohaterowie biblijni. Ju¿ w koñcu XIX w.
rozpocz¹³ siê polski ruch pielgrzymkowy do Ziemi Œwiêtej. W 1908 r. powsta³
w Jerozolimie pierwszy Dom Polski, którego g³ównym celem by³o s³u¿enie pol-
skim pielgrzymom. Jeszcze w 1943 r. oddano do u¿ytku drugi taki obiekt1. Istotne,
z punktu widzenia relacji dyplomatycznych, by³o utworzenie 1 stycznia 1923 r.
konsulatu polskiego w Jerozolimie, który w 1925 r. zosta³ przekszta³cony w kon-
sulat generalny. W 1927 r. powsta³ konsulat w Tel Awiwie, a w 1936 r. wicekon-
sulat honorowy w Hajfie2. Poszerzanie dzia³alnoœci konsularnej polskich placówek
dyplomatycznych by³o wyrazem intensyfikacji kontaktów i wzrostu zapotrzebowa-
nia na œwiadczone przez nie us³ugi. Kolejnym przejawem rozwijaj¹cej siê wspó³-
pracy sta³o siê powo³anie Polsko-Palestyñskiej Izby Handlowej (kwiecieñ 1932)
w zwi¹zku z rosn¹c¹ wymian¹ handlow¹. Znaczny wzrost emigracji ludnoœci ¿y-
dowskiej z Polski do Palestyny przyczyni³ siê natomiast do uruchomienia w 1933 r.
przez Polskie Transatlantyckie Towarzystwo Okrêtowe regularnej linii ¿eglugowej
z portu rumuñskiego do Hajfy (zawieszonej z powodu brytyjskich ograniczeñ
paszportowych w 1938 r.). Istnia³y równie¿ nieregularne po³¹czenia towarowe
miêdzy Gdañskiem i Gdyni¹ a Hajf¹. J. Tomaszewski i A. Chojnowski podaj¹, ¿e
ju¿ w 1937 r. polskie samoloty podjê³y loty do Tel Awiwu, a Bank Polska Kasa
Opieki SA w 1933 r. otworzy³ w Tel Awiwie swój oddzia³, natomiast w 1936 r.
ekspozyturê w Hajfie3.

¯ydzi przybyli z Polski do Palestyny utrzymywali kontakt z krajem, w którym
czêsto pozosta³o wielu cz³onków ich rodzin. Sugestywnym wyrazem tych po-
wi¹zañ by³ postulat polskiego konsulatu, skierowany do centrali MSZ w kraju,
mówi¹cy o potrzebie utworzenia biblioteki objazdowej z polsk¹ literatur¹ kla-
syczn¹, która obs³ugiwa³aby wiêksze miasta Palestyny4.

1
1 A. Chojnowski, J. Tomaszewski, Izrael, Warszawa 2001, s. 42–43.
2
2 Tam¿e, s. 44.
3
3 Tam¿e.
4
4 Polska diaspora, red. A. Walaszek, Kraków 2001, s. 438.



Zainteresowanie polskiej dyplomacji sprawami Palestyny, w kontekœcie ¿y-
dowskiej emigracji, by³o bardzo ¿ywe. Na sesji Zgromadzenia Ogólnego Ligi Na-
rodów w paŸdzierniku 1935 r. polski przedstawiciel podniós³ sprawê „¿ydow-
skiego oœrodka narodowego w Palestynie”, wyra¿aj¹c jednoczeœnie poparcie dla
¿ydowskiej emigracji5. Na mocy porozumieñ z organizacjami syjonistycznymi rz¹d
polski nie tylko akceptowa³ szkolenie wojskowe syjonistów polskich, którzy potem
mieli walczyæ o swój kraj, ale równie¿ dozbraja³ paramilitarne jednostki, g³ów-
nie syjonistów-rewizjonistów6. Wojskowe obozy szkoleniowe dla syjonistów by³y
organizowane w Rembertowie i Andrychowie. Dla przyk³adu kurs w Andrycho-
wie przeznaczony by³ dla przyby³ych z Palestyny dzia³aczy Hagany, wyk³adowcami
zaœ byli polscy oficerowie7. Warto tu wspomnieæ o szczególnych kontaktach przy-
wódcy Nowej Partii Syjonistycznej W³adys³awa ¯abotyñskiego z polskimi w³adza-
mi. Ten ¿ydowski lider widzia³ w Polsce ogromny potencja³ emigracyjny, w swoim
programie szacowa³, ¿e w ci¹gu 20 lat od zakoñczenia pierwszej wojny œwiatowej
z Polski do Palestyny wyemigruje ok. 1,5 mln ¯ydów. W 1938 r. odwiedzi³ on
Warszawê, gdzie zosta³ przyjêty m.in. przez premiera i ministra spraw zagranicz-
nych8. W wyniku przeprowadzonych wówczas rozmów podjêto decyzjê o szeroko
zakrojonej pomocy rz¹du polskiego dla radykalnej organizacji syjonistycznej Irgun
Zwei Leumi. Wspó³praca ta objêta by³a g³êbok¹ tajemnic¹, a dotyczy³a przede
wszystkim dostaw broni dla syjonistów. W³adze polskie udzieli³y równie¿ po-
¿yczki ¯abotyñskiemu (w wysokoœci ok. 40 tys. dolarów), która mia³a byæ sp³aco-
na po powstaniu pañstwa ¿ydowskiego.

Nie sposób przemilczeæ obecnoœci wojsk polskich w okresie drugiej wojny
œwiatowej w Palestynie. W 1942 r. stacjonuj¹ce tam odzia³y wojska polskiego
wydawa³y nawet „Biuletyn Niezale¿ny”, nielegaln¹ pi³sudczykowsk¹ gazetê dla
¿o³nierzy9. Natomiast gdy gen. W³adys³aw Anders wraz ze swoj¹ armi¹ opuszcza³
Palestynê, wielu z jego ¿o³nierzy tam pozosta³o, czego emigracyjne w³adze polskie
nie traktowa³y jako dezercji.

Okres drugiej wojny œwiatowej mia³ ogromne znaczenie zarówno dla samego
Izraela, jak i stosunków polsko-¿ydowskich. Ten temat zostanie jednak szeroko
omówiony w innej czêœci ksi¹¿ki. W tym miejscu chcia³abym odnieœæ siê jedynie
do dwóch zagadnieñ: po pierwsze, czêsto podnoszonej, choæ kontrowersyjnej dla
samych Izraelczyków tezy, jakoby powstanie Izraela by³o naturaln¹ konsekwencj¹
¿ydowskiej tragedii podczas drugiej wojny œwiatowej, a zgoda i poparcie spo³ecz-
noœci miêdzynarodowej dla idei powstania Pañstwa Izrael by³y czymœ w rodzaju
zadoœæuczynienia. Po drugie zaœ, nie wolno przy analizie relacji polsko-izraelskich
bagatelizowaæ prawdy o tym, ¿e Zag³ada wiêkszoœci ¯ydów europejskich dokona³a
siê na polskiej ziemi.

Czas miêdzy zakoñczeniem wojny w maju 1945 r. a utworzeniem i miêdzy-
narodowym uznaniem pañstwa to okres burzliwej dyskusji na arenie miêdzynaro-

14 Rozdzia³ pierwszy. STOSUNKI POLSKO-IZRAELSKIE PRZED ROKIEM 1990
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dowej na temat losów Palestyny, bêd¹cej brytyjskim terytorium mandatowym. To
równie¿ czas nieustaj¹cej, w wiêkszoœci nielegalnej, emigracji ¯ydów do Ziemi
Obiecanej. Wielu z przybywaj¹cych wówczas do Palestyny osadników to ocaleni
z Holokaustu polscy ¯ydzi. W latach 1945–1946, jak podaje Norman Davies,
przyby³o do Polski z ZSRR ok. 200 tys. polskich ¯ydów10. Polska Ludowa by³a dla
wielu z nich jedynie przystankiem w drodze do Palestyny, nowej ojczyzny.

Jeœli zaœ chodzi o obecnoœæ Polski w Palestynie w owym czasie, to od 1 lipca
1946 r. przy brytyjskim gubernatorze w Jerozolimie dzia³a³ delegat rz¹du RP.
W sierpniu 1946 r. placówkê tê przekszta³cono w konsulat generalny. 16 sierpnia
1946 r. ustanowiono Konsulat Generalny RP w Tel Awiwie11.

W obliczu narastaj¹cych nastrojów antybrytyjskch rz¹d w Londynie, bêd¹cy
mandatariuszem Palestyny, zdecydowa³ siê 2 kwietnia 1947 r. przekazaæ Organi-
zacji Narodów Zjednoczonych rozstrzygniêcie sprawy Palestyny. Nota bene 15 maja
1948 r. mia³ wygasn¹æ mandat Wielkiej Brytanii nad Palestyn¹12. 13 maja 1947 r.
powo³ano specjaln¹ komisjê ONZ, która zbadaæ mia³a problem palestyñski. Ko-
misja po zakoñczeniu prac rekomendowa³a Zgromadzeniu Ogólnemu utworze-
nie dwóch pañstw: ¿ydowskiego i arabskiego. 29 listopada 1947 r. Zgromadzenie
Ogólne Narodów Zjednoczonych, wiêkszoœci¹ 33 g³osów, przeciwko 13 i przy 20
wstrzymuj¹cych siê, przyjê³o uchwa³ê o podziale Palestyny. Polska by³a wœród
pañstw g³osuj¹cych za utworzeniem dwóch pañstw – arabskiego i ¿ydowskiego13.
W imieniu RP na forum ONZ przemawia³ wówczas Franciszek Ksawery Pru-
szyñski, który podkreœla³ szczególne zwi¹zki narodów polskiego i ¿ydowskiego,
wyrazi³ tak¿e poparcie dla idei powstania Pañstwa Izrael.

Po og³oszeniu stanowiska ONZ Brytyjczycy podali do publicznej wiadomoœci,
¿e z dniem wygaœniêcia mandatu, tj. 15 maja 1948 r., zamierzaj¹ opuœciæ Pa-
lestynê.

Symbolicznym wyrazem poparcia dla urzeczywistniaj¹cej siê idei ¿ydowskiej
pañstwowoœci by³o kontynuowanie w powojennej Polsce szkolenia ¿ydowskich
bojowników. Tym razem jednak na obozy szkoleniowe ochotnicy z Hagany przy-
bywali nie tylko do Polski, ale równie¿ do Czechos³owacji, i to za zgod¹ Zwi¹zku
Radzieckiego. Ju¿ od pocz¹tku 1948 r. do Bolkowa na Dolnym Œl¹sku przybywali
¿ydowscy ochotnicy werbowani w wielu miastach na Dolnym Œl¹sku. Do paŸ-
dziernika 1948 r. w Bolkowie przeszkolono 2,5 tys. zmobilizowanych14. Ponadto
od 1945 r. „z Polski do Palestyny przerzucano ludzi i broñ”. Akcja ta trwa³a bez
przerwy do 1956 r. Uciekinierów przerzucano przez „zielon¹ granicê w okolicach
Forst, Zgorzelca i Szczecina, sama akcja koordynowana by³a przez poselstwo
Izraela w Warszawie15.
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PO POWSTANIU PAÑSTWA IZRAEL (LATA CZTERDZIESTE
I PIÊÆDZIESI¥TE XX W.)

Po powstaniu Pañstwa Izrael (lata czterdzieste
i piêædziesi¹te XX w.)

15 maja 1948 r. zakoñczy³o siê zarz¹dzanie Palestyn¹ przez Brytyjczyków. Jed-
nak¿e nie to wydarzenie zapisa³o siê w historii najtrwalej. Dzieñ ten jest bowiem
pierwszym dniem istnienia Izraela jako nowoczesnego pañstwa, jest równie¿
pierwszym dniem pierwszej wojny izraelsko-arabskiej, która tak naprawdê nie
zakoñczy³a siê do dziœ. „Deklaracja Niepodleg³oœci Pañstwa ¯ydowskiego” zosta³a
og³oszona 14 maja 1948 r., czyli w przeddzieñ opuszczenia Palestyny przez An-
glików. Tego samego dnia Stany Zjednoczone i Rosja Radziecka uzna³y nowe
pañstwo16.

Z materia³ów Archiwum MSZ wynika, ¿e stosunek Polski do idei i samego
faktu powstania œwieckiego pañstwa ¿ydowskiego na Bliskim Wschodzie zmienia³
siê szybko. Jeszcze 13 maja 1948 r. z depeszy nadanej w Warszawie do polskiego
poselstwa w Palestynie nie wynika³o jasno, jakie bêdzie nastawienie polskich
w³adz do Pañstwa Izrael. „Rz¹d nie rozwa¿a³ sprawy uznania pañstwa, wzglêdnie
rz¹du ¿ydowskiego po 15 maja [...]. Polska jest zainteresowana utrzymaniem
pokoju w Palestynie i udzieli poparcia tylko takim planom, które odpowiadaj¹
niepodleg³oœciowym d¹¿eniom obu narodów: ¿ydowskiemu i arabskiemu”17. Brak
zdecydowania w stanowisku Warszawy podyktowany by³, oprócz wzglêdów dy-
plomatycznych, równie¿ oczekiwaniem polskich w³adz na reakcjê Moskwy. Po-
niewa¿ stanowisko Kremla okaza³o siê przychylne pañstwu ¿ydowskiemu, Polska
nie tylko popar³a ideê syjonizmu oraz fakt powo³ania do ¿ycia pañstwa ¿ydow-
skiego na Bliskim Wschodzie, ale mog³a pozwoliæ sobie na pewn¹ swobodê w kon-
taktach bilateralnych.

Oficjalne polsko-izraelskie stosunki zosta³y nawi¹zane 19 maja 1948 r.18 Wy-
darzenie to poprzedzone by³o wymian¹ depesz miêdzy szefem nowo powsta³ego
izraelskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i polskim ministrem spraw zagra-
nicznych Zygmuntem Modzelewskim. 15 maja 1948 r. minister Mosze Szertok19

napisa³: „W imieniu Rz¹du Tymczasowego pozwalam sobie prosiæ, by Rz¹d Rzeczpo-
spolitej Polskiej zechcia³ oficjalnie uznaæ Pañstwo Izrael i Jego Rz¹d Tymczasowy”.
Na pismo to minister Modzelewski odpowiedzia³ w imieniu Rz¹du RP ju¿ 16 maja
1948 r., oznajmiaj¹c „oficjalne uznanie Tymczasowego Rz¹du Pañstwa Izrael”20.
2 czerwca 1948 r. do polskiego Konsulatu Generalnego w Jerozolimie, na rêce
ówczesnego konsula generalnego RP prof. Olgierda Górki trafi³a depesza z Warsza-
wy, w której informowano, ¿e „rz¹d nasz zgodzi³ siê na wymianê przedstawicielstw
dyplomatycznych z Pañstwem Izrael”21. Pierwszym pos³em pe³nomocnym Izraela
w Polsce zosta³ Izrael Barzilay, który obj¹³ stanowisko 29 wrzeœnia 1948 r.22 Po-

16 Rozdzia³ pierwszy. STOSUNKI POLSKO-IZRAELSKIE PRZED ROKIEM 1990
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selstwo Izraela w Warszawie rozpoczê³o dzia³alnoœæ ju¿ we wrzeœniu 1948 r.,
natomiast poselstwo PRL w Tel Awiwie dopiero w grudniu 1954 r., do tego czasu
wykorzystywano ju¿ funkcjonuj¹ce placówki dyplomatyczne na terenie Palesty-
ny23. Funkcjê konsula generalnego w Tel Awiwie sprawowa³ przedwojenny oficer
Wojska Polskiego Rafa³ £oc i, choæ jak zauwa¿a M. Koz³owski, by³ on „lojalny
wobec nowej w³adzy”, to „otrzyma³ politycznego nadzorcê w osobie radcy praso-
wego, Marka Thee. Ten drugi by³ tak zwanym dwuetatowcem, obok zatrud-
nienia w MSZ pozostawa³ równie¿ na us³ugach Urzêdu Bezpieczeñstwa, gdzie
funkcjonowa³ jako agent „Halina”24.

Podsumowuj¹c, polska polityka wobec nowo powsta³ego Pañstwa Izrael po-
wi¹zana by³a z polityk¹ Kremla. Moskwa wspiera³a w tocz¹cej siê wojnie na Blis-
kim Wschodzie ¯ydów przeciwko Arabom s³owem i czynem. Andrzej Albert oce-
nia, ¿e taka polityka ZSRR mia³a „podkopaæ interesy brytyjskie w regionie i po-
zyskaæ poparcie œrodowisk ¿ydowskich na ca³ym œwiecie”25. Polityka radziecka
wobec nowo powsta³ego Pañstwa Izrael mia³a jednak podwójne dno. Zwi¹zek
Radziecki dostrzega³ potencja³ demograficzny i ekonomiczny Arabów, wysy³aj¹c
dwuznaczne sygna³y zarówno ¯ydom, jak i Arabom. O tym, ¿e pañstwo ¿ydow-
skie nie mog³o bezwarunkowo polegaæ na deklaracjach sympatii Moskwy, œwiad-
czy³a m.in. nagonka na œrodowiska ¿ydowskie w ZSRR, która rozpoczê³a siê ju¿
w latach czterdziestych XX w.

Tym, czemu poœwiêcano najwiêcej uwagi i poniek¹d determinowa³o wzajemne
relacje, by³a sprawa emigracji ¿ydowskiej z Polski do Izraela. Pocz¹tkowo, tu¿ po
zakoñczeniu dzia³añ wojennych w 1945 r., emigracja ¿ydowska z Polski mia³a
charakter spontaniczny i niekontrolowany. Jerzy Tomaszewski, pisz¹c o powo-
jennym „problemie ¿ydowskim” w Polsce, zwraca uwagê, ¿e „emigracja ¯ydów
z Polski by³a na rêkê syjonistom buduj¹cym w³asne pañstwo w Palestynie, an-
tysemitom, którzy z pobudek czysto nacjonalistycznych nie tolerowali ich pobytu
w kraju, i komunistom, którym przysparzali [¯ydzi] pracy organizacyjnej w naj-
trudniejszym okresie”26. W latach 1944–1950 ¯ydzi opuszczali Polskê i kierowali
siê do Palestyny, póŸniej ju¿ do Izraela, na dwa sposoby: zorganizowany i indy-
widualny. Najwiêksz¹ organizacj¹ pomagaj¹c¹ ¯ydom w opuszczeniu Polski by³a
Koordynacja Syjonistyczna „Brichah”. Mimo ¿e organizacja ta dzia³a³a nielegalnie,
wielu z jej dzia³aczy by³o cz³onkami oficjalnie dzia³aj¹cych grup i partii w Polsce27.
Legalna emigracja do Palestyny organizowana by³a przez Pal-Amt, a po otwarciu
poselstwa Izraela œciœle z nim wspó³pracowa³o. W listopadzie 1948 r. zamkniêto
biura Pal-Amt, co spowodowane by³o przede wszystkim pogarszaj¹cymi siê sto-
sunkami radziecko-izraelskimi28. Z chwil¹ zamkniêcia biur wszyscy, którzy chcieli
wyjechaæ z Polski, a których sprawy emigracyjne by³y w toku, zmuszeni byli do
pozostania w kraju. Dalsza emigracja by³a znacznie trudniejsza, mimo to szacuje

PO POWSTANIU PAÑSTWA IZRAEL (LATA CZTERDZIESTE I PIÊÆDZIESI¥TE XX W.) 17

23
23 E.J. Pa³yga, Dyplomacja Polski Ludowej..., s. 77–78.
24
24 M. Koz³owski, Przesz³oœæ, dzieñ dzisiejszy..., s. 14.
25
25 A. Albert, Najnowsza historia Polski 1914–1993, t. 2, Warszawa 1995, s. 126.
26
26 J. Tomaszewski, Najnowsze dzieje ¯ydów w Polsce, Warszawa 1993, s. 405.
27
27 B. Szaynok, Stosunki polsko-izraelskie w latach 1948–1967, [w:] Pañstwo Izrael. Analiza politologiczno-
-prawna, red. E. Rudnik, Warszawa 2006, s. 102.
28
28 J. Tomaszewski, Najnowsze dzieje ¯ydów..., s. 415–416.



siê, ¿e od 13 wrzeœnia 1948 r. do 31 sierpnia 1950 r. wp³ynê³o 27 150 wniosków
emigracyjnych (ok. 10 tys. wniosków osób pragn¹cych opuœciæ Polskê wp³ynê³o
wczeœniej). Wyjazdy odbywa³y siê na podstawie „dokumentu podró¿y”, który
uprawnia³ do jednokrotnego przekroczenia granicy, bez prawa do powrotu. Toma-
szewski, zwracaj¹c uwagê na pewne aspekty polityki wyjazdowej w³adz, cytuje
dokument partyjny z tamtego czasu: ,,Staraliœmy siê zatrzymaæ w kraju element
produktywny: lekarzy, in¿ynierów, elektryków, metalowców, œlusarzy, blacharzy,
szlifierzy, artystów, naukowców, pracowników pañstwowych i spó³dzielni. Nato-
miast zgodê na wyjazd udzieliliœmy syjonistom, kupcom, spekulantom, prze-
mys³owcom, w³aœcicielom przedsiêbiorstw, adwokatom, rabinom, cz³onkom Kon-
gregacji, starcom, inwalidom wojennym itp.”29. We wspomnianym okresie, zgod-
nie z danymi, na jakie powo³uje siê Tomaszewski w Najnowszych dziejach ¯ydów
w Polsce, Polskê opuœci³o 22 tys. doros³ych oraz 5,5 tys. dzieci do lat 1330. Inne
dane znajdujemy w tajnym raporcie Mieczys³awa Glanca, wyg³oszonym na spot-
kaniu KC PZPR, w którym autor stwierdza, ¿e „do 1950 roku PRL opuœci³o
50 tysiêcy ¯ydów”. Przy czym „1 stycznia 1951 roku koñczy siê w zasadzie wy-
dawanie zezwoleñ na emigracjê do Izraela”31.

Po nawi¹zaniu stosunków dyplomatycznych strony przyst¹pi³y do regulacji
wzajemnych kontaktów poprzez negocjacje i podpisywanie umów dwustronnych.
21 maja 1949 r. podpisano umowê o wzajemnej wymianie handlowej. Izrael mia³
zakupiæ w Polsce do koñca maja 1950 r. towary o ³¹cznej wartoœci 16 mln dola-
rów. Atrakcyjna z punktu widzenia polskiej gospodarki umowa handlowa z Izrae-
lem mia³a pomóc politykom izraelskim w nak³onieniu polskich w³adz do zezwo-
lenia na masow¹ emigracjê ¯ydów z Polski32. Potwierdzeniem tej tezy by³a taka
oto zale¿noœæ: kiedy do po³owy 1950 r. Izrael nie wywi¹za³ siê z przewidzianych
umow¹ zakupów, w styczniu 1951 r. polskie w³adze zdecydowa³y o wstrzymaniu
emigracji ¯ydów do Izraela. Natomiast w sprawie niezrealizowanej umowy po-
stanowiono o jej renegocjacji.

Podsumowuj¹c, w pierwszym okresie (1948–1950) miêdzypañstwowych re-
lacji Polski i Izraela problemem numer jeden by³a sprawa emigracji. Tutaj nale¿a-
³oby wspomnieæ o przyczynach tej¿e emigracji. Po pierwsze, popularna ju¿ przed
wojn¹ w ró¿nych swych odcieniach idea syjonizmu33 wreszcie sta³a siê nie tylko
wizj¹, ale faktem za spraw¹ utworzenia pañstwa ¿ydowskiego. Po drugie, ocaleni
z zag³ady ¯ydzi polscy po powrocie do swoich domów czêsto nie odnajdywali ju¿
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bliskich, a domy, w których dorastali, zajête by³y przez polskie rodziny. Po trzecie,
nowy system, który ze swej natury nie uznawa³ etnicznej, kulturowej, a nade
wszystko religijnej odmiennoœci, by³ dla wielu ¯ydów nie do zaakceptowania. Po
czwarte wreszcie, wp³yw na opuszczanie Polski przez ¯ydów mia³y antysemickie
ekscesy w powojennej Polsce, z których jednym z najtragiczniejszych by³ pogrom
kielecki (lipiec 1946). Czynniki te wzmaga³y nastroje emigracyjne wœród ludnoœci
¿ydowskiej w Polsce.

W samym Izraelu w miarê up³ywu czasu coraz g³oœniej krytykowano polsk¹
politykê wobec tego kraju. Z raportu konsula generalnego RP w Jerozolimie z 7 lu-
tego 1949 r. dowiadujemy siê, i¿: „[...] powsta³o w Izraelu wielkie zaniepokojenie
wskutek wersji, ¿e pañstwo polskie zmieni³o taktykê i postanowi³o wstrzymaæ
emigracjê resztek ¯ydów polskich z Polski do Palestyny [...]. Sprawa ta zaostrzy³a
siê wobec nap³ywania licznych listów z Polski, alarmuj¹cych swych krewnych
i bliskich z Palestyny, ¿e nie mog¹ uzyskaæ zgody na wyjazd. Rozpocz¹³ siê ruch
zabiegów i starañ o wystawienie przez Konsulat RP w Palestynie zaœwiadczeñ,
maj¹cych u³atwiæ wyjazd do Palestyny [...]”34. Przytoczony cytat obrazuje zmianê
we wzajemnych relacjach. Preludium do tych zmian by³y przeobra¿enia w polityce
Moskwy wobec Izraela oraz wobec spo³ecznoœci ¿ydowskiej w Zwi¹zku Radziec-
kim. W paŸdzierniku 1949 r. do Moskwy przyby³ pierwszy ambasador Izraela,
którym zosta³a charyzmatyczna – póŸniejsza premier Izraela – Golda Meir. ¯ydzi
rosyjscy zgotowali gor¹ce powitanie pani ambasador, co, jak konstatuj¹ Chojnow-
ski i Tomaszewski, zaniepokoi³o w³adze35. Mimo ¿e Moskwa wci¹¿ oficjalnie po-
piera³a prawo ¯ydów do w³asnego pañstwa, to coraz czêœciej otwarcie krytykowa³a
„imperialistyczne sympatie” Izraela, który z chêci¹ zwraca³ siê ku Zachodowi.

Zmiany w nastawieniu do pañstwa ¿ydowskiego w Moskwie znalaz³y odbicie
w polityce w³adz polskich. Ju¿ 2 kwietnia 1949 r. rozpoczê³y siê aresztowania
dzia³aczy ruchu syjonistycznego: Ozjasza Raczko, Davida Drazmina i Perla Szlo-
ma. Natomiast jeszcze przed przyjazdem pierwszych izraelskich dyplomatów do
Warszawy Ministerstwo Bezpieczeñstwa Publicznego rozpoczê³o szeroko zakrojo-
n¹ akcjê pod kryptonimem „Jordan”36. Jej celem by³a inwigilacja oraz utrudnianie
pracy izraelskiej placówce dyplomatycznej w Polsce37. W 1951 r. wydano nowe
instrukcje dotycz¹ce prowadzenia akcji „Jordan”, odt¹d „wszystkie osoby od-
wiedzaj¹ce izraelskie poselstwo maj¹ byæ zatrzymywane, odprowadzane na komi-
sariat milicji i tam przes³uchiwane”38.

W cytowanym wczeœniej artykule Bo¿ena Szaynok za punkt zwrotny w po-
lityce radzieckiej wobec ¯ydów i Izraela uzna³a powtarzaj¹ce siê systematyczne
anty¿ydowskie dzia³ania (m.in. akcja przeciwko „kosmopolitom”, sprawa ¯ydow-
skiego Komitetu Antyfaszystowskiego, lekarzy kremlowskich oskar¿onych o mor-
dowanie radzieckich polityków). Punktem kulminacyjnym by³ tu proces Rudolfa
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Slãnský’ego – by³ego sekretarza generalnego Komunistycznej Partii Czechos³owa-
cji39. Ten nowy kurs w polityce radzieckiej doprowadzi³ w konsekwencji do zer-
wania przez ZSRR stosunków dyplomatycznych z Izraelem, co nast¹pi³o 12 lutego
1953 r. Pretekstem wykorzystanym przez radzieckie w³adze sta³o siê zdetono-
wanie ³adunku wybuchowego na terenie radzieckiej misji dyplomatycznej w Tel
Awiwie. Warto odnotowaæ, ¿e w tym czasie wszystkie pañstwa bloku, z wyj¹tkiem
Polski, posz³y w œlady Moskwy40. Po œmierci Stalina 16 lipca 1953 r. wznowiono
zerwane relacje dyplomatyczne, nie oznacza³o to jednak ca³kowitej reorientacji
w polityce zagranicznej Kremla i gwa³townego ocieplenia stosunków.

W Polsce stopniowo ograniczano dzia³alnoœæ organizacji ¿ydowskich. Nato-
miast w 1949 r. zdelegalizowano partie syjonistyczne. Pozosta³e organizacje ¿y-
dowskie poddano œcis³ej kontroli aparatu pañstwa. Od pocz¹tku lat piêædziesi¹-
tych Ministerstwo Bezpieczeñstwa Publicznego stopniowo, poprzez akcje pro-
pagandowe, kreowa³o negatywny wizerunek Izraela. Podkreœlano zwi¹zki Izraela
z amerykañskimi imperialistami, a przedstawicieli izraelskiej misji dyplomatycz-
nej w Polsce oskar¿ano o szpiegostwo. W takiej atmosferze dosz³o do zmiany
personalnej na stanowisku szefa misji dyplomatycznej Izraela w Polsce. 16 lipca
1951 r. stanowisko to zwolni³ Izrael Barzilay, a jego miejsce zaj¹³ akredytowany
równie¿ przy rz¹dzie Czechos³owacji Arie Kubovy41. Jak siê wkrótce okaza³o,
dyplomacie nie dane by³o d³ugo realizowaæ powierzonych mu zadañ.

Jesieni¹ 1952 r. aresztowano jednego z pracowników poselstwa izraelskiego
w Warszawie Arie Lernera42. Natomiast 7 grudnia 1952 r. Ministerstwo Spraw
Zagranicznych wystosowa³o do rz¹du izraelskiego notê z ¿¹daniem odwo³ania
Arie Kubovego ze stanowiska pos³a Izraela w Warszawie43. Jedenaœcie dni póŸniej
MSZ wystosowa³o kolejn¹ notê, tym razem do Poselstwa Izraela w Warszawie,
w której za¿¹dano zaprzestania praktyk wspierania organizacji syjonistycznych,
okreœlaj¹c je mianem „niedopuszczalnych”. W dokumencie tym oskar¿ono rów-
nie¿ izraelskich dyplomatów o szpiegostwo44. Polsko-izraelski konflikt dyploma-
tyczny by³ pok³osiem zdarzeñ, które mia³y miejsce w Czechos³owacji. W³adze
Czechos³owacji oskar¿y³y bowiem izraelskiego pos³a o „dzia³alnoœæ szpiegowsk¹
i dywersyjn¹”, a ¿¹danie jego wydalenia by³o ³¹czone z g³oœnym procesem Rudolfa
Slãnský’ego45.

Wydalenie Kubovego nie by³o ostatnim skandalem dyplomatycznym na linii
Tel Awiw–Warszawa. 8 lipca 1958 r. polskie MSZ uzna³o za persona non grata
pierwszego sekretarza ambasady izraelskiej Jaakova Barmora (Bar-Mora), co
uzasadniono rzekom¹ dzia³alnoœci¹ dyplomaty maj¹c¹ na celu werbowanie pol-
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skich obywateli do dzia³añ niezgodnych z interesem pañstwa46. Pawe³ Piotrowski,
opisuj¹c dzia³alnoœæ polskich i izraelskich s³u¿b specjalnych, stwierdza, ¿e Barmor
„mia³ interesowaæ siê prac¹ polskiego aparatu bezpieczeñstwa, nawi¹zywa³ kon-
takty z by³ymi pracownikami MBP”47. Kolejna tego typu akcja mia³a miejsce rok
póŸniej. 7 paŸdziernika 1959 r. do polskiego MSZ zosta³ wezwany pose³ izraelski
Rehaveam Amir. W rozmowie z dyrektorem Departamentu V Rodziñskim po-
nownie zg³oszono zastrze¿enia do dzia³alnoœci poselstwa Izraela. Chodzi³o miano-
wicie o „prowadzenie przez poselstwo dzia³alnoœci o charakterze propagandowym
oraz charytatywno-zapomogowym”48. Oskar¿ono równie¿ pracowników izrael-
skiego poselstwa o „podsycanie nastrojów emigracyjnych, [...] oraz wtr¹canie siê
w wewnêtrzne sprawy Polski”49. Rodziñski w notatce skierowanej do cz³onków
Biura Politycznego postulowa³, by MSZ zainteresowa³o siê dzia³alnoœci¹ poselstwa
Izraela i gromadzi³o w tej sprawie dane na wypadek powtórzenia siê omawianej
sytuacji.

Trudnoœci we wzajemnych relacjach pog³êbi³y siê po tym, jak przeniesiono
siedzibê MSZ z Tel Awiwu do Jerozolimy. W³adze PRL, pod dyktando Moskwy,
zdecydowa³y o przeniesieniu swojej placówki z Jerozolimy do Tel Awiwu. W grud-
niu 1954 r. podjêto decyzjê o zamkniêciu Konsulatu PRL w Jerozolimie. Ges-
tem ³agodz¹cym te posuniêcia mia³o byæ podniesienie rangi przedstawicielstwa
dyplomatycznego w Tel Awiwie w 1954 r.50 Pierwszym polskim pos³em nadzwy-
czajnym w Izraelu zosta³ Zygfryd Wolniak, który obj¹³ stanowisko w grudniu
1954 r., ale ju¿ w kwietniu 1955 r. zosta³ odwo³any. Jego nastêpca, Antoni Bida,
przyby³ do Izraela dopiero po wydarzeniach paŸdziernikowych w Polsce w roku
195651.

16 czerwca 1956 r. w Warszawie podpisano umowê handlow¹ miêdzy Polsk¹
a Izraelem. Zgodnie z postanowieniami umowy Polska mia³a dostarczaæ do Izrae-
la: maszyny i urz¹dzenia przemys³owe, artyku³y w³ókiennicze, chemikalia, leki,
cukier, sód, artyku³y rolno-spo¿ywcze. Natomiast Izrael mia³ eksportowaæ do
Polski artyku³y konsumpcyjne, fosfory, owoce (g³ównie cytrusy)52. Do umowy
w póŸniejszym czasie do³¹czano protoko³y reguluj¹ce wymianê handlow¹ i roz-
liczenia finansowe.

Latem 1956 r. strona izraelska wyznaczy³a nowego szefa placówki dyplomaty-
cznej w Warszawie w randze pos³a nadzwyczajnego i ministra pe³nomocnego.
Zosta³ nim Katriel Katz, który obj¹³ wakuj¹ce stanowisko po opuszczeniu War-
szawy i Pragi przez Kubovego. Swoj¹ misjê nowy ambasador rozpocz¹³ 10 wrzeœ-
nia 1956 r.53, w atmosferze potêpienia Izraela w obozie radzieckim i w obliczu
zbli¿aj¹cej siê konfrontacji zbrojnej na Bliskim Wschodzie oraz narastaj¹cego
konfliktu wewnêtrznego w Polsce.
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OKRES PAZDZIERNIKA ’56Okres PaŸdziernika ’56

Stosunki polsko-izraelskie uleg³y, do pewnego stopnia, normalizacji w okresie
odwil¿y, a potem rz¹dów W³adys³awa Gomu³ki. Niemniej jednak, jak zauwa¿a
Pawe³ Machcewicz, autor opracowania Polski rok 1956, wraz z kryzysem w³adzy
i systemu stalinowskiego jako czynnik w politycznych przetargach pojawi³ siê
antysemityzm54. Machcewicz dyskutuje z tez¹, jakoby ówczesny antysemityzm
mia³ w przewa¿aj¹cej wiêkszoœci charakter odgórny i by³ sterowany. Co prawda,
zgadza siê z takimi autorami jak Kersten, Jedlicki czy Chêciñski, ¿e antysemityzm
by³ narzêdziem w rêkach walcz¹cych o wp³ywy polityków wewn¹trz PZPR, lecz
jego zdaniem nie wolno bagatelizowaæ antysemityzmu spo³ecznego, drzemi¹cego
w spo³eczeñstwie od lat55. Odwil¿ po œmierci Stalina da³a mo¿liwoœæ bardziej
swobodnej, spo³ecznej ekspresji. Machcewicz pisze wprost: „Wed³ug raportów
lokalnych urzêdów bezpieczeñstwa wypowiedzi o charakterze antysemickim za-
czê³y siê nasilaæ w kwietniu i w maju 1956 r., wraz z postêpuj¹c¹ fal¹ odwil¿y,
krytyki w³adzy i systemu”56. Tak wiêc rok 1956 w Polsce, oprócz „odwil¿y poli-
tycznej”, wydarzeñ poznañskich, rozgrywki o w³adzê w strukturach PZPR, przy-
nosi narastaj¹ce zjawisko antysemityzmu zarówno spo³ecznego, jak i pañstwo-
wego. Antysemityzm ów z jednej strony zasadza³ siê na przekonaniu o nadmier-
nej obecnoœci ¯ydów w najatrakcyjniejszych sferach ¿ycia, braku lojalnoœci pañ-
stwowej u ¯ydów oraz spisku ¿ydowskiego, a z drugiej pos³u¿y³ jako instrument
w nieczystej grze politycznej.

Pewnego rodzaju konsekwencj¹ fali wyst¹pieñ anty¿ydowskich w owym czasie
by³a emigracja ¯ydów z Polski. Szacuje siê, ¿e w latach 1956–1957 wyjecha³o
z PRL-u ok. 40 tys. Polaków pochodzenia ¿ydowskiego57. Szacunki te jednak nie
s¹ precyzyjne. Na uwagê zas³uguje, ¿e zmiana polityki emigracyjnej nast¹pi³a ju¿
w 1955 r., od kiedy zaczêto znowu wydawaæ zezwolenia na wyjazd. Jak wynika
z urzêdowego sprawozdania: „w latach 1951–1954 iloœæ podañ o zezwolenie na
wyjazd emigracyjny do Izraela waha³a siê w granicach do 2000 rocznie. [...] W okre-
sie tym zezwoleñ w zasadzie nie wydawano (np. w roku 1954 wydano tylko 2 ze-
zwolenia)”58. Pewna zmiana w dotychczasowej polityce emigracyjnej nast¹pi³a ju¿
w 1955 r., kiedy „na 2482 z³o¿onych podañ wydano 251 zezwoleñ”59, co w³adze t³u-
maczy³y akcj¹ ³¹czenia rodzin. Prawdziwy prze³om nast¹pi³ jednak w lipcu 1956 r.
Jak podaj¹ materia³y Ÿród³owe Biura Politycznego, „£¹cznie w 1956 r. o wyjazd
emigracyjny do Izraela ubiega³o siê 21 689 osób powy¿ej lat 13 i 10 175 dzieci do
lat 13. Z tej liczby w 1956 r. otrzyma³o zezwolenie na wyjazd 6209 osób doros³ych
oraz 3175 dzieci do lat 13-tu”60. Reszta, w myœl cytowanego dokumentu, „pozosta³a
do za³atwienia”. Ostatecznie wed³ug D. Stoli w wyniku otwarcia granic w 1956 r.
z Polski wyjecha³o ok. 32 tys. ¯ydów, deklaruj¹cych jako cel podró¿y Izrael61.
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Wa¿n¹ zmian¹ w prowadzonej przez polskie w³adze polityce wobec emigruj¹-
cych ¯ydów by³o udzielanie im paszportów zagranicznych. Do listopada 1956 r.
osoby wyje¿d¿aj¹ce z Polski do Izraela otrzymywa³y dokumenty podró¿y po uprzed-
nim zrzeczeniu siê polskiego obywatelstwa. Natomiast od listopada 1956 r. za-
czêto wydawaæ emigrantom paszporty zagraniczne PRL. Do 31 grudnia 1956 r.
wydano 200 takich paszportów. Przywilej ten, gwarantuj¹cy zachowanie polskiego
obywatelstwa, dotyczy³ jednak tylko niektórych dzia³aczy partyjnych, by³ych funk-
cjonariuszy s³u¿b bezpieczeñstwa, MO oraz zdemobilizowanych oficerów WP.

Specyficzn¹ grupê emigrantów stanowili ¿ydowscy repatrianci powracaj¹cy do
Polski ze Zwi¹zku Radzieckiego. Niesprzyjaj¹ce osiedlaniu siê okolicznoœci, jak
m.in. trudne warunki ekonomiczne i nastroje antysemickie, powodowa³y, ¿e znaczna
grupa repatriantów niezw³ocznie po przybyciu do kraju z³o¿y³a wnioski emigra-
cyjne.

Polskie w³adze sta³y wówczas na stanowisku, ¿e nie nale¿y utrudniaæ wyjazdu
tym, którzy chc¹ opuœciæ Polskê i osiedliæ siê w Izraelu. Ma³o tego, w cytowanym
dokumencie MSW rekomendowa³o, „a¿eby wszystkie osoby ubiegaj¹ce siê o wy-
jazd emigracyjny do Izraela otrzymywa³y polskie paszporty zagraniczne”62.

Wspomniane ju¿ dzia³ania poselstwa Izraela w Polsce, które doprowadzi³y do
kryzysu we wzajemnych relacjach oraz wydalenia izraelskich dyplomatów z Pol-
ski, zosta³y równie¿ dostrze¿one przez lojalne wobec partii œrodowiska ¿ydow-
skie, zorganizowane g³ównie wokó³ Towarzystwa Spo³eczno-Kulturalnego ¯ydów
w Polsce (TSK¯). W liœcie do Edwarda Ochaba, I sekretarza KC PZPR, Grzegorz
Smolar przewodnicz¹cy TSK¯ oraz redaktor naczelny ¿ydowskiego pisma „Fo³ks
Sztyme”, zwraca³ uwagê na niepokoj¹ce, jego zdaniem, wydarzenia. Pisa³ on m.in.:
„W ka¿d¹ niedzielê i wolne od pracy dni przybywaj¹ do Warszawy z ca³ego kraju
setki ¯ydów, którzy zbieraj¹ siê ko³o Poselstwa Izraela, przekonuj¹c siê wzajemnie
co do koniecznoœci opuszczenia kraju. [...] Jest nam wiadomo, ¿e Poselstwo Izraela
zwraca wszystkim przyby³ym koszta podró¿y, a poszczególnym ludziom tak¿e
koszta utrzymania w Warszawie [...]. Takie zgromadzenia zostaj¹ wykorzystane
przez korespondentów zagranicznej prasy reakcyjnej. [...] Przy pomocy takich
i temu podobnych materia³ów wroga propaganda stara siê wytworzyæ wra¿enie,
¿e wszyscy ¯ydzi opuszczaj¹ Polskê”63.

Nie tylko polityka emigracyjna, ale i ca³okszta³t relacji polsko-izraelskich w tym
okresie uzale¿niony by³ od sytuacji na Bliskim Wschodzie i jej oceny przez Mo-
skwê. Sowieci umacniali swoje wp³ywy w Egipcie i Syrii. Po nacjonalizacji Kana³u
Sueskiego przez rz¹d Nasera Francja i Anglia, powa¿nie zaniepokojone rozwojem
wydarzeñ na Bliskim Wschodzie, zdecydowa³y siê na sojusz z Izraelem przeciwko
Egiptowi wspieranemu przez ZSRR. Francja ju¿ wczeœniej by³a g³ównym do-
stawc¹ broni i technologii wojskowej dla Izraela, podczas gdy Zwi¹zek Radziecki
wspiera³ militarnie Egipt. W konsekwencji wzrostu napiêcia miêdzynarodowego
w paŸdzierniku 1956 r. dosz³o do militarnej konfrontacji. W skoordynowanych ze
sob¹ akcjach: izraelskiej pod kryptonimem „Kadesz” oraz francusko-brytyjskiej
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„Muszkieter”, zosta³ odblokowany Kana³ Sueski. Sukcesy militarne koalicji izrael-
sko-brytyjsko-francuskiej, zmusi³y do reakcji USA i ZSRR, które wspólnie (choæ
z ró¿nych przyczyn). 5 listopada 1956 r. sk³oni³y zaanga¿owane w konflikt strony
do zawieszenie broni64. Zbrojna konfrontacja na Bliskim Wschodzie uzmys³owi³a
Stanom Zjednoczonym, które do tej pory by³y bardzo powœci¹gliwe w stosunku
do Izraela, jakie s¹ aspiracje Moskwy wzglêdem tego regionu.

Polskie stanowisko w sprawie konfliktu na Bliskim Wschodzie (tzw. konfliktu
sueskiego) to¿same by³o ze stanowiskiem Moskwy. Oœwiadczenie w tej sprawie,
potêpiaj¹ce Izrael i jego europejskich sojuszników, a udzielaj¹ce poparcia Arabom,
wydano w listopadzie 1956 r. W oœwiadczeniu tym, którego fragmenty opubliko-
wa³a „Trybuna Ludu”, czytamy m.in. o „agresji Izraela, Francji, Wielkiej Brytanii
na Egipt”. Wydarzenia te zinterpretowane zosta³y przez w³adze PRL jako „reali-
zacja nowej polityki kolonialnej pañstw imperialistycznych”, to znaczy Francji
i Wielkiej Brytanii, Izrael zaœ mia³ byæ jedynie narzêdziem w ich rêkach65.

Lata szeœædziesi¹te to okres os³abienia propagandy antyizraelskiej w mediach
i politycznym dyskursie. B. Szaynok, pisz¹c o tamtym okresie, zauwa¿a, ¿e roz-
wija³a siê wówczas wspó³praca gospodarcza, coraz czêstsze sta³y siê kontakty
kulturalne. W polskiej prasie zmieni³ siê tak¿e wizerunek Izraela, czytelnik „ze
zdumieniem móg³ znaleŸæ informacje o rozwoju gospodarczym pañstwa ¿ydow-
skiego czy jego osi¹gniêciach”66. W owym czasie obie strony, polska i izraelska,
zadowolone by³y z przebiegu procesu emigracyjnego. Naiwnoœci¹ jednak by³oby
s¹dziæ, ¿e w ci¹gu kilku lat nastroje antysemickie w spo³eczeñstwie i wewn¹trz
struktur w³adzy nagle znikn¹.

Jednym z przyk³adów wzglêdnie poprawnie uk³adaj¹cej siê kooperacji miêdzy
Polsk¹ a Izraelem by³a wizyta izraelskiej delegacji s³u¿by zdrowia z ministrem
I. Barzilayem (wczeœniej by³ on ambasadorem Izraela w Warszawie) na czele. Jak
informowa³a „Trybuna Ludu”, izraelscy goœcie w trakcie pobytu w Polsce zapo-
znali siê z organizacj¹ i sposobem funkcjonowania polskiej s³u¿by zdrowia, od-
wiedzili równie¿ wiele placówek medycznych67.

Dochodzi³o tak¿e do incydentów, które psu³y doœæ poprawn¹ atmosferê we
wzajemnych relacjach, jako przyk³ad tego rodzaju zdarzenia mo¿na tu wymieniæ
debatê nad exposé premiera Davida Ben Guriona, która odby³a siê w Knesecie
w paŸdzierniku 1960 r. Jedn¹ z poruszonych w nim kwestii by³a sprawa granicy
polsko-niemieckiej na Odrze i Nysie. Lider partii Herut, póŸniejszy premier Izrae-
la Menachem Begin stwierdzi³, ¿e zachodnia granica Polski jest „granic¹ prawdy
historycznej i porówna³ powrót Polaków na te tereny do powrotu ¯ydów do
Palestyny”68. Innego zdania by³ premier Ben Gurion, który oœwiadczy³, ¿e granica
ta jest „wy³¹cznie wynikiem klêski Hitlera”. Wyst¹pienie to wywo³a³o oburzenie
strony polskiej, a w konsekwencji oficjalny protest z³o¿ony przez polskiego po-
s³a w Tel Awiwie Antoniego Bidê. Krótko po interwencji polskiego dyplomaty
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izraelski rz¹d opublikowa³ oficjalny komunikat, który g³osi³, ¿e rz¹d Izraela odcina
siê od koncepcji rewizji granic, potwierdzaj¹c, ¿e w tej sprawie jest za utrzyma-
niem status quo”69.

O w miarê dobrych stosunkach miêdzy obu krajami mog¹ œwiadczyæ uwieñ-
czone sukcesem, wieloletnie starania Izraela o podniesienie rangi placówek dy-
plomatycznych obu krajów i powo³anie ambasad, co nast¹pi³o pod koniec 1962 r.70

Jeœli zaœ chodzi o sukcesy polskiej dyplomacji w kontekœcie relacji z Izraelem,
trzeba wspomnieæ o wyst¹pieniu premiera Izraela Levy’ego Eszkola, który na
konferencji prasowej 29 lipca 1964 r. uzna³ prawo Polski do nienaruszalnoœci
zachodniej granicy71.

Polska niemal permanentnie by³a zad³u¿ona wobec Izraela. Obroty handlowe
z Izraelem w roku 1966 wynosi³y po stronie eksportu 18 183 tys. z³otych dewizo-
wych, a po stronie importu 31 680 tys. z³otych dewizowych72.

Nowym zjawiskiem w relacjach polsko-izraelskich by³y wzajemne wizyty przed-
stawicieli w³adz ró¿nych szczebli. Do najbardziej istotnej dosz³o od 11 do 17 maja
1966 r., gdy Polskê odwiedzi³ izraelski minister spraw zagranicznych Abba Eban.
G³ównym celem jego pobytu by³a zwo³ana w Warszawie narada ambasadorów
Izraela z pañstw socjalistycznych. Wizyta Ebana w Warszawie mia³a charakter
nieoficjalny, a szczyt izraelskich ambasadorów zosta³ ostro oprotestowany przez
pañstwa arabskie. Warto podkreœliæ, ¿e by³a to nie tylko pierwsza w historii wza-
jemnych relacji wizyta izraelskiego ministra spraw zagranicznych w Polsce, ale
równie¿ po raz pierwszy konsultacje izraelskich ambasadorów odby³y siê na tere-
nie kraju nale¿¹cego do bloku wschodniego. Eban spotka³ siê ze swoim polskim
odpowiednikiem ministrem Adamem Rapackim, zwiedzi³ równie¿ teren by³ego
obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, który wówczas nosi³ nazwê Mu-
zeum Martyrologii w Oœwiêcimiu i Brzezince73.

Nale¿y wspomnieæ tak¿e, ¿e podejmowane by³y ró¿norakie inicjatywy na po-
ziomie spo³eczeñstw w obu krajach, które mia³y je do siebie przybli¿yæ. Przy-
k³adem takiej spo³ecznej aktywnoœci by³a dzia³alnoœæ Komitetu PrzyjaŸni Izrael–
–Polska. Organizacja ta wydawa³a biuletyn, którego pierwszy numer ukaza³ siê
w Tel Awiwie w jêzyku polskim w kwietniu 1960 r.74

Z punktu widzenia relacji polsko-izraelskich warto wspomnieæ o procesie
Eichmanna, by³ego wysokiego urzêdnika Trzeciej Rzeszy, odpowiadaj¹cego m.in. za
realizacjê postanowieñ konferencji w Wannsee, gdzie zdecydowano o „ostatecz-
nym rozwi¹zania kwestii ¿ydowskiej”. W maju 1960 r. pojmano go w Argenty-
nie i przewieziono do Jerozolimy, gdzie 11 kwietnia 1961 r. stan¹³ przed s¹dem,
a w po³owie grudnia zosta³ skazany na karê œmierci75. Sam proces mia³ znaczenie
symboliczne, przede wszystkim w Izraelu, zapocz¹tkowa³ w pañstwie ¿ydowskim
narodow¹ dyskusjê nad tragedi¹ drugiej wojny œwiatowej. Poniewa¿ to w³aœnie
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w Polsce hitlerowcy zbudowali najwiêksz¹ liczê obozów zag³ady, do których wy-
wo¿ono ¯ydów, znaczna czêœæ materia³ów dowodowych, niezbêdnych w procesie
s¹dowym, znajdowa³a siê z w³aœnie w PRL-u. Tymczasem „Polska, podobnie jak
w poprzednich sprawach, z jednej strony na forum miêdzynarodowym – wspiera³a
dzia³ania pañstwa ¿ydowskiego, z drugiej – w bezpoœrednich kontaktach – utrud-
nia³a przygotowaniado procesu Eichmanna”76. Na proces z Polski do Izraela od-
delegowani zostali dwaj dziennikarze zwi¹zani z aparatem w³adzy – Kazimierz
K¹kol i Aleksander Dro¿d¿yñski. W samym procesie bra³o udzia³ w charakterze
œwiadków kilku Polaków77. G³ównym oskar¿ycielem by³ zaœ Gideon Hausner,
urodzony w Polsce w 1915 r. izraelski prawnik i póŸniej polityk.

O narastaj¹cej nieufnoœci miêdzy Polsk¹ i Izraelem mo¿e œwiadczyæ notatka
p³k. Henryka Sokolaka z 17 kwietnia 1967 r., skierowana do Departamentu V
MSZ, na temat nastawienia izraelskiego MSZ do Polski78. Otó¿ Sokolak twierdzi³,
¿e: „Na p³aszczyŸnie oficjalnej strona izraelska usi³uje stwarzaæ pozory, ¿e Izrael
ustosunkowany jest «przyjaŸnie» do Polski i «szczerze» d¹¿y do rozwijania istnie-
j¹cych «poprawnych» stosunków miêdzy obydwoma krajami”79. Lecz zwraca on
uwagê polityków w Warszawie, ¿e dzia³ania Izraelczyków polegaj¹ce na stawianiu
jej za „wzór do naœladowania” przez inne kraje komunistyczne jest zabiegiem
celowym, zmierzaj¹cym do poró¿nienia zaprzyjaŸnionych pañstw demokracji lu-
dowej. Podkreœla równie¿, ¿e „w Departamencie Europy Wschodniej izraelskiego
MSZ panuje obecnie wybitnie antypolska atmosfera”80.

OKRES MARCA ’68Okres Marca ’68

Okres wzglêdnego spokoju i pewnej normalizacji ju¿ w po³owie lat szeœædziesi¹-
tych dobiega³ koñca. Przynajmniej trzy czynniki mia³y wp³yw na zmiany w sto-
sunkach polsko-izraelskich. Po pierwsze, stanowisko Moskwy wobec Bliskiego
Wschodu nie pozostawia³o ju¿ w¹tpliwoœci co do interesów i sympatii Kremla,
które by³y jednoznacznie proarabskie. Po drugie, jak pisze A. Albert, „zapowiedŸ
rozprawy z resztkami swobody myœlenia by³a rezultatem antyinteligenckiej ob-
sesji Gomu³ki, i to w czasie, gdy za jego plecami wyrós³ potê¿ny przeciwnik
w postaci policyjnej frakcji «partyzanckiej»”81. Nale¿a³o siê spodziewaæ, ¿e mo¿e
dojœæ do walki o w³adzê, walcz¹cy zaœ szukaæ bêd¹ skutecznej argumentacji, by
wyeliminowaæ przeciwników politycznych. Po trzecie wreszcie, do oczekiwanej
przez wielu konfrontacji okazji przysporzy³a sytuacja na Bliskim Wschodzie.

Gdy 7 kwietnia 1967 r. Izraelczycy zestrzelili szeœæ syryjskich samolotów, któ-
re naruszy³y ich przestrzeñ powietrzn¹, Moskwa natychmiast oskar¿y³a Izrael
o agresjê i chêæ zniszczenia prosowieckiego re¿imu w Damaszku. 14 maja oddzia-
³y egipskie wtargnê³y na Synaj i za¿¹da³y wycofania siê wojsk ONZ, które stacjo-
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nowa³y tam od zakoñczenia konfliktu w 1956 r. W obliczu zagro¿enia Izrael,
wczesnym rankiem 5 czerwca 1967 r., „uprzedzi³ atak, niszcz¹c na ziemi wiêksz¹
czêœæ lotnictwa egipskiego”82. Tego samego dnia armia izraelska wkroczy³a na Sy-
naj, zajmuj¹c ca³y pó³wysep w ci¹gu piêciu dni. 7 czerwca Izraelczycy zajêli tery-
toria jordañskie po rzekê Jordan, a nastêpnie opanowali wschodni¹ Jerozolimê.
Miêdzy 9 a 10 czerwca Izraelczycy po ciê¿kich walkach zdobyli Wzgórza Golan.
10 czerwca walcz¹ce strony zgodzi³y siê przerwaæ ogieñ na ¿¹danie Rady Bezpie-
czeñstwa ONZ.

Na reakcjê ze strony mocarstw nie trzeba by³o d³ugo czekaæ. Ju¿ 9 czerw-
ca w Moskwie odby³ siê szczyt komunistyczny popieraj¹cy Arabów, najbardziej
powœci¹gliwa by³a Rumunia. Natomiast Stany Zjednoczone popar³y Izrael, w na-
stêpstwie czego Kair zerwa³ stosunki polityczne z Waszyngtonem.

W Warszawie ju¿ 6 czerwca 1967 r. ukaza³o siê rz¹dowe oœwiadczenie, w któ-
rym polskie w³adze wyra¿a³y poparcie dla Arabów i potêpia³y Izrael. Podobnie jak
inne pañstwa bloku (z wyj¹tkiem Rumunii), Polska 12 czerwca 1967 r. zerwa³a
stosunki dyplomatyczne z Izraelem. Podczas spotkaniu wiceministra spraw zagra-
nicznych PRL Mariana Naszkowskiego z ambasadorem Izraela Dovem Sattathem
ten pierwszy przedstawi³ izraelskiemu dyplomacie ocenê w³adz PRL zaistnia³ej
sytuacji, powo³uj¹c siê na nastêpuj¹ce argumenty:

„– rz¹d polski w oficjalnych oœwiadczeniach zaj¹³ stanowisko potêpiaj¹ce agre-
sjê izraelsk¹ przeciwko ZRA i innym krajom arabskim, domagaj¹c siê natych-
miastowego po³o¿enia jej kresu i wycofania wojsk na pozycje sprzed 4 czerwca
1967 r.;

– rz¹d izraelski nie tylko nie podj¹³ takich kroków, ale ignoruj¹c kilkakrotnie
uchwa³y Rady Bezpieczeñstwa ONZ, wzywaj¹ce do zaprzestania dzia³añ wojen-
nych, kontynuowa³ uporczywie agresjê, stawiaj¹c sobie za cel obalenie postêpo-
wych rz¹dów ZRA i Syrii, chc¹c podporz¹dkowaæ pañstwa arabskie panowaniu
neokolonialnemu;

– gdy rz¹d Izraela zosta³ zmuszony do z³o¿enia deklaracji o zaprzestaniu dzia-
³añ wojennych – prowadzi³ nadal politykê wrog¹ pokojowi, niezale¿noœci i in-
tegralnoœci pañstw arabskich i na dalsz¹ metê godz¹c w podstawê bytu samego
Pañstwa Izrael;

– zmuszony w zwi¹zku z powy¿szym zerwaæ stosunki dyplomatyczne z Izrae-
lem, rz¹d polski oœwiadcza, ¿e bêdzie gotów nawi¹zaæ je wtedy, gdy Izrael wycofa
siê z zajêtych si³¹ terytoriów pañstw arabskich i zaprzestanie polityki agresji”83.

Ambasador Izraela dowiedzia³ siê równie¿, i¿ „Rz¹d Polski oczekuje, ¿e am-
basador Izraela opuœci Polskê wraz z personelem w najbli¿szych dniach”84. Tekst
oœwiadczenia zosta³ wys³any do pañstw arabskich.

Szeœæ dni po zerwaniu stosunków dyplomatycznych ambasador Sattath wraz
z personelem opuœci³ Polskê. Na lotnisku w Warszawie zgotowano mu ¿enuj¹ce
po¿egnanie. J. Eisler pisze o „200 lekko podpitych (na koszt MSW) i dostarczo-
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nych tam ciê¿arówkami osobnikach, którzy zdaniem komentatora polskiego radia
wyra¿ali spontaniczn¹ reakcjê ludu Warszawy”85. „Spontanicznie zebrany lud War-
szawy” napiera³ na id¹c¹ w asyœcie ambasadora Holandii grupê izraelskich dy-
plomatów, „gwi¿d¿¹c, szydz¹c, i wykrzykuj¹c ordynarne wyzwiska na przecho-
dz¹cych”86.

Tego samego dnia, czyli 18 czerwca 1967 r., w godzinach rannych Tel Awiw
opuszcza³ polski ambasador Józef Puta. Wyjazd przebiega³ bez ¿adnych incyden-
tów. Natomiast na warszawskim Okêciu polskiego dyplomatê czeka³o równie¿
„spontaniczne”, choæ tym razem serdeczne i owacyjne przyjêcie.

Dezaprobatê wobec poczynañ w³adz polskich wyrazi³y nie tylko w³adze izrael-
skie, ale równie¿ organizacje spo³eczne w Izraelu. 21 sierpnia 1967 r. do Rz¹du
Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej wspólny list wystosowa³y trzy dzia³aj¹ce w Izrae-
lu organizacje: Organizacja Bojowników Gett i Partyzantów, Organizacja Walk
z Hitleryzmem oraz Organizacja Weteranów Drugiej Wojny Œwiatowej. W liœcie
tym jego autorzy potêpili politykê rz¹du polskiego, który „wiernie kroczy za
Zwi¹zkiem Radzieckim”, a tak¿e przeciwstawili siê „oszczerstwom” i „zjadliwym
enuncjacjom” kierowanym pod adresem Izraela i jego obywateli87. W geœcie pro-
testu izraelscy obywatele zwrócili bojowe odznaczenia otrzymane od w³adz PRL.
S³owa krytyki wobec postêpowania polskich w³adz zawar³ w specjalnym oœwiad-
czeniu Zarz¹d G³ówny Ligi PrzyjaŸni Izrael-Polska. Ton tego oœwiadczenia by³
³agodniejszy, poniewa¿ jego autorzy próbowali t³umaczyæ postêpowanie Izraela
i ograniczyli siê do krytyki wypowiedzi czo³owych przywódców Polski w sprawie
konfliktu na Bliskim Wschodzie88. W³adze PRL oskar¿ono jednak¿e o „jednostron-
ne, niesprawiedliwe i krzywdz¹ce” przedstawianie problemów Izraela. Mimo
zgrzytów w stosunkach polsko-izraelskich Liga deklarowa³a we wspomnianym
dokumencie, ¿e bêdzie kontynuowa³a swoj¹ dzia³alnoœæ.

Po zerwaniu stosunków dyplomatycznych sprawy polskie w Izraelu prowadzo-
ne by³y do 1970 r. przez Ambasadê Finlandii w Tel Awiwie. W ramach fiñskiej
placówki dyplomatycznej istnia³ specjalny Wydzia³ Polski. Natomiast od 1 paŸ-
dziernika 1970 r. sprawy polskie w Izraelu znalaz³y siê w gestii Ambasady PRL
w Wiedniu. Interesy Izraela w Polsce reprezentowa³a holenderska placówka dy-
plomatyczna w Warszawie. W sprawach zwi¹zanych z interesami PRL w Izraelu
kontakty z Ambasad¹ Finlandii w Tel Awiwie utrzymywa³ Departament III MSZ,
natomiast kontakty z Ambasad¹ Holandii w Warszawie, zwi¹zane z Izraelem, mia³
utrzymywaæ Protokó³ Dyplomatyczny89.
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Sekcja izraelska, podlegaj¹ca attaché administracyjnemu Ambasady Holandii,
odpowiada³a za „sprawy wizowe i konsularne, pomoc finansow¹ polskiej spo-
³ecznoœci ¿ydowskiej, zapewnienie pomocy emigrantom ¿ydowskim udaj¹cym siê
tranzytem do Wiednia, nadzorowanie i konserwacjê budynku, w którym mieœci³a
siê Ambasada izraelska, oraz wspó³pracê z firm¹ BONGO w zakresie ekshumacji
i transportu zw³ok ¯ydów zmar³ych na terenie Polski”90.

Konflikt bliskowschodni sta³ siê nie tylko okazj¹ do poœredniej, zimnowo-
jennej konfrontacji miêdzy ZSRR a USA. Wydarzenia, do których dosz³o w kon-
sekwencji tego konfliktu, doskonale pokaza³y, jak bardzo marionetkowe i podpo-
rz¹dkowane Moskwie by³y rz¹dy krajów bloku wschodniego. W Polsce, dodatko-
wo, miêdzynarodowy zgie³k wokó³ wojny szeœciodniowej sta³ siê pretekstem do
rozpêtania nagonki antysyjonistycznej, a póŸniej ju¿ antysemickiej. W szerszym
jednak kontekœcie polski rok 1968 wpisa³ siê w œwiadomoœæ spo³eczn¹ jako bru-
talna, bezpardonowa walka o w³adzê. Przyjrzyjmy siê zatem wypadkom roku
1968 i ich konsekwencjom z perspektywy relacji polsko-izraelskich.

Otó¿ stosunki dyplomatyczne zosta³y oficjalnie zerwane, ale nie by³ to koniec
k³opotów w i tak ju¿ skomplikowanych relacjach polsko-izraelskich. Czerwiec
1967 r. sta³ siê bowiem pocz¹tkiem wydarzeñ, które zdeformowa³y b¹dŸ, jak
chcieliby inni, ukszta³towa³y ¿ycie wielu tysiêcy Polaków.

Zanim przejdê do omówienia zjawisk, których inspiratorem by³ polski aparat
w³adzy, chcia³abym napisaæ kilka s³ów na temat nastrojów w spo³eczeñstwie pol-
skim. Mowa ju¿ by³a o „spontanicznej” reakcji „ludu Warszawy” w zwi¹zku z wy-
jazdem izraelskich dyplomatów i powrotem polskich cz³onków misji dyploma-
tycznej z Izraela. Jednak¿e wszyscy badacze tamtego okresu zgodnie podkreœlaj¹,
¿e pierwsze reakcje polskiego spo³eczeñstwa na przebieg i wynik wojny szeœcio-
dniowej by³y zupe³nie inne od oficjalnego stanowiska PRL-u. Jerzy Eisler pisze
np.: „Po pierwsze, wielu ludzi nie bardzo dowierza³o oficjalnej propagandzie i do
koñca nie wiedzia³o, jak to tam, na Bliskim Wschodzie by³o naprawdê”. Po wtóre,
czêœæ intelektualistów, a wiêc ludzi ze œrodowisk opiniotwórczych, by³a pocho-
dzenia ¿ydowskiego i wielu z nich sympatyzowa³o z Izraelem i stara³o siê w swo-
im otoczeniu propagowaæ obraz „ma³ego 2-milionowego Izraela otoczonego ze-
wsz¹d i osaczonego przez 100 milionów Arabów. Po trzecie, a by³ to chyba powód
najwa¿niejszy – wielu Polaków odbiera³o pora¿kê pañstw arabskich w wojnie
z Izraelem jako klêskê Zwi¹zku Radzieckiego w «korespondencyjnej wojnie» ze
Stanami Zjednoczonym. Karierê zrobi³o wtedy powiedzenie: «Nasi ¯ydzi pobili
ich Arabów»”91. Ten sam autor pisze równie¿, ¿e „by³oby uproszczeniem s¹dziæ,
¿e zwyciêstwa Izraela na Bliskim Wschodzie spowodowa³y przyjazne o¿ywienie
jedynie wœród ludnoœci pochodzenia ¿ydowskiego. Ambasada Izraela w Warsza-
wie otrzymywa³a liczne telegramy i listy œwiadcz¹ce o sympatii, a nawet wiêzach
przyjaŸni ³¹cz¹cych Polaków z Izraelczykami. Kardyna³ Wyszyñski w czasie mszy
œwiêtej w Warszawie 6 czerwca modli³ siê za naród ¿ydowski, który tak jak inne
narody ma prawo do w³asnego pañstwa”92.
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Albert Stankowski pisze natomiast o listach nadsy³anych z wyrazami sympatii
i poparcia do ambasady Izraela, o gestach polskiego Koœcio³a, o nastawieniu ró¿-
nych polskich œrodowisk, w tym intelektualistów i twórców oraz o atmosferze
w samym spo³eczeñstwie, gdzie wyraŸnie odczuwalne by³y proizraelskie nastroje.
W podobnym tonie utrzymany jest tekst B. Szaynok, Reakcje spo³eczeñstwa w Polsce
na konflikt na Bliskim Wschodzie w czerwcu 1967 r. w œwietle dokumentów MSW93.
Egzekutywa Zjednoczenia Narodowego w Londynie w czerwcu 1967 r. og³osi³a
deklaracjê w sprawie konfliktu izraelsko-arabskiego, jednoznacznie popieraj¹c
Izrael. W dokumencie podkreœlano, i¿ „Polaków ³¹czy ze znaczn¹ czêœci¹ ludnoœci
Izraela d³ugowiekowe wspó³istnienie oraz wspomnienie tragicznych, wspólnych
prze¿yæ w ci¹gu drugiej wojny œwiatowej [...] ³¹czy jednak przede wszystkim
niezachwiana wiara w prawo ka¿dego narodu do ¿ycia, swobodnego rozwoju,
wolnoœci i niepodleg³oœci”94. Wymownym gestem by³y gratulacje z³o¿one na rêce
izraelskiego dowództwa przez gen. W³adys³awa Andersa. Równie¿ polska emigra-
cja na Zachodzie potêpi³a zerwanie stosunków dyplomatycznych miêdzy PRL-em
a pañstwem ¿ydowskim95.

Za umowny pocz¹tek96 kampanii antysyjonistycznej i antysemickiej w Polsce
mo¿na przyj¹æ wyg³oszone przez W³adys³awa Gomu³kê 19 czerwca 1967 r. prze-
mówienie na VI Kongresie Zwi¹zków Zawodowych. Przemówienie by³o obszer-
nym referatem z „historii Izraela” i „wejœcia tego kraju w zmowê z anglo-amery-
kañskimi imperialistami przeciwko postêpowym si³om arabskim, który koñczy³
siê porównaniem armii Izraela do armii hitlerowskich Niemiec [...]”97. Wyj¹tko-
woœæ owego przemówienia i burza, jak¹ ono spowodowa³o, tkwi³a jednak nie
w antyizraelskiej retoryce, a w odniesieniu siê do polskiego œrodowiska ¿ydow-
skiego. Gomu³ka w transmitowanym przez polsk¹ telewizjê wyst¹pieniu stwier-
dzi³: „W zwi¹zku z tym, ¿e agresja Izraela na kraje arabskie spotka³a siê z aplau-
zem w syjonistycznych œrodowiskach ¯ydów – obywateli polskich, którzy nawet
z tej okazji urz¹dzili libacje”98, choæ polskie w³adze jednakowo traktuj¹ obywateli
bez wzglêdu na ich narodowoœæ, to jednak, jak mówi³ Gomu³ka, „nie chcemy, by
w naszym kraju powsta³a pi¹ta kolumna”99. Podkreœli³ tak¿e, ¿e ci polscy obywa-
tele, którzy maj¹ problemy z okreœleniem narodowej lojalnoœci, mog¹ opuœciæ
Polskê i wyjechaæ do Izraela100.

Trzeba wyraŸnie zaznaczyæ, ¿e wydarzenia wokó³ Marca ’68 nie mia³y jedynie
treœci antyizraelskiej czy anty¿ydowskiej. W wywiadzie dla „Nowego Pañstwa”
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przy okazji 36 rocznicy tamtych wydarzeñ J. Eisler przyzna³, ¿e „z tego, co siê
wtedy w Polsce dzia³o, ka¿dy wydobywa to, co dla niego jest bezpoœrednio naj-
wa¿niejsze. Dla ¯ydów i Polaków pochodzenia ¿ydowskiego najwa¿niejsza pozo-
staje kampania antysemicka, a potem w jej nastêpstwie fale emigracji. Dla ów-
czesnych studentów to przede wszystkim by³ protest na uczelniach: manifestacje,
wiece, rezolucje, starcia uliczne z milicj¹ i ORMO. Dla pisarzy, naukowców, ar-
tystów, niektórych dziennikarzy Marzec jawi³ siê g³ównie jako pogrom antyinteli-
gencki, rugowanie z ¿ycia publicznego ludzi o wielkich zas³ugach dla sztuki, kul-
tury, nauki i jednoczeœnie awans ró¿nych miernot, które bez tego nic by nie
znaczy³y w ¿yciu intelektualnym Polski”101. Kampania antysemicka, istotny ele-
ment wydarzeñ Marca, w ci¹gu kilkunastu miesiêcy objê³a niemal wszystkie dzie-
dziny aktywnoœci spo³ecznej na ró¿nych szczeblach ¿ycia publicznego. Sta³a siê
narzêdziem nie tylko w rêkach walcz¹cych o wp³ywy w PZPR moczarowców,
by³a tak¿e instrumentem w rêkach aktywistów partyjnych najni¿szego szczebla,
a co najbardziej przykre, by³a czêsto pretekstem dla tzw. „zwyk³ych, szarych lu-
dzi”, którzy przy okazji antysemickiej nagonki chcieli pozbyæ siê „¿ydowskiej
konkurencji”. Tego rodzaju przyk³adów polska historiografia dotycz¹ca wydarzeñ
Marca ’68 podaje bez liku102. Istotne jest równie¿, i¿ antysemicka i antysyjonis-
tyczna kampania pomarcowa nie by³a zwrócona tylko przeciwko ¯ydom, innymi
s³owy, ¯ydem lub syjonist¹ stawa³ siê ka¿dy, kto przestawa³ byæ wygodny dla
walcz¹cych o w³adzê stron. Eisler za Helen¹ Pobóg pisze: „W 1968 ¯ydami byli
ci, których – z takich czy innych wzglêdów – za ¯ydów uwa¿ano. Wzglêdy te nie
ogranicza³y siê do pochodzenia ani do brzmienia nazwiska czy wygl¹du zewnêtrz-
nego, obejmowa³y tak¿e znajomych i aktualne miejsce pracy wraz z zajmowanym
stanowiskiem, dotychczasow¹ biografi¹ zawodow¹, przynale¿noœci¹ do PZPR
i udzia³ w praktykach religijnych. ¯adna z tych cech nie by³a rozstrzygaj¹ca; ¿adna
nie by³a konieczna. ¯ydem by³ ten, kto w spo³ecznym odczuciu mia³ byæ ¯y-
dem”103. ¯ydzi stanowili wiêc niedefiniowaln¹ precyzyjnie kategoriê „innych”,
wrogów narodu, kolaborantów, spekulantów, niewdziêczników, szpiegów itd. Pyta-
niem otwartym po dzieñ dzisiejszy pozostaje, jak by³a mo¿liwa tak szeroka akcep-
tacja spo³eczna dla tego rodzaju walki politycznej. Dlaczego wreszcie Polacy,
którzy z tak¹ determinacj¹ walczyli z w³adz¹ w okresie PRL-u, na antysemick¹
propagandê odpowiadali dok³adnie wed³ug scenariusza w³adzy? Eisler w cytowa-
nym wywiadzie, zapytany, „czy spo³eczeñstwo w Marcu zda³o egzamin”, odpo-
wiedzia³: „Niestety, nie w pe³ni. Skala donosicielstwa by³a jednak ogromna. I nie
chodzi tu tylko o tajnych wspó³pracowników, dzia³aj¹cych b¹dŸ z «pobudek pa-
triotyczno-obywatelskich», b¹dŸ przymuszonych szanta¿em czy donosz¹cych za
pieni¹dze. Chodzi o setki tysiêcy ludzi, którzy donosili z w³asnej nieprzymuszonej
woli i – co wiêcej – zwykle nie mieli z tego ¿adnych osobistych korzyœci”104.
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Na przes³uchaniach ¯ydzi byli gorzej traktowani ni¿ „ci, których uznawano za
Polaków”. W trakcie przes³uchañ „aryjskich studentów” pytano wprost: „Dlaczego
zwi¹za³eœ siê z tymi plugawymi ¯ydami”105. W szko³ach piêtnowane i wyzywane
by³y dzieci pochodzenia ¿ydowskiego, na drzwiach domów rodzin, które po-
s¹dzano o ¿ydowskoœæ, wypisywano obel¿ywe has³a. Anna Frejlich, która wraz
z mê¿em i dzieckiem opuœci³a Polskê w wyniku „upokorzeñ marcowych”, wspo-
minaj¹c wydarzenia z tamtych dni, napisa³a: „1 stycznia 1969 roku wyszliœmy na
dwie godziny z domu, po powrocie znaleŸliœmy na drzwiach napis: „Tu mieszka
cho³ota [tak w oryginale] – ¯ydzi”106. Leszek Leo Kantor wspomina, ¿e w marcu
mia³ 28 lat, wyrzucono go z „WSP w Opolu wraz z jedenastoma innymi osobami.
Wœród nich znaleŸli siê wszyscy zatrudnieni tam ¯ydzi”107, potem ju¿ mimo starañ
nie dosta³ pracy, zdecydowa³ siê na wyjazd z Polski. W pomarcowych publikacjach
mnóstwo zreszt¹ jest historii opowiadaj¹cych o poni¿eniu, zniewagach i ludzkich
z³oœliwoœciach wobec ¯ydów.

Odpowiedzi¹ na owe przeœladowania sta³a siê emigracja. Wœród tych, którzy
zdecydowali siê na wyjazd, du¿¹ grupê stanowi³y osoby silnie zwi¹zane z polsk¹
kultur¹, nauk¹ i spo³eczeñstwem, które by³y ca³kowicie zasymilowane i dla których
rzecz¹ zupe³nie naturaln¹ by³o poczucie polskiej to¿samoœci przy zachowaniu
œwiadomoœci swojego ¿ydostwa. Eisler, niejako podsumowuj¹c w¹tek ¿ydowski
Marca ’68, stwierdza za J.J. Lipskim, ¿e „dano woln¹ drogê do emigracji”, ale to nie
wszystko, do wyjazdu nak³aniano za pomoc¹ „pó³urzêdowych zachêt, równie¿
w prasie, równie¿ w kontaktach z aparatem w³adzy, za pomoc¹ terroru psychicznego.
[...] By³y pogró¿ki telefoniczne, kartki w drzwiach z pogró¿kami”108. Stola podaje
natomiast wiele przyk³adów wyst¹pieñ peerelowskich oficjeli, w których expresis
verbis namawiali do emigracji „tych, którzy uwa¿aj¹ Izrael za swoj¹ ojczyznê”109.

Nie ma zgodnoœci co do liczby osób, które wyjecha³y w trakcie i w konsek-
wencji antysyjonistycznej, a mo¿e trafniej by³oby napisaæ anty¿ydowskiej kam-
panii, jaka rozpoczê³a siê w czerwcu 1967 r. Eisler za Chêciñskim podaje, ¿e do
koñca 1969 r. wyjecha³o z Polski 12 tys. osób. Jako ¿e jeszcze w dwa lata po
wydarzeniach marca 1968 r. Polacy pochodzenia ¿ydowskiego wci¹¿ opuszczali
kraj, uznaje siê, ¿e ³¹cznie w wyniku Marca ’68 wyjecha³o od 15 do 20 tys. osób,
w tym ok. 13 tys. osób pochodzenia ¿ydowskiego110. Tak zwan¹ pomarcow¹ emi-
gracjê Dariusz Stola zamyka w latach 1968–1971, w tym czasie, jak wynika z da-
nych Biura Paszportów MSW, wyjecha³o 12 927 osób, tym samym autor przyzna-
je, ¿e podawane w ró¿nych publikacjach liczby emigrantów wydaj¹ siê zawy¿one
i nie maj¹ pokrycia w Ÿród³ach111.

Osoby wyje¿d¿aj¹ce w ramach pomarcowej fali emigracji nie otrzymywa³y na
ogó³ polskich paszportów, ale jak to by³o ju¿ wczeœniej powiedziane, jedynie
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tzw. dokumenty podró¿y, na podstawie których opuszczaj¹cy PRL móg³ tylko raz
przekroczyæ granicê, co uniemo¿liwia³o mu powrót do kraju. Ponadto osoby
pragn¹ce wyjechaæ z Polski „sk³ada³y okreœlone przepisami dokumenty, o zezwo-
lenie na zmianê obywatelstwa polskiego skierowane do Rady Pañstwa”112. Aby
otrzymaæ „dokument podró¿y”, trzeba by³o podaæ jako cel wyjazdu Izrael, co
zreszt¹ mia³o w konsekwencji potwierdziæ tezê o istnieniu w Polsce licznej grupy
nielojalnych obywateli – syjonistów. Polityka w³adz w kwestii emigracji by³a ukie-
runkowana na rozwi¹zanie „kwestii ¿ydowskiej”, dlatego te¿ „zezwoleñ na wyjaz-
dy emigracyjne do Izraela” udzielano „obywatelom polskim, którzy okreœlaj¹ sw¹
narodowoœæ jako ¿ydowsk¹”113.

Tymczasem Eisler konstatuje: „Ludzie, którzy ideologicznie poczuwali siê do
syjonizmu, wyjechali ju¿ wczeœniej, przed 1968 rokiem. [...] Emigracja 1968 r. nie
by³a natomiast emigracj¹ syjonistyczn¹”114. Emigracja pomarcowa by³a raczej reak-
cj¹ na „mamuta zrodzonego z pozornie przeciwstawnych potworów [...] antyko-
munistycznego i przedwojennego antysemityzmu”. Kampania, która wykorzysty-
wa³a antykomunistyczny stereotyp ¿ydokomuny, kierowana by³a przez komu-
nistów i zwrócona by³a przeciwko ¯ydom115. I mimo ¿e Marzec nie niós³ general-
nie ze sob¹ terroru fizycznego, to w odczuciu polskich ¯ydów by³ specyficznym
„symbolicznym pogromem”116. Psychologiczne napiêtnowanie silnie dawa³o siê
we znaki tym, którzy prze¿yli na w³asnej skórze koszmar wojny, i tym, którzy byli
ich spadkobiercami. Nie bez znaczenia, jeœli chodzi o motywacje marcowych emi-
grantów, by³o rozczarowanie utopi¹ komunizmu i realnym socjalizmem. Du¿e
znaczenie mia³ strach przed osamotnieniem i alienacj¹. Miesi¹ce, w których emigra-
cja by³a najintensywniejsza, zaowocowa³y swoist¹ psychoz¹ wyjazdow¹. Zw³asz-
cza w du¿ych miastach, gdzie stopniowo przestawa³y dzia³aæ szko³y i organizacje
¿ydowskie, nie by³o rodziny ¿ydowskiej, której nie dotkn¹³by wyjazd najbli¿szych
krewnych czy przyjació³.

Ostatecznie pod pretekstem wyjazdu do Izraela wielu skorzysta³o z mo¿li-
woœci osiedlenia siê w tzw. wolnym œwiecie, to znaczy w krajach Europy Zachod-
niej i Ameryki Pó³nocnej. I choæ, jak by³a ju¿ o tym mowa, warunkiem wyjazdu
z Polski by³o podanie Izraela jako celu podró¿y, wielu z wyje¿d¿aj¹cych wtedy
Polaków o ¿ydowskich korzeniach osiedli³o siê zupe³nie œwiadomie m.in. w kra-
jach skandynawskich. Szacuje siê, ¿e jedynie 28 proc. pomarcowych emigrantów
osiedli³o siê w Izraelu.

Mo¿na sobie wyobraziæ, jaki stosunek do ówczesnej w³adzy wywozili z kraju
¯ydzi, którzy opuszczali Polskê. O „antypolskiej dzia³alnoœci” pomarcowych emi-
grantów informowa³ cz³onków Komitetu Centralnego Mieczys³aw Glanc, który
wspomina³ w swoim raporcie o dzia³alnoœci m.in.: „by³ego korespondenta «Try-
buny Ludu» Zygmunta Baumana, zamieszka³ego w Bonn, [który] jest sta³ym wspó³-
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pracownikiem «Wolnej Europy» i autorem oszczerczych publikacji w izraelskim
dzienniku «Nowiny» i «Kurier» [...]”. Glanc pisa³ równie¿, o „Antonim Gutow-
skim by³ym funkcjonariuszu MBP, by³ym dziennikarzu «Polityki», wspó³pracuj¹-
cym z dziennikami izraelskimi «Nowiny» i «Kurier» i z parysk¹ «Kultur¹» [...]”.
Zdaniem towarzysza Mieczys³awa Glanca w tekstach pomarcowych emigrantów
znaleŸæ mo¿na treœci „zupe³nie nielicuj¹ce z moralnoœci¹ i godnoœci¹ ludzk¹, szka-
luj¹ce naród polski”117.

Dziœ o wspó³pracownikach Radia „Wolna Europa” i paryskiej „Kultury” pisze
i myœli siê inaczej. W kontekœcie naszych rozwa¿añ nie zmiana spo³ecznego od-
bioru emigrantów jest najwa¿niejsza, lecz to, ¿e po opuszczeniu Polski ludzie ci
pozostali czêsto zwi¹zani ze sprawami polskimi. Ich ¿yciowe drogi w nowej oj-
czyŸnie czêsto wiod³y do ojczyzny starej, by³o tak, gdy zawodowa aktywnoœæ
wymaga³a kontaktu z Polsk¹ czy po prostu pozostawione w Polsce wspomnienia,
znajomi, czasem rodzina sk³ania³y do powrotów. Jak napisa³ Daniel Stone, autor
opracowania poœwiêconego diasporze ¯ydów polskich, polskojêzyczne gazety wy-
chodz¹ce w Izraelu – „Nowiny” i „Kurier” – by³y, zdaniem dyrektora Biblioteki
Polskiej w Londynie, na którego siê powo³uje, „najlepszymi polskojêzycznymi
gazetami w ca³ej diasporze”118. Obok polskiej prasy istnia³y w Izraelu polskie
restauracje i kawiarnie, polskojêzyczna sekcja Zwi¹zku Pisarzy ¯ydowskich. Wszyst-
ko to œwiadczy³o o ogromnej mobilnoœci polskich ¯ydów przybywaj¹cych do Izrae-
la oraz o ich chêci kultywowania tradycji i zwi¹zku ze star¹ ojczyzn¹.

Inn¹ spraw¹ pozostaje reakcja i stanowisko resztek spo³ecznoœci ¿ydowskiej
w Polsce na wydarzenia na Bliskim Wschodzie, jak równie¿ na antysemick¹ kam-
paniê w³adzy. Legalnie dzia³aj¹ce w Polsce Ludowej organizacje ¿ydowskie by³y
zlaicyzowane i lojalne wobec aparatu partyjnego. Najd³u¿ej prowadzi dzia³alnoœæ
Towarzystwo Spo³eczno-Kulturalne ¯ydów w Polsce. Jego aktywiœci nie przepusz-
czali okazji, by podkreœliæ swoje przywi¹zanie do Polski Ludowej i negacjê syjo-
nizmu. Jednak wielu cz³onków stowarzyszenia traktowa³o przynale¿noœæ do niego
jako jedyn¹ mo¿liw¹ zorganizowan¹ formê kultywowania ¿ydowskoœci. St¹d w mo-
mentach przesilenia, jak choæby w okresie po wojnie szeœciodniowej, wydarzeñ
Marca ’68 i masowej emigracji, w³adze pañstwowe oczekiwa³y od oficjalnych re-
prezentantów spo³ecznoœci ¿ydowskiej zajêcia stanowiska usprawiedliwiaj¹cego
i uzasadniaj¹cego swoje poczynania. Najlepszym miejscem do zamanifestowania
tego rodzaju postawy by³y ³amy ¿ydowskiego czasopisma „Fo³ks Sztyme”. W nu-
merze 15 z 1970 r. ukaza³o siê oœwiadczenie potêpiaj¹ce politykê Izraela, wczeœ-
niej w numerze 11 przedrukowano podobne oœwiadczenie spo³ecznoœci ¿ydow-
skiej w ZSRR. W tekœcie oœwiadczenia Zarz¹d G³ówny TSK¯ potêpi³ „zaborcz¹,
awanturnicz¹ politykê kó³ rz¹dz¹cych Izraela”119. Analizuj¹ca zagadnienie Marta
Danielik, historyk IPN, zwraca jednak uwagê, ¿e z dokumentów MSW wynika, i¿
nie wszyscy spoœród zdziesi¹tkowanej spo³ecznoœci ¿ydowskiej uto¿samiali siê
z tekstem oœwiadczenia. Co wiêcej, nie by³o zgody na publikacjê tych s³ów wœród
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cz³onków zarz¹du TSK¯. Znamienny by³ sprzeciw Szymona Datnera – szefa ¯y-
dowskiego Instytutu Historycznego. Inni znani dzia³acze, jak choæby Szymon
Szurmiej, co poœwiadczaj¹ zachowane dokumenty, mieli nie tylko braæ czynny
udzia³ w uchwalaniu oœwiadczenia, ale ciekawe pomys³y na jego rozpropago-
wanie. Szurmiej zaproponowa³ np. „aby treœæ ewentualnego oœwiadczenia w³¹czyæ
w treœæ referatu na akademiê rocznicow¹ Getta i opublikowaæ w prasie”120.

Podsumowuj¹c, nale¿y zaznaczyæ, ¿e opisane zjawiska mia³y marginalne zna-
czenie dla stosunków miêdzypañstwowych, które popada³y w stan swoistej po-
litycznej agonii. Wydaje siê, ¿e s³u¿yæ one mia³y g³ównie uspokojeniu nastrojów
spo³ecznych w Polsce oraz by³y propagandowym instrumentem pomocnym w wy-
ciszeniu miêdzynarodowej krytyki, jaka spad³a na Polskê po marcowym kryzysie.
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Co prawda stosunki polsko-izraelskie na poziomie dyplomatycznym po roku 1967
zosta³y zamro¿one, to jednak wci¹¿ istnia³y instytucje i œrodowiska zaintereso-
wane utrzymywaniem kontaktów miêdzy obu krajami. W Izraelu np. funkcjono-
wa³a polska placówka Banku PKO. Ta namiastka polskiej obecnoœci w pañstwie
¿ydowskim, jak dowiadujemy siê z notatki z rozmowy naczelnika F. Mliczka z dy-
rektorem Agencji Banku PKO w Tel Awiwie, by³a wyraŸnie po¿¹dana przez izrael-
skie w³adze121. Agencja, realizuj¹c swoje zadania, nie napotyka³a trudnoœci ze
strony w³adz miejscowych i by³a postrzegana jako „dobry kana³ dla rozwoju sto-
sunków z krajami socjalistycznymi”. Z dokumentu tego dowiadujemy siê rów-
nie¿, ¿e „nie s³ab³o w Izraelu zainteresowanie polsk¹ pras¹ i ksi¹¿k¹”. Na izrael-
skim rynku prasowym wci¹¿ mocn¹ pozycjê mia³a polskojêzyczna gazeta „No-
winy-Kurier”, choæ autor cytowanego dokumentu zwraca uwagê na antypolski ton
wypowiedzi redaktorów gazety. Owe antypolskie wypowiedzi, gdzie pierwsze
skrzypce mia³ graæ Aleksander Klugman, by³y w rzeczywistoœci krytyk¹ polityki
w³adz PRL.

Mimo zapotrzebowania w Izraelu na funkcjonowanie polskiej placówki finan-
sowej w³adze polskie od drugiej po³owy 1970 r. rozwa¿a³y jej likwidacjê122.

Innym dowodem na to, ¿e polskie w³adze nie przejawia³y zainteresowania
odmra¿aniem stosunków polsko-izraelskich, by³y dzia³ania zmierzaj¹ce do re-
zygnacji z us³ug Finów w reprezentowaniu interesów PRL w Izraelu. Ju¿ w dru-
giej po³owie 1970 r. chodzi³y s³uchy o mo¿liwoœci likwidacji Wydzia³u Polskiego
przy Ambasadzie Finlandii w Tel Awiwie. Z notatki Departamentu V z 10 paŸ-
dziernika 1970 r. dowiadujemy siê, ¿e „nie istniej¹ praktycznie ¿adne stosunki
handlowe z Izraelem”, jedyna oficjalnie dzia³aj¹ca polska placówka w Izraelu to
„Agencja Banku PKO, która ma dobre stosunki z miejscowymi w³adzami” i „jak
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dotychczas nie potrzebowa³a opieki dyplomatycznej”123. Te i inne wzglêdy, zda-
niem polskiego MSZ, spowodowa³y, ¿e „nie ma koniecznoœci, aby sprawami pol-
skimi w Izraelu zajmowa³a siê Ambasada innego kraju”124. Ostatecznie 1 paŸdzier-
nika Finlandia przesta³a reprezentowaæ interesy polskie w Izraelu125. „Jednoczeœ-
nie Finowie nie wyrazili zgody na doraŸne wystêpowanie w charakterze naszego
przedstawiciela w konkretnych sprawach”126.

Po likwidacji Wydzia³u Polskiego przy Ambasadzie Finlandii w Tel Awiwie
jego dzia³ania zosta³y przeniesione do Wydzia³u Konsularnego Ambasady PRL
w Wiedniu127. Istnia³o sporo w¹tpliwoœci co do trafnoœci wyboru Wiednia jako
miejsca, w którym za³atwiane mia³y byæ sprawy z zakresu szcz¹tkowych relacji
PRL z Izraelem. Zakres dzia³añ Ambasady PRL w Wiedniu zosta³ rozszerzony
przede wszystkim o sprawy konsularne, lecz tylko i wy³¹cznie w odniesieniu do
obywateli polskich. Obywatele izraelscy mieli byæ natomiast kierowani do repre-
zentuj¹cej interesy Izraela Ambasady Holandii w Warszawie128.

Pierwsza po³owa lat siedemdziesi¹tych to okres odprê¿enia w stosunkach ra-
dziecko-amerykañskich. Zachód przechodzi³ kryzys nie tylko spo³eczny, ale rów-
nie¿ w zakresie proporcji si³ NATO i Uk³adu Warszawskiego zaznacza³a siê wów-
czas wyraŸna przewaga bloku wschodniego. Oznak¹ odprê¿ania na linii Tel Awiw–
–Warszawa sta³y siê próby wznowienia kontaktów w dziedzinach niezwi¹zanych
bezpoœrednio z polityk¹. Relatywnie wiele by³o inicjatyw w obszarze wspó³pracy
naukowej. W sierpniu 1971 r. Biblioteka Narodowa w Jerozolimie oraz Biblioteka
Uniwersytetu Hebrajskiego zwróci³y siê do Uniwersytetu Jagielloñskiego w spra-
wie wznowienia kontaktów i dostarczenia w ramach wymiany zaleg³ych wydaw-
nictw129.

Do Departamentu Konsularnego polskiego MSZ w latach siedemdziesi¹tych
systematycznie nap³ywa³y pisma z instytucji pañstwowych i niepañstwowych z za-
pytaniem o wydanie pozwolenia dla obywateli Izraela na przyjazd do Polski w celu
uczestnictwa w ró¿nego rodzaju imprezach naukowo-kulturalnych130. Wiêkszoœæ
wniosków za³atwiana b¹dŸ rekomendowana by³a pozytywnie. Równie¿ zaprasza-
ni przez stronê izraelsk¹ Polacy musieli uzyskaæ zgodê MSZ-u na wyjazd do
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Izraela131. Z analizy dokumentów znajduj¹cych siê z Archiwum MSZ wynika, ¿e
od pocz¹tku lat siedemdziesi¹tych stopniowo intensyfikowa³y siê kontakty pol-
skich i izraelskich instytucji, niezwi¹zanych bezpoœrednio z polityk¹. Zdarza³y siê
równie¿ odpowiedzi odmowne, jak choæby w przypadku wyjazdu doc. dr. T. Kowala-
ka, który chcia³ wzi¹æ udzia³ w organizowanym w Tel Awiwie przez C.I.R.C.O.M.
sympozjum132.

W 1973 r. Bliski Wschód pogr¹¿y³ siê w cieniu kolejnego konfliktu zbrojnego.
Izrael bêd¹cy stron¹ w konflikcie, podobnie jak w 1967 r., uzyska³ znaczn¹ prze-
wagê nad arabskimi przeciwnikami, ale i tym razem Rada Bezpieczeñstwa ONZ
w rezolucji numer 338 „narzuci³a rozejm”, który przyjê³y pañstwa bior¹ce udzia³
w wojnie, w kolejnoœci: Egipt, Syria i Izrael. Ostatecznie 21 grudnia otwarto kon-
ferencjê pokojow¹ w Genewie. Do rokowañ pokojowych usiedli Izraelczycy, Jor-
dañczycy i Egipcjanie, zabrak³o natomiast reprezentacji Syrii i Palestyñczyków133.
Tak jak w przesz³oœci, i tym razem konflikt na Bliskim Wschodzie by³ symboliczn¹
konfrontacj¹ dwóch antagonistycznych bloków. Tym razem jednak pañstwa za-
chodnie by³y podzielone. Stanowisko Europejczyków znacznie ró¿ni³o siê od sta-
nowiska amerykañskiego. Niekorzystna dla Zachodu arabska polityka naftowa po
wojnie Yom Kippur zmieni³a podejœcie pañstw Europy Zachodniej do konfliktu
izraelsko-arabskiego.

W wyniku wojny Yom Kippur pogorszy³a siê atmosfera wokó³ Izraela w bloku
wschodnim, w tym w Polsce. W dokumentach MSZ znajdujemy notatkê informa-
cyjn¹ poœwiêcon¹ sytuacji w Izraelu oraz stosunkom polsko-izraelskim. Jej autor,
S. Ciacek, zwraca uwagê na trudnoœci w realizowaniu zadañ Jednostki Specjalnej
Wojska Polskiego w DoraŸnych Si³ach Specjalnych ONZ. Izrael, jak czytamy w do-
kumencie, „poza jednorazow¹ zgod¹ na tranzyt naszego oddzia³u na Golan, kon-
sekwentnie odmawia zezwolenia na wykonywanie przez nasz¹ jednostkê zadañ
logistycznych”134. Ciacek stawia tezê, jakoby „Izrael stosowa³ dyskryminacjê tê wo-
bec kontyngentów tych pañstw, które zerwa³y z nim stosunki dyplomatyczne”135.

Mimo napiêæ w relacjach polityczno-dyplomatycznych kontynuowany by³ dia-
log œrodowisk naukowych. W 1974 r. izraelski Instytut Yad Vashem zwróci³ siê
do Naczelnego Zwi¹zku Kinematografii z proœb¹ o przekazanie kopii filmów zrea-
lizowanych w Polsce w jêzyku ¿ydowskim w latach 1946–1950136.

Wydarzeniem tego okresu, zas³uguj¹cym na uwagê, by³o przyjêcie przez Zgro-
madzenie Ogólne ONZ 10 listopada 1975 r. deklaracji uznaj¹cej syjonizm za od-
mianê rasizmu, która zosta³a uchwalona w 28 rocznicê deklaracji listopadowej
z 1947 r. o podziale Palestyny. Polska znalaz³a siê w grupie krajów inspiratorów

LATA SIEDEMDZIESI¥TE I OSIEMDZIESI¥TE XX W. 37

131
131 AMSZ, Departament V, sygn. 42/76, w. 6, Pismo Ministerstwa Kultury i Sztuki do Departamen-
tu V MSZ, w sprawie udzia³u polskiej delegacji w 39. Kongresie Miêdzynarodowej Federacji PEN
w Jerozolimie, 30 wrzeœnia 1973.
132
132 AMSZ, Departament V, sygn. 19/77, w. 6, Pismo Departamentu V do Departamentu Miêdzynaro-
dowych Organizacji, 1 lutego 1974.
133
133 B. Bensimon, E. Errera, ¯ydzi i Arabowie..., s. 179.
134
134 AMSZ, Departament V, sygn. 19/77, w. 6, Notatka informacyjna na temat aktualnej sytuacji
politycznej i gospodarczej Izraela, 9 grudnia 1974.
135
135 Tam¿e.
136
136 AMSZ, Departament Wspó³pracy Kulturalnej i Naukowej, 1974, sygn. 27/78, w. 13, Pismo Mini-
sterstwa Kultury i Sztuki do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, 9 grudnia 1974.



i zwolenników tego dokumentu. Tego rodzaju postawa polskich w³adz wynika³a
z realizacji moskiewskich zaleceñ, a wspomniana deklaracja wpisywa³a siê w sze-
roki kontekst potêpienia Izraela i poparcia dla Arabów. Do faworytów Kremla
w pierwszej po³owie lat siedemdziesi¹tych nale¿a³y takie kraje, jak Syria i Iran,
do których Moskwa hojnie kierowa³a pomoc militarn¹ i finansow¹137. S³ab³y na-
tomiast powi¹zania ZSRR z Egiptem, kraj ten bowiem stopniowo zmienia³ kie-
runek swojej polityki zagranicznej, a w 1976 r. zerwa³ ostatecznie umowê o przy-
jaŸni i wspó³pracy z ZSRR, orientuj¹c siê na Stany Zjednoczone. Konsekwencj¹
zmiany kierunku polityki zagranicznej Egiptu by³o m.in. podpisanie w Camp Da-
vid w USA w 1978 r. porozumienia pokojowego miêdzy Izraelem a Egiptem.

Tymczasem koniec lat siedemdziesi¹tych w Polsce to wzmagaj¹cy siê konflikt
na linii w³adza–spo³eczeñstwo. W tej konfiguracji silnym sojusznikiem spo³eczeñ-
stwa, negatywnie ustosunkowanego do aparatu w³adzy, by³ Koœció³ katolicki.
Prze³omowym wydarzeniem sta³ siê wybór Polaka – Karola Wojty³y – na papie¿a
w 1979 r. ¯yczenia i gratulacje do Stolicy Apostolskiej p³ynê³y z ca³ego œwiata.
Równie¿ Izrael skierowa³ serdeczne s³owa na rêce nowo wybranego papie¿a,
pok³adaj¹c w tym fakcie spore nadzieje, jak siê póŸniej okaza³o, ca³kowicie s³usz-
nie. Ju¿ w czasie swojej pierwszej wizyty w Polsce Jan Pawe³ II odwiedzi³ by³y
hitlerowski obóz zag³ady Auschwitz-Birkenau, gdzie podczas mszy œwiêtej modli³
siê za pomordowanych tam ¯ydów. W kolejnych latach pontyfikatu papie¿ Polak
da³ siê poznaæ jako nieprzejednany wróg antysemityzmu i orêdownik dialogu
z ¯ydami.

Do nawi¹zania pierwszych nieoficjalnych kontaktów na poziomie pañstwo-
wym miêdzy Polsk¹ a Izraelem dosz³o pod koniec lat siedemdziesi¹tych przy
okazji 35 rocznicy powstania w Getcie Warszawskim w 1978 r. Kolejne okr¹g³e
rocznice powstania w getcie, w roku 1983 i 1988, obchodzone by³y przy udziale
delegacji z Izraela oraz przedstawicieli œrodowisk ¿ydowskich z innych krajów.
Jeszcze w 1978 r. Edward Gierek poinformowa³ na konferencji prasowej, ¿e Polska
nawi¹¿e stosunki dyplomatyczne z Izraelem, pod warunkiem rozwi¹zania pro-
blemu palestyñskiego138.

W Izraelu ¿ywo interesowano siê wydarzeniami w Polsce zwi¹zanymi z wpro-
wadzeniem stanu wojennego. Ju¿ 4 stycznia 1982 r. ówczesny minister spraw
zagranicznych Icchak Szamir w specjalnym przemówieniu w Knesecie poœwiêco-
nym wprowadzaniu stanu wojennego w Polsce wyrazi³ podziw dla Polaków i mó-
wi³ o potrzebie wsparcia ruchu spo³ecznego „Solidarnoœæ”139. Zwracaj¹c siê do
deputowanych izraelskiego parlamentu, przekonywa³, ¿e losy Polaków nie s¹ i nie
mog¹ byæ obojêtne Izraelczykom. Szamir retorycznie pyta³ zgromadzonych: „Czy
my, obywatele ma³ego kraju, borykaj¹cego siê z wieloma problemami i zagro-
¿eniami, mamy coœ wspólnego z Polakami i ich walk¹ o wolnoœæ i demokracjê?”.
Odpowiadaj¹c, zwróci³ uwagê na wielowiekow¹ wspóln¹ historiê, na to, ¿e wielu
z dzisiejszych Izraelczyków urodzi³o siê w³aœnie w Polsce, wspomnia³ równie¿
o tym, co w relacjach narodu polskiego i ¿ydowskiego pozostaje zadr¹, a wiêc
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o „polskim antysemityzmie”, tragedii drugiej wojny œwiatowej. Najwiêcej jednak
miejsca w wyst¹pieniu poœwiêci³ duchowej przemianie polskiego spo³eczeñstwa,
wezwa³ tak¿e kraje demokratyczne do aktywnego poparcia tych przemian140.

Rzeczywiœcie, zmiany w œrodowisku miêdzynarodowym dawa³y podstawy do
ocieplenia zamro¿onych relacji Polski z Izraelem. Na 39 sesji Zgromadzenia Ogól-
nego ONZ w Nowym Jorku w 1984 r. dosz³o do pierwszego od zerwania stosun-
ków dyplomatycznych spotkania ministrów spraw zagranicznych Polski i Izraela.
Rok póŸniej w trakcie 40 sesji ZO ONZ Wojciech Jaruzelski odby³ rozmowy
z przewodnicz¹cym Œwiatowego Kongresu ¯ydów, Edgarem Bronfmanem. Nato-
miast minister spraw zagranicznych PRL Marian Orzechowski spotka³ siê z Iccha-
kiem Szamirem, który wówczas sprawowa³ funkcjê szefa izraelskiego MSZ. Dobra
atmosfera rozmów zaowocowa³a podjêciem starañ o utworzenie w Polsce i w Izraelu
przedstawicielstw dyplomatycznych ni¿szego szczebla141. Misje dyplomatyczne
i handlowe obu krajów zosta³y utworzone w 1986 r. We wrzeœniu 1986 r. Izrael
otworzy³ Sekcjê Interesów w Warszawie przy Ambasadzie Holandii, Polska nato-
miast uczyni³a to w 1987 r. przy Agencji PKO w Tel Awiwie. Sekcja Interesów
w Izraelu nie zosta³a obsadzona dyplomatami, lecz osobami zwi¹zanymi ze s³u¿b¹
bezpieczeñstwa142.

Natomiast z Izraela do Warszawy przyby³ urodzony w Polsce, wytrawny dy-
plomata Mordechaj Dawid Palzur. Zanim obj¹³ on placówkê w Warszawie, s³u¿y³
jako dyplomata w krajach Ameryki £aciñskiej. Wspominaj¹c pocz¹tek misji, Pal-
zur przyzna³, ¿e izraelski MSZ „szuka³ wysokiej rangi dyplomaty z du¿ym doœ-
wiadczeniem”143. W Izraelu przywi¹zywano du¿¹ wagê do mo¿liwoœci wznowienia
stosunków dyplomatycznych z krajami bloku wschodniego. Palzur by³y pierwszy-
m izraelskim dyplomat¹ w tych krajach od 1967 r. (wy³¹czaj¹c Rumuniê). Po-
cz¹tkowo myœlano, ¿e odwil¿ w relacjach z Polsk¹ jest sygna³em na otwarcie siê
mo¿liwoœci dialogu ze Zwi¹zkiem Radzieckim. Z czasem jednak okaza³o siê, ¿e
dzia³ania polskiego MSZ nie doœæ, ¿e nie maj¹ poparcia PZPR, to jeszcze odbywaj¹
siê bez wiedzy Sowietów. Ambasador Palzur wspomina, ¿e „Polska chcia³a po-
prawiæ swój wizerunek na arenie miêdzynarodowej. Myœlano, ¿e dobre relacje
z Jerozolim¹ otworz¹ Polakom drzwi do Waszyngtonu”144.

Izraelski dyplomata wraz z rodzin¹ oraz skromnym personelem po przyby-
ciu do Polski zaj¹³ opuszczony w 1967 r. dawny budynek Ambasady przy ul.
Krzywickiego. Pracê rozpoczêto od oczyszczenia pomieszczeñ z zamontowanych
przed ich przyjazdem pods³uchów. Palzur wspomina, ¿e „maleñkie mikrofony
umieszczone by³y wszêdzie, nawet w prywatnej toalecie ambasadora”145. Tak zwa-
ny pokojowy pods³uch, zamontowany przez pracowników Departamentu Tech-
niki MSW w postaci dziewiêciu mikrofonów, nie by³ jedynym sposobem na to,
by mieæ „Izraelczyków na oku”. W okolicy zainstalowano tzw. sta³y punkt zakry-
ty, obs³ugiwany przez funkcjonariuszy Biura „B” MSW. Jeszcze przed oficjalnym
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otwarciem placówki 4 maja 1987 r. zosta³a ona oczyszczona z wszystkich mikro-
fonów”146.

W sekcji zatrudniono dziewiêciu pracowników, w tym piêciu obywateli Izrae-
la. Ju¿ od samego pocz¹tku wykazywali oni spor¹ aktywnoœæ w nawi¹zywaniu
w Polsce kontaktów s³u¿bowych i prywatnych, szczególnie w œrodowiskach nauko-
wych, kulturalnych i dziennikarskich. Tym samym przygotowywano grunt dla
rozszerzenia dzia³alnoœci po spodziewanym pe³nym nawi¹zaniu stosunków dy-
plomatycznych.

Pok³osiem odwil¿y w relacjach polityczno-dyplomatycznych by³o zorganizo-
wanie oficjalnych obchodów 40 rocznicy powstania w Getcie Warszawskim wios-
n¹ 1984 r. Na uroczystoœci przyby³a równie¿ delegacja z Izraela.

W Polsce wyraŸnie dawa³o odczuæ siê powiew wolnoœci, czego wyrazem by³a
m.in. coraz czêstsza obecnoœæ problematyki relacji polsko-¿ydowskich w dyskusji
publicznej. Pod koniec lat osiemdziesi¹tych dosz³o dwukrotnie do wa¿nych dyskusji
medialno-prasowych. Pierwsz¹ z nich wywo³a³ prezentowany jedynie we fragmen-
tach w Polsce film Claude’a Lanzmanna Shoah (1985)147. Polscy krytycy zwi¹zani
z parti¹ oburzali siê, ¿e w prezentowanych fragmentach filmu, jak równie¿ „we
wszystkich filmach op³acanych oraz inspirowanych przez œrodowiska ¿ydowskie
tak czêsto [Polacy] przedstawiani s¹ jeœli nie jako g³ówni sprawcy ludobójstwa
¯ydów, to w ka¿dym razie jako sprzymierzeñcy Niemców”148. Oburzenie to jednak
nie by³o jedynie wyrazem propagandy, ale ukazywa³o nastroje znacznej czêœci
polskiego spo³eczeñstwa. Z drugiej strony prawd¹ by³o, ¿e œrodowiska ¿ydowskie
w œwiecie zachodnim mia³y wiele zarzutów pod adresem zachowania siê Polaków
w czasie niemieckiej okupacji. Otwarte natomiast pozostaje pytanie, dlaczego
polskie w³adze by³y tak zainteresowane emisj¹ filmu Lanzmanna w polskiej tele-
wizji. Kontakt z francuskim re¿yserem, na polecenie w³adz, nawi¹za³ w 1985 r.
Lew Rywin, wówczas reprezentuj¹cy pañstwow¹ agencjê dystrybucji filmów „Pol-
tel”. To w³aœnie on wybra³ z trwaj¹cego 9,5 godziny filmu fragmenty dotycz¹ce
Polski. Zaprezentowany w polskiej telewizji w 1986 r. dwugodzinny skrót filmu
sprawia³ wra¿enie, ¿e g³ównym jego tematem jest „polski antysemityzm”149.

Druga wa¿na debata by³a reakcj¹ na artyku³ Jana B³oñskiego, zamieszczony
w „Tygodniku Powszechnym”, Biedni Polacy patrz¹ na getto150, w którym po raz
pierwszy w powojennej Polsce publicznie postawiono problem roli spo³eczeñstwa
polskiego w Zag³adzie ¯ydów.

Warto zauwa¿yæ, ¿e obie dyskusje g³êboko osadzone by³y w zmitologizo-
wanym obrazie obu narodów zarówno polskiego, jak i ¿ydowskiego. Jak siê wkrót-
ce okaza³o, proces demitologizacji i destereotypizacji dominowa³ w pocz¹tkowym
okresie po wznowieniu stosunków polsko-¿ydowskich i polsko-izraelskich.

Zabiegi dyplomatyczne zmierzaj¹ce do odnowy relacji miêdzypañstwowych
zaczê³y przynosiæ rezultaty. Ju¿ w 1987 r. podpisana zosta³a umowa handlowa151.
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W 1988 r., po raz pierwszy od lat, dosz³o w Polsce do wizyty izraelskiego polityka
wysokiego szczebla. Warszawê odwiedzi³ bowiem gen. Ariel Szaron – ówczesny
minister gospodarki mieszkaniowej i budownictwa w izraelskim rz¹dzie. Nato-
miast w czerwcu 1988 r. z wizyt¹ w polskiej stolicy przebywa³ dyrektor general-
ny izraelskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Jego wizyta w Polsce budzi³a
spore zainteresowanie izraelskich mediów152. W 1988 r. dosz³o tak¿e do wymiany
wizyt ministrów do spraw wyznañ i religii – W³adys³awa Loranca ze strony pol-
skiej i Zevuluna Hammera ze strony izraelskiej. W 1988 r. uruchomiono miêdzy
Izraelem a Polsk¹ bezpoœrednie po³¹czenie ¿eglugowe. W tym samym roku za-
inaugurowano bezpoœrednie po³¹czenia lotnicze miêdzy obu krajami, organizuj¹c
sezonowe loty czarterowe153. Ponadto podejmowano pierwsze próby instytucjo-
nalizacji wspó³pracy polsko-¿ydowskiej. W kwietniu 1988 r. gen. Roman Pasz-
kowski – przewodnicz¹cy Rady Ochrony Pamiêci Walk i Mêczeñstwa – spotka³
siê z Zygmuntem Nissenbaumem. Tematem rozmów by³a sta³a wspó³praca w³adz
polskich z fundacj¹ Nissenbaumów w zakresie upamiêtnienia w Polsce pozosta-
³oœci po spo³ecznoœci ¿ydowskiej154.

Najwa¿niejszym jednak wydarzeniem w 1988 r. by³y uroczystoœci 45 rocznicy
wybuchu powstania w Getcie Warszawskim. Obchody tej rocznicy, zorganizo-
wane pod patronatem w³adz PRL, w porównaniu z wczeœniejszymi tego typu
imprezami mia³y znacznie szerszy miêdzynarodowy wydŸwiêk i zasiêg. Pierwszy
raz od lat w oficjalnych uroczystoœciach sk³adania kwiatów pod pomnikiem Bo-
haterów Getta brali udzia³ przedstawiciele dyplomacji izraelskiej155. Do Warszawy
licznie przyby³a równie¿ reprezentacja ¿ydowskiej diaspory oraz przedstawiciele
organizacji spo³ecznych z Izraela156. W podnios³ej atmosferze, przy udziale pol-
skich w³adz pañstwowych, w Sali Kolumnowej Sejmu oby³a siê uroczystoœæ wrê-
czenia medali „Sprawiedliwi Wœród Narodów Œwiata”. Uroczystoœæ ta sta³a siê
wydarzeniem bez precedensu, przede wszystkim dlatego, ¿e w roli mistrzów ce-
remonii wyst¹pili dwaj obywatele Pañstwa Izrael reprezentuj¹cy niezwykle wa¿n¹
instytucjê pañstwow¹. Byli to dyrektor Instytutu Yad Vashem Icchak Arad157 oraz
Mosze Bejski – przewodnicz¹cy komisji Sprawiedliwych158. Kilka dni wczeœniej,
14 kwietnia 1988 r., mia³o miejsce inne istotne zdarzenie. Do Oœwiêcimia zjecha-
³a, jak na owe czasy bardzo liczna, grupa m³odzie¿y ¿ydowskiej, g³ównie ze Stanów
Zjednoczonych i Izraela, by wzi¹æ udzia³ w Marszu ¯ywych. Co znamienne, polska
prasa, wspominaj¹c o wydarzeniu, nazwa³a go Marszem Pokoju159.

Spore znacznie w procesie odnawiania i naprawy stosunków polsko-¿ydow-
skich i polsko-izraelskich mia³o powo³anie w 1988 r. Towarzystwa PrzyjaŸni Pol-
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sko-Izraelskiej160. Podejmowana by³a w coraz to wiêkszym zakresie wspó³praca
o charakterze naukowym i kulturalnym. Ju¿ w 1984 r. w Oxfordzie zorganizo-
wano spotkanie polsko-¿ydowskie, na które przybyli Polacy z kraju i z emigracji
oraz ¯ydzi z Izraela i Stanów Zjednoczonych. W póŸniejszych latach odby³y siê
konferencje naukowe (w Krakowie w 1986 i w Jerozolimie w 1988 roku), bêd¹ce
doskona³¹ okazj¹ do spotkania polskich i izraelskich badaczy. Odrodzenie i o¿y-
wienie wspó³pracy œrodowisk naukowych zaowocowa³o dzia³alnoœci¹ publikacyj-
n¹. W Wielkiej Brytanii powstawa³ rocznik „Po-lin”, a w Izraelu „Gal-Ed”, gdzie
publikowali badacze zajmuj¹cy siê problematyk¹ polsko-¿ydowsk¹161, mieszkaj¹cy
w Polsce, Izraelu i innych krajach.

W eseju zatytu³owanym Polska i Izrael Edmund Osmañczyk oceni³, ¿e „waga 40 lat
stosunków miêdzypañstwowych Polska–Izrael by³a nik³a”162. Trudno nie zgodziæ
siê z t¹ ocen¹. Rozmaite wydarzenia i uwarunkowania z³o¿y³y siê na taki stan
rzeczy. Po pierwsze, polska polityka zagraniczna po drugiej wojnie œwiatowej nie
by³a autonomiczna. Decydenci w Warszawie musieli kierowaæ siê nie tyle strate-
gicznym interesem Polski, co podszeptami z Moskwy. Polska by³a jedynie try-
bikiem w zimnowojennej machinie, Izrael (i Bliski Wschód w ogóle) natomiast
wielokroæ stawa³ siê przedmiotem zmagañ miêdzy obu blokami. Po drugie, zer-
wanie stosunków dyplomatycznych miêdzy Polsk¹ i Izraelem spowodowa³o za-
mro¿enie kontaktów tak miêdzy pañstwami, jak równie¿ miêdzy spo³eczeñstwa-
mi. Nie prowadzono zatem w³aœciwie ¿adnego dialogu politycznego, wy³¹czywszy
incydentalne wydarzenia, nie istnia³a praktycznie wspó³praca kulturalno-nauko-
wa, nie kooperowano w dziedzinie gospodarki. To wszystko sprawi³o, ¿e Polaków
i Izraelczyków pod koniec lat osiemdziesi¹tych XX w. nie ³¹czy³o praktycznie nic
oprócz historii.
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Rozdzia³ drugi

Stosunki polityczne

NORMALIZACJA (1990–1995)Normalizacja (1990–1995)

Odnowienie stosunków dyplomatycznych miêdzy

Polsk¹ i Izraelem

Ponad trzydzieœci lat braku kontaktów dyplomatycznych, handlowych, turystycz-
nych i kulturalnych poci¹gnê³o za sob¹ daleko id¹ce konsekwencje. W Izraelu
w pierwszych latach pañstwowoœci jêzyk, literatura i tradycje polskie by³y po-
wszechnie obecne. Natomiast na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych autentyczna
wiedza o Polsce zast¹piona zosta³a przez stereotypy. Rozwijanie wspó³pracy za-
równo na poziomie spo³eczeñstw, jak i na poziomie pañstwowym obci¹¿one by³o
negatywnymi emocjami i naros³ymi przez lata uprzedzeniami.
Drogê do, jak siê póŸniej okaza³o, trudnego i niejednokrotnie bolesnego dialo-

gu otworzy³y wydarzenia roku 1989. By³ to czas pod wieloma wzglêdami prze-
³omowy, przede wszystkim jednak sta³ siê on pocz¹tkiem okresu transformacji
ustrojowej w Polsce. 24 sierpnia 1989 r. Sejm powo³a³ Tadeusza Mazowieckiego
na urz¹d premiera. Choæ nie by³ to gabinet wolny od wp³ywów rz¹dz¹cej Polsk¹
od dziesiêcioleci PZPR, to zwiastowa³ on zasadnicze zmiany w sposobie sprawo-
wania w³adzy w Polsce. Stanowisko ministra spraw zagranicznych otrzyma³ zwi¹-
zany z obozem opozycji demokratycznej Krzysztof Skubiszewski1. Jednym z prio-
rytetowych zadañ nowego gabinetu by³a poprawa wizerunku Polski na arenie
miêdzynarodowej oraz nawi¹zanie nowej jakoœci stosunków z krajami zachod-
nimi. Wiele do zrobienia by³o w kwestii stosunków polsko-¿ydowskich oraz pol-
sko-izraelskich. Ju¿ na pocz¹tku swojego urzêdowania premier Mazowiecki „po-
têpi³ antysemick¹ kampaniê z lat 1967–1968, wyra¿aj¹c gotowoœæ zadoœæuczynie-
nia, naprawienia krzywd i ponownego przyjêcia do Polski tych, którzy zostali
zmuszeni do jej opuszczenia”2.
Sytuacja miêdzynarodowa, a szczególnie os³abienie re¿imu sowieckiego oraz

zmiany wywo³ane przez rosyjsk¹ pierestrojkê, spowodowa³y, ¿e w³adze radzieckie
wyrazi³y zgodê na emigracjê do Izraela kilkuset tysiêcy ¯ydów. Problemem okaza³a
siê jednak sama podró¿ ¿ydowskich emigrantów. Potrzebny by³ tranzytowy port

1
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lotniczy. Rosyjski Aerof³ot nie zgodzi³ siê bowiem na bezpoœrednie loty do Izraela.
Wykorzystywane dotychczas w celach tranzytowych lotnisko w Wiedniu nie by³o
w stanie przyj¹æ wszystkich emigrantów, natomiast w³adze wêgierskie po serii
pogró¿ek z strony organizacji arabskich wycofa³y siê z przedsiêwziêcia3. Inne kra-
je, do których zwróci³ siê Izrael z proœb¹ o udostêpnienie lotnisk, odmówi³y,
obawiaj¹c siê reakcji pañstw arabskich. Z t¹ spraw¹ zwrócono siê równie¿ do
rz¹du polskiego, który po namyœle wyrazi³ zgodê. Otó¿ 26 marca 1990 r. premier
Mazowiecki na spotkaniu z przedstawicielami Amerykañskiego Kongresu ¯ydów
zadeklarowa³, ¿e „Polska nie uchyli siê od pomocy ¯ydom emigruj¹cym ze Zwi¹z-
ku Radzieckiego i zapewni im tranzyt”4. Operacja ta ze wzglêdów bezpieczeñstwa
i logistycznych by³a nie lada wyzwaniem. Jednak¿e zgoda na udzielenie pomocy
Izraelowi zosta³a odczytana jako wymowny gest dobrej woli i œwiadczy³a o chêci
polskich w³adz do nawi¹zania wspó³pracy z pañstwem ¿ydowskim. Liczba wy-
dawanych przez polskie placówki konsularne wiz tranzytowych (w 1989 r. by³o to
8700, a w 1990 r. ok. 18 tys. pozwoleñ) œwiadczy³a dobitnie o skali tej akcji5.
Niejako produktem ubocznym operacji by³o uruchomienie bezpoœredniego po-
³¹czenia lotniczego Warszawa–Tel Awiw. Przebieg akcji pozostawa³ œcis³¹ tajem-
nic¹, o czym zadecydowa³y zarówno wzglêdy bezpieczeñstwa, jak i uwarunko-
wania polityczne. Do publicznej wiadomoœci informacjê o tej nietypowej polsko-
-izraelskiej wspó³pracy poda³ dopiero prezydent LechWa³êsa na konferencji praso-
wej poprzedzaj¹cej jego oficjaln¹ wizytê w Izraelu, w maju 1991 r.6 Podczas tej
operacji dosz³o do bezprecedensowej wspó³pracy polskiego wywiadu i izraelskich
s³u¿b specjalnych, w tym Mosadu.
Dynamicznie zmieniaj¹cy siê polski krajobraz polityczny nieuchronnie zwias-

towa³ szerokie otwarcie siê Polski na œwiat zachodni. By³ to klimat sprzyjaj¹cy
pog³êbianiu kontaktów równie¿ z Izraelem. Spodziewano siê, ¿e doœæ szybko
podpisane zostanie stosowne porozumienie o wznowieniu stosunków dyploma-
tycznych. W tych zabiegach Polskê wyprzedzi³a jednak Czechos³owacja, która ju¿
jesieni¹ 1989 r. jako pierwszy kraj rozpadaj¹cego siê bloku wschodniego nawi¹za³a
zerwane w 1967 r. stosunki dyplomatyczne z Pañstwem Izrael.
OpóŸnienia w negocjacjach, zdaniem obserwatorów, spowodowane by³y m.in.

„niefortunn¹ wypowiedzi¹” izraelskiego premiera I. Szamira, który w wywiadzie
dla „The Jerusalem Post” stwierdzi³, „¿e Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem
matki”, po czym doda³, i¿ polski antysemityzm „tak mocno przesi¹kn¹³ ich [Po-
laków] tradycjê i mentalnoœæ, jak nienawiœæ do Rosji”7. Ta wypowiedŸ urzêdu-
j¹cego szefa rz¹du i popularnego izraelskiego polityka spotka³a siê z oburzeniem
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3
3 P. Piotrowski, Od konfrontacji..., s. 54.
4
4 Tam¿e.
5
5 S. Bieleñ, Stosunki izraelsko-polskie..., s. 87.
6
6 Olim jad¹ przez Polskê, „Gazeta Wyborcza”, 18 lipca 1991.
7
7 W wywiadzie udzielonym dziennikowi „Rzeczpospolita” w 1996 r. I. Szamir, komentuj¹c swoj¹
wypowiedŸ sprzed lat, wspomina³: „Przed kilku laty udzieli³em wywiadu dziennikarzowi na temat
aktualnych wtedy problemów politycznych, dotycz¹cych Izraela. Ju¿ po wywiadzie, niemal «przy drzwiach»
rozmowa zesz³a na jakiœ antysemicki incydent, jaki mia³ miejsce w Polsce, i wtedy rzuci³am mimo-
chodem, ¿e trudno jest zrozumieæ antysemityzm w Polsce, bo przecie¿ tam ju¿ nie ma prawie ¯ydów,
ale oni chyba „wyssali to z mlekiem matki”. Nie oskar¿a³em ca³ego narodu, „Rzeczpospolita”, 7 wrzeœnia
1996.



polskich mediów, w³adz oraz spo³eczeñstwa. Prób¹ odpowiedzi na zamieszanie
wywo³ane wypowiedzi¹ Szamira by³ wywiad z Mordechajem D. Palzurem – sze-
fem sekcji interesów Izraela w Polsce, który ukaza³ siê w „Gazecie Wyborczej”8.
Izraelski dyplomata, staraj¹c siê t³umaczyæ motywy Szamira, zwróci³ uwagê na
„jego osobist¹ historiê, która wi¹¿e siê z Polsk¹ [...]”. Palzur przypomnia³, ¿e
„ojciec Szamira pozosta³ w Polsce i w czasie wojny zdo³a³ uciec z poci¹gu wio-
z¹cego go do obozu zag³ady. Postanowi³ szukaæ schronienia we wsi, w której siê
urodzi³ i wychowa³. Gdy siê tam zjawi³, jego polscy koledzy z m³odoœci zabili go”9.
I choæ ta tragiczna historia w jakiœ sposób wyjaœnia stosunek I. Szamira do Polski
jako cz³owieka, to jak zauwa¿y³a D. Zagrodzka, przeprowadzaj¹ca wywiad, zu-
pe³nie nie przystoi mê¿owi stanu10. Od pogl¹dów Szamira zdecydowanie odci¹³
siê ówczesny izraelski wicepremier, równie¿ urodzony w Polsce Szymon Peres.
W wywiadzie udzielonym w przeddzieñ jego oficjalnej wizyty w Polsce Severowi
Plockerowi, komentuj¹c wypowiedŸ Szamira, stwierdzi³ „to bzdura”, i podkreœli³,
¿e sam „nie uznaje takich uogólnieñ”. Doda³ równie¿, ¿e to „¯ydzi najbardziej
cierpieli za rzekome grzechy i cechy narodowe”, dlatego powinni „unikaæ takich
cenzurek uogólniaj¹cych”11. Podobnego zdania by³ izraelski prezydent Chaim Her-
zog, który w obszernym wywiadzie dla „Gazety Wyborczej” podkreœli³: „osobiœcie
nie wierzê, by mo¿na by³o dziœ powiedzieæ o narodzie, ¿e jest antysemicki, rasisto-
wski. To przecie¿ absurd”12.
Z tonem wypowiedzi izraelskiego premiera wspó³brzmia³y takie wydarze-

nia w Polsce, jak np. konflikt wokó³ klasztoru karmelitanek w Oœwiêcimiu13. Nie-
porozumienia te i kontrowersje doprowadzi³y do odwo³ania wizyty izraelskiego
premiera w Warszawie, a tym samym przesuniêcia ceremonii podpisania proto-
ko³u o wznowieniu stosunków dyplomatycznych.
Pierwsze polsko-izraelskie rozmowy w sprawie wznowienia stosunków dy-

plomatycznych odby³y siê w listopadzie 1989 r. z udzia³em izraelskiego wicepre-
miera i ministra finansów, Szymona Peresa14. W trakcie trzydniowej wizyty Peres
spotka³ siê z ówczesnym polskim prezydentem Wojciechem Jaruzelskim i pierw-
szym sekretarzem jeszcze funkcjonuj¹cego KC PZPR Mieczys³awem Rakowskim.
Jednak¿e gospodarzem wizyty by³ szef polskiego MSZ Krzysztof Skubiszewski.
Sporo uwagi podczas pobytu izraelskiego polityka w Polsce, obok kwestii zwi¹-
zanych ze wznowieniem stosunków, poœwiêcono równie¿ sprawom gospodarki.
Peres spotka³ siê w tym celu z wicepremierem i ministrem finansów w rz¹dzie
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8
18 Po wypowiedzi Szamira, „Gazeta Wyborcza”, 15–17 wrzeœnia 1989.
9
19 Tam¿e.
10
10 Tam¿e.
11
11 Akt przedostatni, „Gazeta Wyborcza”, 27 listopada 1989.
12
12 Izrael nie ma uprzedzeñ, „Gazeta Wyborcza”, 16 maja 1991.
13
13 Klasztor karmelitanek w Oœwiêcimiu umieszczono w 1984 r. w budynku Starego Teatru, po³o¿onym
w najbli¿szym s¹siedztwie by³ego obozu zag³ady Auschwitz-Birkenau. Ju¿ od 1985 r. œrodowiska
¿ydowskie protestowa³y przeciwko eksponowaniu symboli religijnych na terenie najwiêkszego cmen-
tarzyska i miejsca kaŸni ¯ydów. Mimo wielu prób rozwi¹zania konfliktu dosz³o do jego eskalacji.
Dopiero w kwietniu 1993 r. Jan Pawe³ II wystosowa³ list do sióstr karmelitanek z proœb¹ o przenie-
sienie siê do innej siedziby. Sprawa ostatecznie zakoñczy³a siê, gdy w maju 1993 r. watykañska
Kongregacja ds. Zakonnych wyda³a rozporz¹dzenie nakazuj¹ce siostrom przeprowadzenie siê do nowej
siedziby, co sta³o siê faktem w ci¹gu dwóch miesiêcy od wystosowania pisma.
14
14 Akt przedostatni...



Tadeusza Mazowieckiego, Leszkiem Balcerowiczem. W drugim dniu wizyty odby³
krótk¹ rozmowê z premierem Mazowieckim, po której politycy zgodnie przyznali,
¿e „wspó³praca gospodarcza jest dziœ wa¿niejsza ni¿ dyplomacja”. Jak siê jednak
okaza³o, obok rozmów o charakterze dyplomatycznym i na tematy gospodarcze
ogromnie wa¿ny by³ tak¿e dyskurs „sentymentalno-historyczny”. Peres odwiedzi³
miejsca ¿ydowskiej pamiêci w Warszawie, w ostatnim dniu wizyty uda³ siê nato-
miast do Oœwiêcimia, do Muzeum Auschwitz-Birkenau. Tu¿ przed powrotem do
Izraela wicepremier Peres spotka³ siê z Lechem Wa³ês¹, z którym rozmawia³ „o
wspólnym losie Polaków i ¯ydów”15.
Ostatecznie protokó³ o wznowieniu stosunków dyplomatycznych miêdzy Pol-

sk¹ a Izraelem zosta³ podpisany 27 lutego 1990 r. przez przebywaj¹cego z ofi-
cjaln¹ wizyt¹ w Polsce izraelskiego ministra spraw zagranicznych Mosze Arensa
oraz polskiego ministra spraw zagranicznych Krzysztofa Skubiszewskiego16. Am-
basadorem Pañstwa Izrael w Polsce zosta³, pe³ni¹cy wczeœniej funkcjê szefa izrael-
skiej Sekcji Interesów Mordechaj Palzur. Natomiast na stanowisko ambasadora
RP w Izraelu powo³ano prof. geologii Jana Dowgia³³o. O ile pierwszy z nich mia³
bogate doœwiadczenia w dyplomacji, zna³ polskie realia i œwietnie pos³ugiwa³ siê
jêzykiem polskim, o tyle dla drugiego objêcie placówki dyplomatycznej w Tel
Awiwie by³o pionierskim doœwiadczeniem. Nie doœæ, ¿e nie zna³ hebrajskiego,
„niewiele wiedzia³ o kraju” i spo³eczeñstwie, w którym spêdziæ mia³ cztery lata,
jak sam przyzna³ „nie interesowa³o go [wczeœniej] to, co dzieje siê w Izraelu”17.
Nowy ambasador szybko jednak musia³ nadrobiæ zaleg³oœci, sta³o bowiem

przed nim i jego ekip¹ wiele zadañ i wyzwañ. Wœród nich zorganizowanie polskiej
misji dyplomatyczniej, tak by w efektywny sposób realizowa³a cele i zadania no-
wej polityki zagranicznej RP. Dowgia³³o, przybywaj¹c do Izraela, zasta³ tam ju¿
funkcjonuj¹c¹ namiastkê polskiej misji dyplomatycznej w postaci Sekcji Intere-
sów. Placówka obsadzona by³a jednak urzêdnikami w wiêkszym lub mniejszym
stopniu zaanga¿owanymi w dzia³alnoœæ s³u¿b specjalnych, zwi¹zanych ze starym
re¿imem. Dlatego jedne z pierwszych decyzji ambasadora mia³y charakter personal-
ny, co nie oznacza jednak, ¿e ca³y personel zosta³ wymieniony18. Co siê zaœ tyczy
wyzwañ, z jakimi zostali skonfrontowani polscy dyplomaci, to przysz³o im przede
wszystkim stawiæ czo³o negatywnemu wizerunkowi Polski i Polaków w Izraelu.
Tego samego dnia co protokó³ o wznowieniu stosunków dyplomatycznych

zosta³a podpisana w Warszawie pierwsza umowa miêdzypañstwowa o komuni-
kacji lotniczej, wesz³a ona w ¿ycie 21 sierpnia 1991 r. Zgodnie z jej zapisami
ka¿da ze stron mog³a wyznaczyæ jednego przewoŸnika do eksploatacji po³¹czeñ
na trasach miêdzy dwoma krajami19. Ze strony polskiej wyznaczono firmê PLL
LOT SA, z izraelskiej – linie lotnicze El Al.
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15 Naród Izraela nie zapomni, „Gazeta Wyborcza”, 30 listopada 1989.
16
16 Protokó³ o wznowieniu stosunków dyplomatycznych miêdzy Rzeczpospolit¹ Polsk¹ a Pañstwem Izrael, Warsza-
wa, 27 lutego 1990 r., „Zbiór Dokumentów” 1990, nr 1, www.zbiordokumentow.pl/1990/1/12.html
(dostêp: 11 marca 2005).
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17 J. Dowgia³³o, H. Sarner, From Science to Diplomacy. A Pole’s Experience in Israel, Cathedral City, CA
1995, s. 8, 59.
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18 Tam¿e, s. 14.
19
19 Umowa miêdzy Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz¹dem Pañstwa Izrael o komunikacji lotniczej,
27 lutego 1990, http://www.msz.gov.pl/bpt/documents/7304.pdf (dostêp: 6 lipca 2006).



Nawi¹zanie i podjêcie trudu stopniowej normalizacji stosunków polsko-izrael-
skich by³o wa¿ne nie tylko dla nowego rz¹du polskiego, który wchodzi³ na drogê
demokratyzacji i reorientacji celów polityki zagranicznej, ale równie¿ dla elit rz¹-
dz¹cych w Izraelu. Pocz¹tek lat dziewiêædziesi¹tych by³ bowiem inauguracj¹ pro-
cesu pokojowego. Pierwsze wyraŸne sygna³y o rozpoczêciu dialogu miêdzy ¯ydami
i Arabami dotar³y do œwiatowej opinii publicznej przy okazji madryckiej konfer-
encji poœwiêconej pokojowi na Bliskim Wschodzie w 1991 r. Izraelowi zale¿a³o na
wyjœciu z miêdzynarodowej izolacji, spowodowanej m.in. kontrowersyjn¹ polityk¹
gabinetu Szamira20. Odnowienie relacji dyplomatycznych z krajami Europy
Wschodniej, w tym z Polsk¹, mia³o pomóc pañstwu ¿ydowskiemu w budowie
nowego wizerunku na arenie miêdzynarodowej. Od izraelskiej inwazji na Liban
w 1982 r. oraz wybuchu Pierwszej Intifady na prze³omie 1987 r. i 1988 r. zachod-
nioeuropejska opinia publiczna bardzo negatywnie ocenia³a politykê izraelsk¹
w regionie21.
Poœredni wp³yw na relacje Polski z Izraelem mia³y jej stosunki z krajami

arabskimi. Obawiaj¹c siê kryzysu w tej sferze, spowodowanego wznowieniem
stosunków dyplomatycznych z pañstwem ¿ydowskim, polski rz¹d zdecydowa³ siê
na wys³anie wiceministra spraw zagranicznych Jana Majewskiego do Tunezji, gdzie
spotka³ siê on równie¿ z Jaserem Arafatem. W trakcie „misji arabskiej” Majewski
mia³ „poinformowaæ i przedstawiæ motywy wznowienia stosunków polsko-izrael-
skich”22 Co ciekawe, Arafat, zwróci³ siê do polskiego ministra z proœb¹ o mediacjê
w konflikcie izraelsko-palestyñskim. Wyszed³ tak¿e z propozycj¹ zorganizowania
spotkania stron konfliktu w Warszawie. Polska chcia³a prowadziæ zrównowa¿on¹
politykê wobec skonfliktowanych pañstw Bliskiego Wschodu. Z jednej strony,
du¿¹ wagê przywi¹zywano do utrzymywania dobrych stosunków z pañstwami
arabskimi. Z drugiej zaœ, polskiej dyplomacji zale¿a³o na normalizacji relacji z Izrae-
lem. Takie podejœcie zaprezentowa³ równie¿ Krzysztof Skubiszewski w dorocznym
exposé ministra spraw zagranicznych wyg³oszonym w Sejmie 26 kwietnia 1990 r.
Prezentuj¹c stanowisko rz¹du w kwestii relacji polsko-izraelskich, minister
m.in. powiedzia³: „Wznowienie stosunków z Izraelem powinno mieæ pozytywny
wp³yw na nasz¹ wspó³pracê gospodarczo-handlow¹ zarówno z tym pañstwem, jak
i ze œrodowiskiem diaspory ¿ydowskiej w œwiecie. Zapewniam, ¿e nasza polityka
nie narusza interesów innych pañstw i narodów w tym rejonie, w szczególnoœci
narodu palestyñskiego, oraz nie zmienia naszego stanowiska popieraj¹cego usta-
nowienie trwa³ego pokoju na Bliskim Wschodzie”23.
Namacalnym dowodem zmiany kierunku oficjalnej polskiej polityki zagra-

nicznej by³y reakcje polskich polityków i mediów na sytuacjê na Bliskim Wscho-
dzie w okresie tzw. pierwszej wojny w Zatoce Perskiej (od 2 sierpnia 1990 do
28 lutego 1991). Rzeczpospolita wyraŸnie opowiedzia³a siê po stronie koalicji
antyirackiej, w której wiod¹c¹ rolê odgrywa³y Stany Zjednoczone. Ta reorien-
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20 J. Dowgia³³o, Stosunki z Izraelem, [w:] Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 1994, red. B. Wizimirska,
Warszawa 1995, s. 139.
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21 B. Bensimon, E. Errera, ¯ydzi i Arabowie..., s. 182–190.
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22 Pojednanie w Warszawie, „Gazeta Wyborcza”, 13 grudnia 1989.
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23 K. Skubiszewski, Polityka zagraniczna i odzyskanie niepodleg³oœci. Przemówienia, oœwiadczenia, wywiady
1989–1993, Warszawa 1997, s. 53.



tacja w polityce zagranicznej, ale i wewnêtrznej, spowodowana by³a stopniowym
przejmowaniem w³adzy przez ludzi zwi¹zanych z opozycj¹ demokratyczn¹ oraz
zmianami w otoczeniu miêdzynarodowym.
Wa¿nym wydarzeniem w tej materii by³y pierwsze wolne wybory prezydenckie

w Trzeciej Rzeczpospolitej. I choæ z jednej strony, ich wynik w symboliczny
sposób przypieczêtowa³ przemiany ustrojowe w Polsce, to z drugiej strony, w kam-
panii wyborczej mia³ miejsce dwuznaczny epizod. Chodzi³o o pog³oski, jakoby
startuj¹cy w wyborach Tadeusz Mazowiecki mia³ ¿ydowskie korzenie, co go rzeko-
mo dyskredytowa³o. W tym samym czasie jego kontrkandydat Lech Wa³êsa, ko-
mentuj¹c „rewelacje” o korzeniach Mazowieckiego, podkreœli³, ¿e „on sam jest
stuprocentowym Polakiem”24. Oliwy do ognia dola³o prezentowanie przez sztab
Tadeusza Mazowieckiego genealogii rodziny Mazowieckich, co mia³o przekonaæ
wyborców, ¿e kandydat ten faktycznie jest „czystej krwi Polakiem”25. Niesmaczna
dyskusja, jak¹ wywo³a³y plotki o ¿ydowskim pochodzeniu kandydatów na urz¹d
prezydenta w Polsce, zosta³a odnotowana, szeroko skomentowana i na d³ugie lata
zapamiêtana przez œrodowiska ¿ydowskie na œwiecie, w tym w Izraelu26. Wydaje
siê, ¿e dla polskiego wyborcy te informacje nie mia³y wiêkszego znaczenia, a o pre-
ferencjach wyborczych przes¹dzi³y inne czynniki27.
Ostatecznie w drugiej turze wyborów prezydenckich, która odby³a siê 9 grud-

nia 1990 r., wygra³ Lech Wa³êsa. Tu¿ po zaprzysiê¿eniu Wa³êsa wys³a³ list (8 stycz-
nia 1991) do amerykañskiego prezydenta George’a Busha, w którym wyrazi³ po-
parcie dla polityki Stanów Zjednoczonych oraz zapewni³ o udzieleniu pomocy
przez Polskê w prowadzonych dzia³aniach na Bliskim Wschodzie28. Natomiast po
irackim ataku na Izrael, w nocy z 17 na 18 stycznia 1991 r., polski rz¹d wyda³
specjalne oœwiadczenie, w którym czytamy, ¿e „rz¹d polski zdecydowanie potêpia
atak Iraku na Izrael”. Iracki atak by³ w odczuciu rz¹du w Warszawie „prowokacj¹”
i „przyk³adem ³amania prawa miêdzynarodowego przez Irak”29. Oœwiadczenie to,
skonfrontowane z retoryk¹ komentarzy politycznych i prasowych, jakie ukazywa-
³y siê jeszcze kilka lat wczeœniej m.in. na ³amach „Trybuny Ludu”30 w zwi¹zku
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24 List otwarty do Lecha Wa³êsy, pe³en s³ów oburzenia, wystosowa³ prof. Szewach Weiss, potêpiaj¹c
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26 „Jewish influence” is again a political issue in Poland, „The Jerusalem Report”, 20 paŸdziernika 1991;
A Polish Martian, „The Jerusalem Report”, 13 paŸdziernika 1991.
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27 Zob.: J. Raciborski, Polskie wybory...
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28 List Busha do Wa³êsy, „Gazeta Wyborcza”, 27 stycznia 1991.
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29 Oœwiadczenie rzecznika prasowego Rz¹du Rzeczpospolitej Polskiej w zwi¹zku z atakiem Iraku na Izrael,
Warszawa, 18 stycznia 1991 r., „Rzeczpospolita”, 19–20 stycznia 1991.
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30 Zob. np.: Zbrojne prowokacje Izraela przeciwko Libanowi i Jordanii, „Trybuna Ludu”, 11 stycznia 1970;
Poparcie Rz¹du PRL dla walki narodów arabskich, „Trybuna Ludu”, 16 lutego 1970; Rada Bezpieczeñstwa
znowu potêpi³a Izrael, „Trybuna Ludu”, 8 stycznia 1988.



z wydarzeniami na Bliskim Wschodzie, by³o doskona³¹ ilustracj¹ i dowodem na
zmianê kierunku i celów polskiej polityki zagranicznej.
Obejmuj¹c urz¹d prezydenta, Lech Wa³êsa wielokrotnie zapewnia³ o swojej

determinacji w dzia³aniach na rzecz poprawy stosunków polsko-¿ydowskich, a przez
to i polsko-izraelskich. Na przyk³ad w trakcie spotkania z przedstawicielami miê-
dzynarodowej organizacji ¿ydowskiej B’nai B’rith Wa³êsa stwierdzi³, ¿e „tak d³ugo,
jak bêdzie mia³ coœ do powiedzenia w Polsce, bêdzie walczy³ z objawami anty-
semityzmu”31. Do budowania klimatu polsko-¿ydowskiego pojednania do³¹czy³
siê równie¿ Koœció³ katolicki. Wa¿nym symbolicznym gestem by³ list pasterski
Episkopatu Polski, odczytany w trakcie niedzielnych mszy œwiêtych w polskich
koœcio³ach 20 stycznia 1991 r., w którym jednoznacznie potêpiono antysemi-
tyzm32. Natomiast z inicjatywy ks. Waldemara Chrostowskiego i Stanis³awa Kra-
jewskiego – lidera nielicznej warszawskiej spo³ecznoœci ¿ydowskiej, powsta³a
w 1991 r., pocz¹tkowo jako sekcja Towarzystwa PrzyjaŸni Polsko-Izraelskiej, Pol-
ska Rada Chrzeœcijan i ¯ydów33.
Energiczne i niekonwencjonalne dzia³ania prezydenta Wa³êsy, mimo prze-

szkód, przynosi³y zamierzony skutek. Dobrze przez stronê ¿ydowsk¹ przyjêta
zosta³a inicjatywa powo³ania przy g³owie pañstwa Rady ds. Stosunków Polsko-
-¯ydowskich. W jej sk³ad wesz³y znane postacie zaanga¿owane w dialog polsko-
-¿ydowski i polsko-izraelski, byli to m.in.: Andrzej Zakrzewski, Jerzy Turowicz,
Jerzy Tomaszewski, W³adys³aw Bartoszewski, Jan B³oñski, Stanis³aw Krajewski,
Józef Gierowski, Krystyna Kersten, bp Henryk Muszyñski, ks. Waldemar Chros-
towski, Marian Turski, Czes³aw Bielecki, Adam Strzembosz, Andrzej Friedman
i Maciej Zalewski. Inauguracyjne posiedzenie Rady odby³o siê w Belwederze
28 marca 1991 r.34 Zasiadaj¹cy w Radzie eksperci byli zgodni, ¿e na normalizacjê
stosunków polsko-izraelskich trzeba czasu35. Z Izraela natomiast, co znajdowa³o
wyraz w komentarzach prasowych, dochodzi³y g³osy umiarkowanego optymizmu.
Podkreœlano, ¿e samo powo³anie Rady nie przes¹dza jeszcze o determinacji pol-
skich w³adz w walce z antysemityzmem.

Wizyta prezydenta Lecha Wa³êsy w Izraelu i jej pok³osie

Wydarzeniem nie do przecenienia w procesie normalizacji stosunków polsko-
-izraelskich sta³a siê oficjalna wizyta polskiego prezydenta Lecha Wa³êsy w Izrae-
lu. Zaproszenie prezydenta Izraela Chaima Herzoga do z³o¿enia wizyty w Izraelu
przekaza³ polskiemu prezydentowi 4 marca 1991 r. izraelski ambasador w War-
szawie Miron Gordon. W trakcie spotkania Gordona z Wa³ês¹ ustalono, ¿e wizyta
nast¹pi w najbli¿szych miesi¹cach36. 17 maja 1991 r. na specjalnej konferencji
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prasowej sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta prof. Janusz Zió³kowski przed-
stawi³ plan podró¿y prezydenta Wa³êsy do Izraela. Zgodnie z zapowiedziami,
Wa³êsa mia³ spotkaæ siê z izraelskim prezydentem, premierem oraz szefem tam-
tejszej dyplomacji. Mia³ równie¿ wyg³osiæ przemówienie w Knesecie i spotkaæ siê
z przedstawicielami „polskiej diaspory w Izraelu”. Zapowiedziano tak¿e podpisa-
nie wielu umów bilateralnych37.
Wizytê w Izraelu polska g³owa pañstwa rozpoczê³a 20 maja 1991 r. Wa³êsê na

lotnisku przywita³ prezydent Chaim Herzog. Oficjalna ceremonia powitania od-
by³a siê natomiast w przylegaj¹cym do Knesetu Ogrodzie Ró¿, gdzie obaj politycy
wyg³osili krótkie przemówienia. Pocz¹tek spotkania by³ pe³en serdecznoœci i up³y-
n¹³ w przyjaznej atmosferze. Jednak najwa¿niejszym wydarzeniem pierwszego
dnia pobytu Wa³êsy w Izraelu by³ udzia³ polskiego goœcia w sesji izraelskiego
parlamentu – Knesetu38, gdzie zgodnie z planem Wa³êsa mia³ wyg³osiæ przemó-
wienie. Obserwatorzy i komentatorzy wizyty zwracali uwagê na to, ¿e „posiedze-
nie od pocz¹tku na³adowane by³o emocjami”39. Witaj¹cy polsk¹ delegacjê mar-
sza³ek Knesetu Dov Shilansky „wskaza³ na siedz¹cych w ³awach deputowanych,
którzy cudem uniknêli œmierci w czasie okupacji w Polsce”40. Krótko potem prze-
mówi³ Lech Wa³êsa. W wyst¹pieniu odniós³ siê do wspólnej polsko-¿ydowskiej
historii, wspomnia³ nie tylko o czasach przyjaznej koegzystencji, ale co wa¿niejsze,
odniós³ siê do wydarzeñ ostatniego stulecia, szczególnie zaœ do tragedii drugiej
wojny œwiatowej. Przyzna³, ¿e choæ wojna by³a równie¿ nieszczêœciem dla Po-
laków, „to nie tak strasznym i nie równym Szoa”41. Chwilê póŸniej polski prezy-
dent wypowiedzia³ niezwykle wa¿ne dla pojednania polsko-¿ydowskiego s³owa
przeprosin. Mówi¹c o czasach wojny, stwierdzi³: „Pomagaliœmy Wam jak umie-
liœmy. Wielu by³o Polaków sprawiedliwych wœród narodów œwiata, i ci maj¹ swoje
drzewa w Alei Sprawiedliwych. [...] Byli te¿ wœród nas z³oczyñcy. Jestem chrzeœci-
janinem i nie wolno mi ludzk¹ miar¹ wa¿yæ dwudziestowiecznych rachunków
krzywd obu narodów. Tu, w Izraelu, Kraju Waszych narodzin i odrodzenia, proszê
Was o przebaczenie”42. W dalszej czêœci Wa³êsa odniós³ siê do przemian demo-
kratycznych i zwi¹zanych z nimi nadziei na przebudowê spo³eczn¹ i polityczn¹
kraju w duchu obywatelskim.
Po polskimi prezydencie g³os zabra³ izraelski premier Icchak Szamir, którego

wyst¹pienie by³o zdecydowanie mniej pojednawcze. Podobnie jak jego przed-
mówca, odniós³ siê do tysi¹cletniej tradycji stosunków polsko-¿ydowskich. Szcze-
gólnie mocno jednak zaakcentowa³ tragiczny w skutkach okres poprzedzaj¹cy
drug¹ wojnê œwiatow¹. Wspominaj¹c w³asne doœwiadczenia, powiedzia³: „Z mo-
jego dzieciñstwa w Polsce w latach dwudziestych i trzydziestych pamiêtam pe³n¹
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barw, bogat¹ ¿ydowsk¹ kulturê, ducha, który têtni³ w sercu, ale równie¿ hañbi¹c¹
biedê i poni¿aj¹cy antysemityzm”43. Powi¹za³ przedwojenny antysemityzm polski
z decyzj¹ nazistów o rozlokowaniu w Polsce obozów zag³ady44. Zauwa¿y³ równie¿,
¿e w powojennej Polsce dochodzi³o do krwawych przeœladowañ, cudem ocala³ych
w czasie wojny ¯ydów. Mimo gorzkich s³ów na temat wspólnej polsko-¿ydowskiej
historii Szamir z szacunkiem i podziwem odniós³ siê do „walki o wolnoœæ” i prze-
mian demokratycznych w Polsce. Zwracaj¹c siê do Lecha Wa³êsy, powiedzia³:
„Mamy nadziejê, Panie Prezydencie, ¿e nowa Polska pod Pañskim przywództwem
bêdzie kontynuowaæ drogê przemian, a Pañskie pierwsze spotkanie z Pañstwem
Izrael zaowocuje wzajemnym zrozumieniem obu narodów i wzmocnieniem wiêzi
miêdzy naszymi krajami”45.
Tego dnia Wa³êsa spotka³ siê z premierem Szamirem raz jeszcze, ju¿ po zakoñ-

czeniu uroczystej sesji Knesetu. Szamir zauwa¿y³, ¿e „jeœli Polska chce nowej
jakoœci stosunków z ¯ydami, najlepsz¹ drog¹, by to uzyskaæ, jest ustanowienie
dobrych relacji miêdzy Polsk¹ a Izraelem”46. W trakcie rozmowy poruszona zo-
sta³a kontrowersyjna kwestia stosunku Polski do bie¿¹cych wydarzeñ na Bliskim
Wschodzie. Szamir zasugerowa³, by Polska, na znak nowej polityki bliskowschod-
niej, cofnê³a zgodê na funkcjonowanie w Warszawie Ambasady Organizacji Wy-
zwolenia Palestyny47, któr¹ Izrael traktowa³ wówczas jako organizacjê terrorys-
tyczn¹. Postulat ten nie zosta³ nigdy zrealizowany, nie by³ zreszt¹ przez polskie
w³adze powa¿nie brany pod uwagê. W póŸniejszych komentarzach polskich po-
lityków zosta³ skrytykowany i uznany za „niestosowny”48.
Trudny pierwszy dzieñ wizyty zakoñczy³ siê spotkaniem Wa³êsy z izraelskim

ministrem spraw zagranicznych Davidem Levym. Wieczorem natomiast prezydent
Herzog wyda³ na czeœæ polskiego goœcia uroczyste przyjêcie.
Najwa¿niejszym wydarzeniem kolejnego dnia pobytu Lecha Wa³êsy w Izraelu

by³a jego wizyta w Instytucie Yad Vashem. W towarzystwie Chaima Herzoga Wa-
³êsa zwiedzi³ Muzeum i dokona³ symbolicznego ods³oniêcia kolejnych dwudziestu
tabliczek z nazwiskami polskich Sprawiedliwych Wœród Narodów Œwiata. Jak
zauwa¿yli polscy i izraelscy dziennikarze, „rozmowy polityczne, choæ wa¿ne, po-
zostawa³y w cieniu symbolicznych gestów”49.
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Na obiedzie Lech Wa³êsa podejmowany by³ przez premiera Szamira. Tym
razem jednak atmosferê spotkania mo¿na by³o okreœliæ jako przyjacielsk¹50. Gos-
podarz przyzna³, ¿e wizyta polskiego prezydenta ma specjalny charakter i roz-
budza w Izraelczykach emocje. Nagromadzone przez dziesi¹tki lat ¿ale i nieporo-
zumienia, zarówno te osobiste, jak i te na poziomie pañstwowym, stopniowo
ustêpowa³y dawnym sentymentom. O epizodzie potwierdzaj¹cym tezê o wyj¹tko-
woœci relacji polsko-izraelskich mówi³ t³umacz w trakcie tej wizyty Yaron Becker.
Wspomina³ on, ¿e „Szamir, choæ doskonale w³ada³ jêzykiem polskim, nie chcia³
rozmawiaæ z Lechem Wa³ês¹ po polsku”51. Tymczasem po prze³amaniu oporów
i roz³adowaniu napiêtej atmosfery, na jednym ze spotkañ niespodziewanie izrael-
ski premier nie doœæ, ¿e przemówi³ po polsku, to jeszcze cytowa³ polskiemu
goœciowi dzie³a Adama Mickiewicza52. W komentarzach izraelskiej prasy po za-
koñczeniu drugiego dnia wizyty pojawi³y siê opinie mówi¹ce o rozpoczêciu no-
wego rozdzia³u w stosunkach miêdzy Polsk¹ i Izraelem.
Pod wzglêdem formalnoprawnym wizyta by³a bardzo owocna. W trzecim jej

dniu podpisano piêæ umów bilateralnych, co w znaczny sposób u³atwi³o dalsze
kontakty. By³y to porozumienia reguluj¹ce stosunki gospodarcze, w tym Umo-
wa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu siê
od opodatkowania w zakresie podatków od dochodów (wesz³a w ¿ycie 30 grud-
nia 1991), Umowa w sprawie popierania i ochrony inwestycji (wesz³a w ¿ycie
6 maja 1992) oraz Umowa o handlu i wspó³pracy gospodarczej (wesz³a w ¿ycie
22 maja 1992). Dwie umowy natomiast dotyczy³y wspó³pracy kulturalnej i nauko-
wej: Umowa o wspó³pracy kulturalnej, naukowej i oœwiatowej (wesz³a w ¿ycie
29 stycznia 1992) oraz Umowa o wzajemnym utworzeniu i dzia³alnoœci oœrodków
kultury i informacji (wesz³a w ¿ycie 27 grudnia 1991). Wszystkie dokumenty pod-
pisano 22 maja 1991 r. Sygnatariuszem porozumieñ ze strony polskiej by³ polski
minister wspó³pracy gospodarczej z zagranic¹ Dariusz Lewandowski, ze strony
Izraela wszystkie umowy podpisywa³ minister spraw zagranicznych David Levy.
Jedynie umowa o wspó³pracy oœwiatowej zosta³a podpisana przez ówczesnego
polskiego ministra edukacji Roberta G³êbockiego.
Tego dnia (22 maja) prezydent Wa³êsa zwiedza³ pó³nocn¹ czêœæ Izraela, gdzie

m.in. z³o¿y³ wizytê w Nazarecie oraz w za³o¿onym w 1949 r. przez przyby³ych
z Polski ¯ydów kibucu Lohamei Hagetaot (Bohaterów Getta). Wizytê w kibucu
Wa³êsa okreœli³ mianem „przejœcia z przesz³oœci w przysz³oœæ”53. Punktem kulmi-
nacyjnym owego procesu „przechodzenia z przesz³oœci w przysz³oœæ” by³o spot-
kanie prezydenta Wa³êsy w Tel Awiwie w Muzeum Diaspory z przedstawicielami
Organizacji ¯ydów z Polski w Izraelu, które odby³o siê 23 maja 1991 r.54 Wiele
z przyby³ych do Muzeum Diaspory osób przynios³o ze sob¹ baga¿ gniewu, roz-
¿alenia i poczucia krzywdy. Nade wszystko jednak przybyli z nadziej¹ na s³owa
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zwiastuj¹ce prze³om. I takie s³owa us³yszeli, prezydent Lech Wa³êsa powtórzy³
bowiem wypowiedziane ju¿ w Knesecie s³owa przeprosin. Pojednawczym gestem
ze strony izraelskiej polonii by³o zaproponowanie polskiemu prezydentowi objêcia
patronatu nad pracami komitetu przygotowuj¹cego uroczystoœæ 50. rocznicy wy-
buchu powstania w Getcie Warszawskim55.
Zarówno przez Polaków, jak i przez Izraelczyków wizyta Lecha Wa³êsy w Izrae-

lu oceniona zosta³a bardzo dobrze. Towarzysz¹cy polskiemu prezydentowi prof.
Zió³kowski po powrocie do kraju przyzna³: „Jechaliœmy do Izraela nie bez obaw,
uda³o siê jednak dokonaæ psychologicznego prze³omu”56. Sta³o siê to za spraw¹
„oczyszczaj¹cego charakteru wypowiedzi Lecha Wa³êsy w izraelskim Knesecie”57.
Warto dodaæ, ¿e ta symboliczna formu³a „proszê o przebaczenie”, wypowiedziana
przez polskiego prezydenta, zosta³a przez niego spontanicznie dodana do przygo-
towanego wczeœniej oficjalnego tekstu przemówienia.
Wiele miejsca wizycie Wa³êsy w Izraelu poœwieci³a tamtejsza prasa. Carl Schrag

w artykule zamieszonym w dzienniku „The Jerusalem Post” podkreœli³ jej histo-
ryczny wymiar, zauwa¿y³ równie¿, ¿e po raz pierwszy od lat przedmiotem pub-
licznej dyskusji w Izraelu sta³y siê uczucia urodzonych w Polsce Izraelczyków58.
Skomplikowanych i maj¹cych ró¿norakie historyczne uwarunkowania relacji miê-
dzy narodem polskim i ¿ydowskim nie sposób oceniæ jednoznacznie. Autor zauwa-
¿a, ¿e z jednej strony „Polska postrzegana jest w Izraelu jako kraj szary i brzydki”,
z drugiej zaœ strony, nie mo¿na odci¹æ siê od kulturowych i emocjonalnych zwi¹z-
ków p³yn¹cych z tysi¹cletniej tradycji wspó³istnienia. Krótko mówi¹c, Polska nie
jest dla Izraela krajem obcym, owo poczucie bliskoœci permanentnie miesza siê
z poczuciem krzywdy, z jakim wyje¿d¿ali do Izraela ¯ydzi z Polski. Schrag, powo-
³uj¹c siê na Szewacha Weissa, którego okreœla mianem „rzecznika Izraelczyków
przyby³ych z Polski”, nazywa relacje polsko-¿ydowskie „kompleksem mi³oœci i nie-
nawiœci”. A zatem jeœli w przypadku relacji miêdzypañstwowych mo¿na mieæ
nadziejê, ¿e u³o¿¹ siê one poprawnie i dobrze, to cytowany w artykule prof. Weiss
w¹tpi, czy narody polski i ¿ydowski „bêd¹ w stanie siê pojednaæ i u³o¿yæ dobre
relacje miêdzy sob¹”59. S³owa Weissa dla analizy relacji polsko-izraelskich na
przestrzeni ostatnich 15 lat s¹ niezwykle wa¿ne. Pokazuj¹ bowiem, jak trudne by³y
pocz¹tki dialogu polsko-izraelskiego. Jak siê okazuje, w¹tpliwoœci co do jego
powodzenia mia³y osoby dziœ jednoznacznie z nim kojarzone, które z ogromn¹
determinacj¹ d¹¿y³y do zbli¿enia obu narodów.
Oczywiœcie, obok pozytywnych ocen wizyty i jej konsekwencji nie brak by³o

s³ów krytyki. W Polsce ró¿ne œrodowiska w specyficzny dla siebie sposób usto-
sunkowywa³y siê do wizyty i jej symbolicznego przebiegu. Dla Konstantego Ge-
berta – publicysty „Gazety Wyborczej” i dzia³acza odradzaj¹cej siê warszawskiej
spo³ecznoœci ¿ydowskiej, brak by³o adekwatnej odpowiedzi ze strony izraelskiej
na „proœbê o przebaczenie”. Gebert uwa¿a³, ¿e „Jeœli Polacy mogli powiedzieæ
Niemcom «wybaczamy i prosimy o wybaczenie», to na podobny gest wobec Polski
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mogli zdobyæ siê przedstawiciele rz¹du Izraela”60. Wtedy, zdaniem dziennikarza,
mo¿na by³oby mówiæ o prawdziwym otwarciu siê stron i rozpoczêciu konstruk-
tywnego dialogu61. By³y tak¿e w Polsce œrodowiska oburzone samym faktem ofi-
cjalnej podró¿y Wa³êsy do Izraela, nie mówi¹c ju¿ o jej symbolice. Przedstawiciel
nacjonalistycznego stronnictwa Polska Wspólnota Narodowa, Boles³aw Tejkowski,
uzna³ s³owa Wa³êsy za skandaliczne i szkodz¹ce polskiemu interesowi narodo-
wemu62.
Bez wzglêdu jednak na polityczno-spo³eczn¹ krytykê sposobu „odnawiania

stosunków polsko-izraelskich” nowe otwarcie w relacjach miêdzy obu krajami
sta³o siê faktem i poci¹gnê³o za sob¹ wiele inicjatyw sprzyjaj¹cych normalizacji
stosunków.
Swoistym pok³osiem wizyty Lecha Wa³êsy w pañstwie ¿ydowskim by³a jego

oficjalna proœba, z³o¿ona na rêce sekretarza generalnego ONZ, o rozpoczêcie prac
nad anulowaniem rezolucji Rady Bezpieczeñstwa z 1974 r., która zrówna³a syjo-
nizm z rasizmem63. Równie symboliczne znaczenie mia³o przyznanie izraelskim
obywatelom polskich orderów. Pierwsza taka ceremonia odby³a siê w polskiej
ambasadzie w Tel Awiwie 27 lutego 1992 r. Ambasador Jan Dowgia³³o udekoro-
wa³ Stanis³awa Aronsona Warszawskim Krzy¿em Powstañczym, Bronis³awa Se-
ga³owicza Krzy¿em za udzia³ w wojnie 1918–1921 oraz Davida Pi¿arnika Meda-
lem za udzia³ w wojnie obronnej 1939 r.64

Obok dialogu na poziomie pañstwowym z czasem dochodzi³o do coraz czêst-
szych kontaktów miêdzy polskimi i izraelskimi instytucjami publicznymi niepod-
legaj¹cymi bezpoœrednio aparatowi pañstwa. Latem 1991 r. na zaproszenie Israela
Kessara, sekretarza generalnego izraelskiej centrali zwi¹zkowej Histadrut, do
Izraela polecia³ Marian Krzaklewski przewodnicz¹cy NSZZ „Solidarnoœæ”. Izrael-
scy zwi¹zkowcy zaproponowali pomoc swoich ekspertów w szkoleniu polskich
dzia³aczy zwi¹zkowych, rozwoju zwi¹zkowej turystyki i dzia³alnoœci gospodar-
czej65.
6 kwietnia 1992 r. z oficjaln¹ wizyt¹ do Polski przyby³ szef Sztabu General-

nego izraelskiej armii Ehud Barak. By³a to pierwsza wizyta tak wysokiego rang¹
izraelskiego wojskowego. Gospodarzem by³ polski szef Sztabu Generalnego gen.
Zdzis³aw Stelmaszczuk. Barak odby³ wiele spotkañ, w tym z polskim ministrem
obrony Janem Parysem. W czasie swojego trzydniowego pobytu w Polsce zwiedzi³
on tak¿e by³y hitlerowski obóz zag³ady Auschwitz-Birkenau66. Obecnoœæ Ehuda
Baraka w Polsce sta³a siê zwiastunem wspó³pracy w dziedzinie obronnoœci miê-
dzy Polsk¹ i Izraelem. By³a równie¿ wyrazem izraelskiego zainteresowania mo¿-
liwoœciami wejœcia z w³asn¹ ofert¹ na polski rynek zbrojeniowy.
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Wymiana wizyt. Izraelski prezydent i premier w Polsce.

Polski minister spraw zagranicznych w Izraelu

Rok po wizycie prezydenta Wa³êsy w Izraelu do Polski, z oficjaln¹ wizyt¹ przyby³
izraelski prezydent Chaim Herzog. Do Warszawy przylecia³ on w niedzielê, 24 maja
1992 r., jednak¿e czêœæ oficjalna jego pobytu w Polsce rozpoczê³a siê dopiero
w poniedzia³ek, 25 maja rano, ceremoni¹ powitania przez prezydenta Lecha Wa-
³êsê na dziedziñcu Belwederu67. Tego dnia pod pomnikiem na Umschlagplatzu
w Warszawie Herzog odda³ ho³d ¯ydom pomordowanym w czasie okupacji hit-
lerowskiej. W drugim dniu pobytu w Polsce izraelski prezydent uda³ siê do Oœwiê-
cimia i Krakowa. W Oœwiêcimiu zwiedzi³ by³y hitlerowski obóz zag³ady, gdzie
z³o¿y³ kwiaty pod Œcian¹ Œmierci i ods³oni³, przywieziony z Jerozolimy, ró¿owy
kamieñ z wyrytym napisem „A ból zawsze jest przy mnie” (Psalm 38.18). Resztê
dnia Herzog spêdzi³ w Krakowie, gdzie zwiedzi³ Wawel, Collegium Maius Uni-
wersytetu Jagielloñskiego i dawn¹ ¿ydowsk¹ dzielnicê – Kazimierz. Wieczorem
prezydent spacerowa³ po krakowskim rynku68. Pobyt w Polsce by³ dla izraelskiej
g³owy pañstwa sposobnoœci¹ do podró¿y sentymentalnej w te okolice, gdzie mie-
szkali jego rodzice. 26 maja Chaim Herzog uda³ siê bowiem do £om¿y, tam z³o¿y³
kwiaty pod tablic¹ upamiêtniaj¹c¹ zag³adê miejscowej spo³ecznoœci ¿ydowskiej,
odwiedzi³ te¿ dwa cmentarze ¿ydowskie69.
Jednak¿e z punktu widzenia polsko-izraelskich stosunków politycznych naj-

wa¿niejszym wydarzeniem podczas pobytu Herzoga w Polsce by³o jego wyst¹pie-
nie w Sejmie, które zaplanowano na ostatni dzieñ wizyty, 29 maja 1992 r. Swoje
przemówienie prezydent Herzog rozpocz¹³ od s³ów: „Stajê przed wami jako wnuk
¿ydowskiego rabina z ma³ego miasteczka w Polsce, który dziœ jest prezydentem
Izraela. Jestem bardzo wzruszony i dumny”70. Podkreœlaj¹c symboliczn¹ bliskoœæ
i zwi¹zek obu krajów, mówi³ o potrzebie zachowania pamiêci o tym, co we wspól-
nej historii by³o dobre, ale tak¿e o tym, co by³o z³e. Najwa¿niejsze jednak, zda-
niem Herzoga, jest „uczenie siê na b³êdach przesz³oœci”. Podkreœli³, ¿e jego wi-
zyta w Polsce i wczeœniejsza wizyta prezydenta Wa³êsy w Izraelu to znak, ¿e Pol-
ska i Izrael zapisuj¹ „now¹ kartê w dziejach wzajemnych stosunków”71. Prze-
mówieniu przys³uchiwa³ siê prezydent Wa³êsa, a po jego zakoñczeniu polscy par-
lamentarzyœci nagrodzili mówcê oklaskami na stoj¹co. Po po³udniu na dziedziñcu
Belwederu prezydenta Herzoga ¿egna³ prezydent Lech Wa³êsa, premier Jan Ol-
szewski, marsza³ek Senatu August Che³kowski, wicemarsza³ek Sejmu Józef Zych
oraz minister spraw zagranicznych Krzysztof Skubiszewski. Sk³ad delegacji ¿eg-
naj¹cej izraelskiego goœcia dobitnie œwiadczy³ o wadze, jak¹ polskie w³adze przy-
wi¹zywa³y do poprawnoœci stosunków z Izraelem. Przebieg wizyty potwierdza³
symboliczny charakter tych¿e relacji. Pierwsza w historii wzajemnych relacji wi-
zyta w Polsce izraelskiego prezydenta w niewielkim stopniu przypomina³a stan-
dardow¹ wizytê przywódcy obcego pañstwa. Wieloœæ elementów, które nazwa-

NORMALIZACJA (1990–1995) 55

67
67 Prezydent Izraela w Polsce, „Gazeta Wyborcza”, 25 maja 1992.
68
68 Chaim Herzog w Oœwiêcimiu i Krakowie, „Gazeta Wyborcza”, 27 maja 1992.
69
69 Prezydent Izraela – rodzinne strony, „Gazeta Wyborcza”, 27 maja 1992.
70
70 Prezydent Izraela w polskim parlamencie, „Gazeta Wyborcza”, 30–31 maja 1992.
71
71 Tam¿e.



³abym sentymentalno-emocjonalnymi, takich jak podró¿ do rodzinnej miejsco-
woœci ojca czy wizyty w miejscach ¿ydowskiej pamiêci, oraz ciep³e i ¿yczliwe
przyjêcie izraelskiego prezydenta w Polsce, choæ nie przynios³y namacalnych re-
zultatów, w postaci umowy b¹dŸ porozumienia, by³y kolejnym wa¿nym krokiem
na drodze do normalizacji stosunków miêdzy obu krajami.
Mniej symboliczny, a bardziej praktyczny by³ przebieg oficjalnej podró¿y do

Izraela polskiego ministra spraw zagranicznych Krzysztofa Skubiszewskiego, od-
bytej miêdzy 7 a 10 paŸdziernika 1992 r. Skubiszewski spotka³ siê z izraelskimi
osobistoœciami. Efektem tej wizyty by³o ustanowienie „sta³ych konsultacji miê-
dzy resortami spraw zagranicznych Polski i Izraela”72. Uzgodniono tak¿e, ¿e obu-
stronnie zniesiony zostanie obowi¹zek wizowy dla posiadaczy paszportów dy-
plomatycznych i s³u¿bowych, wydawanych przez Ministerstwa Spraw Zagranicz-
nych obu pañstw. 8 listopada 1992 r. szef polskiej dyplomacji otrzyma³ notê
dyplomatyczn¹, podpisan¹ przez izraelskiego ministra spraw zagranicznych Szy-
mona Peresa, w której zawiadamia³ on o „gotowoœci rz¹du Pañstwa Izrael do
sfinalizowania porozumienia”73. W odpowiedzi na to pismo jeszcze tego samego
dnia minister Skubiszewski wystosowa³ notê, która przypieczêtowa³a porozu-
mienie w sprawie zniesienia wiz dla dyplomatów74.
Donios³ym wydarzeniem, do którego zarówno strona polska, jak i izraelska

przygotowywa³y siê od d³u¿szego czasu, by³y obchody 50 rocznicy wybuchu Po-
wstania w Getcie Warszawskim. Prace nad przygotowaniem oficjalnych uroczys-
toœci by³y koordynowane przez Kancelariê Prezydenta, który obj¹³ patronat ho-
norowy nad tymi obchodami. Swoj¹ obecnoœæ w Warszawie z okazji 50 rocznicy
powstania zapowiedzia³ izraelski premier Icchak Rabin, wiceprezydent Stanów
Zjednoczonych Albert Gore oraz tysi¹ce ¯ydów z ca³ego œwiata.
19 kwietnia 1993 r. wczesnym rankiem na lotnisku Okêcie wyl¹dowa³ samolot

z wiceprezydentem Gore’em na pok³adzie, godzinê póŸniej przylecia³ premier
Rabin. Izraelski premier przyby³ do Polski w asyœcie 120-osobowej delegacji rz¹-
dowej. Przed po³udniem Rabin i Gore z³o¿yli wieñce przed Grobem Nieznanego
¯o³nierza. Premier Izraela wraz z kilkuosobow¹ izraelsk¹ delegacj¹ rz¹dow¹ z³o¿y³
kwiaty przy dawnym bunkrze Mordechaja Anielewicza, przy ul. Mi³ej 18 i na
Umschlagplatzu. Jeszcze przed rozpoczêciem oficjalnych uroczystoœci Rabin spo-
tka³ siê na œniadaniu w warszawskiej restauracji „U Fukiera”, z premier Hann¹
Suchock¹. W trakcie spotkania przyzna³ on, i¿: „Œledzimy z du¿ym zainteresowa-
niem i przychylnoœci¹ stanowienie prawa w Polsce po ciê¿kich latach. Nie umk-
nê³y naszym oczom tak¿e przejawy nietolerancji i antysemityzmu, które si³¹ rze-
czy s¹ wrogami tolerancji. Ubolewamy nad tym i jesteœmy pe³ni uznania dla
waszej walki przeciwko si³om antydemokratycznym i z przejawami antysemityz-
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mu w Polsce i podtrzymujemy was w tej walce”75. Izraelski premier doda³, ¿e „nie
powinniœmy zapomnieæ o przesz³oœci, ale naszym zadaniem jest budowanie przy-
sz³oœci”, czemu s³u¿yæ mia³a podpisana przez Polskê i Izrael umowa o wymianie
m³odzie¿y. W tym kontekœcie Rabin wspomnia³ o „grupach izraelskiej m³odzie¿y
odwiedzaj¹cych Polskê”. Jego zdaniem takie wizyty to doskona³y sposób uczenia
siê m³odych Izraelczyków w³asnej historii. Podkreœli³ jednak, jak wa¿ne jest, „by
m³odzi ¯ydzi odwiedzaj¹cy Polskê, obok zwiedzania miejsc ¿ydowskiej pamiêci,
mogli spotykaæ siê z polskimi rówieœnikami, co przyczyni siê do pog³êbiania wiêzi
i zrozumienia obu narodów”76.
Szefa izraelskiego rz¹du na spotkanie zaprosi³ równie¿ prezydent LechWa³êsa.

Obaj politycy podkreœlili ³¹cz¹ce Polskê i Izrael wiêzi historyczne i wyrazili zado-
wolenie z nowej jakoœci stosunków wzajemnych.
Wieczorem 19 kwietnia pod warszawskim pomnikiem Bohaterów Getta ze-

bra³ siê t³um ludzi przyby³ych z ca³ego œwiata. Wœród nich, obok prominentnych
polityków, delegacji organizacji ¿ydowskich, byli równie¿ nieliczni ¿yj¹cy po-
wstañcy i ocaleni z Holokaustu. Po z³o¿eniu kwiatów pod pomnikiem g³os zabrali
m.in. polski prezydent i izraelski premier. Co ciekawe, obaj mówcy, odnosz¹c siê
do bohaterstwa powstañców, mówili o nich jako o obywatelach swojego pañstwa.
„Jako g³owa pañstwa, którego obywatele tu, na tym miejscu, zginêli, chcia³bym
pochyliæ g³owê przed wszystkimi bojownikami warszawskiego getta”77 – mówi³
prezydent Wa³êsa. Rabin natomiast powiedzia³: „odwaga bojowników getta sta³a
siê kamieniem wêgielnym przy budowie Pañstwa Izrael [...]”, po czym doda³, ¿e
wspó³czesne pañstwo ¿ydowskie „jest materializacj¹ marzeñ tych szeœciu milio-
nów, których ju¿ dzisiaj nie ma”78. Obaj mówcy nawi¹zali tak¿e do relacji miêdzy
narodami polskim i ¿ydowskim. Icchak Rabin, zwracaj¹c siê do zebranych na placu
Polaków i ¯ydów (tak¿e z Izraela), powiedzia³: „przyszliœmy tu dzisiaj, by umoc-
niæ nasz¹ przyjaŸñ [...]. Przyszliœmy, by okazaæ szacunek tym Polakom, którzy
próbowali niewielkimi si³ami i nara¿aj¹c w³asne ¿ycie, przeciwstawiæ siê nazis-
towskiej bestii”79. Polski prezydent zaœ, odnosz¹c siê do kwestii stosunków pol-
sko-¿ydowskich, przyzna³, i¿ „mamy za sob¹ okresy dobrego wspó³¿ycia, mamy
te¿ chwile trudnego wspó³istnienia, wzajemnych uprzedzeñ, czynów nie zawsze
godnych, dzia³añ nie zawsze chwalebnych. Wierzymy jednak – dziœ m¹drzejsi, bo
doœwiadczeni, ¿e nasza ziemia jest równie¿ ziemi¹ nadziei, ¿e trudnoœci zostan¹
pokonane, a uprzedzenia przezwyciê¿one”80.
Nastêpnego dnia przed po³udniem premier Rabin wzi¹³ udzia³ w konferencji

prasowej. Pytany o ocenê stanu stosunków polsko-izraelskich, wyrazi³ zadowo-
lenie z przebiegu procesu ich normalizacji. Zauwa¿y³ on, ¿e „w ostatnich czterech
latach zmieni³ siê znacznie stosunek Polaków do ¯ydów, polityka w³adz polskich
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zmierza wyraŸnie do poprawy stosunków polsko-¿ydowskich oraz zwalczania
wszelkich form dyskryminacji i antysemityzmu”, po czym doda³: „wydaje mi siê,
¿e z by³ych krajów bloku komunistycznego Polska posz³a tutaj najdalej”81.
Po po³udniu tego dnia premier Rabin wraz z delegacj¹ rz¹dow¹ oraz by³ymi

¿o³nierzami ¯ydowskiej Organizacji Bojowej i uczestnikami Powstania Warszaw-
skiego, uda³ siê do Oœwiêcimia. Zdecydowano bowiem, ¿e uroczystoœci z okazji
50 rocznicy powinny odbyæ siê nie tylko w Warszawie, ale równie¿ w miejscu
bêd¹cym symbolem kaŸni narodu ¿ydowskiego. Icchak Rabin stan¹³ na czele
Marszu ¯ywych, w którym setki m³odych ¯ydów z ca³ego œwiata, wraz z by³ymi
wiêŸniami i przedstawicielami w³adz polskich i izraelskich, przesz³y z Auschwitz
do Birkenau. W wyg³oszonym pod pomnikiem w by³ym obozie zag³ady Birkenau
przemówieniu Rabin powiedzia³: „Po piêædziesiêciu latach nie zapomnieliœmy
i nie przebaczamy [...]. Prochy naszych braci wo³aj¹ do nas z tej przeklêtej ziemi”.
Zwracaj¹c siê do zebranego na uroczystoœci t³umu, mówi³: „powstaliœmy z prochu
ofiar i odrodziliœmy naród ludzi silnych moralnie, kulturowo, duchowo i mili-
tarnie”82.
Po powrocie do Izraela premier Icchak Rabin wystosowa³ listy do polskiego

prezydenta Lecha Wa³êsy oraz do premier Hanny Suchockiej83. Podziêkowa³ w nich
za ciep³e przyjêcie, przyzna³ równie¿, ¿e wizyta w Polsce „by³a dla niego wy-
j¹tkow¹ okazj¹ do pog³êbienia wiedzy o bolesnej przesz³oœci”, dlatego po powro-
cie szef izraelskiego rz¹du czu³ siê silnie zdeterminowany w wysi³kach na rzecz
wzmacniania izraelskiej „niepodleg³oœci i bezpieczeñstwa”. W dalszej czêœci obu
listów wrazi³ on nadziejê, ¿e z czasem wspó³praca miêdzy Polsk¹ a Izraelem
bêdzie siê pog³êbiaæ i obejmowaæ coraz to nowe obszary i dziedziny. Prezydentowi
Wa³êsie Rabin podziêkowa³ za wk³ad w³o¿ony w prace nad organizacj¹ obchodów
rocznicy Powstania w Getcie. Natomiast premier Suchock¹ zaprosi³ do z³o¿enia
oficjalnej wizyty w Izraelu.
Niejako w tle uroczystoœci rocznicowych i towarzysz¹cych im politycznych

wydarzeñ toczy³a siê dyskusja na temat obecnoœci na terenie by³ego obozu zag³ady
Auschwitz-Birkenau symboli religijnych. Publiczna debata, która od lat toczy³a siê
nie tylko w Polsce, dotyczy³a klasztoru karmelitanek w Oœwiêcimiu. Nasili³a siê
ona w okresie bezpoœrednio poprzedzaj¹cym rocznicê Powstania w Getcie. Po-
jawi³y siê m.in. pog³oski, ¿e Œwiatowy Kongres ¯ydów i niektóre œrodowiska
w Izraelu zamierzaj¹ zbojkotowaæ uroczystoœci w Warszawie na znak protestu
wobec nierozwi¹zanego problemu lokalizacji klasztoru. Polski organizator oficjal-
nych obchodów, czyli dzia³aj¹ca przy prezydencie RP Rada ds. Stosunków Polsko-
-¯ydowskich, odciê³a siê od tej sprawy. Na spotkaniu z dziennikarzami minister
Andrzej Zakrzewski, pe³ni¹cy obowi¹zki szefa Biura Obs³ugi Politycznej Prezy-
denta i przewodnicz¹cego Rady, powiedzia³, ¿e „ani prezydent, ani jego Kancelaria
nie by³y stronami umowy genewskiej z 1987 roku, w której Koœció³ polski zobo-
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wi¹za³ siê do wybudowania nowego Karmelu poza terenem by³ego obozu w Oœwiê-
cimiu. Dlatego Kancelaria Prezydenta nie wtr¹ca³a siê do rozmów i ustaleñ miêdzy
Koœcio³em katolickim a œrodowiskami ¿ydowskimi”84. Nale¿y jednak wyraŸnie
zaznaczyæ, ¿e choæ izraelskie media szeroko opisywa³y tzw. sprawê klasztoru kar-
melitanek, to kwestia ta nie sta³a siê przedmiotem oficjalnej dyskusji miêdzy
rz¹dami Polski i Izraela.
Mimo towarzysz¹cych organizatorom obaw wydarzenia zwi¹zane z obcho-

dami rocznicy wybuchu Powstania w Getcie przebieg³y bez zak³óceñ. Sama wizyta
premiera Rabina w Polsce by³a kolejnym istotnym krokiem na drodze pojednania
obu narodów. Sta³a siê ona równie¿ przyczynkiem do nawi¹zania wspó³pracy
miêdzypañstwowej w nowych, dot¹d nieosi¹galnych obszarach, jak choæby w dzie-
dzinie obronnoœci. Od ogólnych deklaracji politycznych dotycz¹cych wspó³pracy
miêdzypañstwowej zaczêto stopniowo przechodziæ do szczegó³owych uzgodnieñ
miêdzyresortowych. W 1993 r. gen. Tadeusz Wilecki, pe³ni¹cy wówczas funkcjê
szefa Sztabu Generalnego WP, odwiedzi³ Izrael. Kilka miesiêcy póŸniej, miêdzy
27 a 30 kwietnia wizytê robocz¹ w pañstwie ¿ydowskim z³o¿y³ polski minister
obrony admira³ Piotr Ko³odziejczyk. W wyniku przeprowadzonych w trakcie wi-
zyty rozmów podpisano Memorandum o wspó³pracy wojskowej85.

Kroki na drodze do normalnoœci...

Powoli tworz¹cy siê pozytywny klimat we wzajemnych stosunkach owocowa³
kolejnymi, coraz czêstszymi wizytami polityków obu pañstw. Pod koniec stycznia
1994 r. na zaproszenie marsza³ka Sejmu Józefa Oleksego oficjaln¹ wizytê w Polsce
z³o¿y³a delegacja izraelskich parlamentarzystów z przewodnicz¹cym Knesetu Sze-
wachem Weissem86 oraz wiceprzewodnicz¹cym Ovadim Elim. Izraelska delegacja
odby³a rozmowy z polskimi parlamentarzystami. Goœcie zostali zaproszeni na
spotkanie równie¿ przez prezydenta Wa³êsê i premiera Waldemara Pawlaka. Ro-
zmawiano g³ównie na temat o¿ywienia kontaktów polsko-izraelskich i rozwoju
stosunków gospodarczych.
Mi³ym akcentem w procesie normalizacji stosunków polsko-izraelskich by³o

odznaczenie 8 listopada 1994 r. Aleksandra Klugmana przez prezydenta Wa³êsê
Krzy¿em Kawalerskim Orderu Zas³ugi Rzeczpospolitej Polskiej. Klugman wyje-
cha³ z Polski do Izraela w 1957 r. W nowej ojczyŸnie od pocz¹tku kariery zawodo-
wej zwi¹zany by³ z ukazuj¹cym siê w Tel Awiwie w jêzyku polskim dziennikiem
„Nowiny-Kurier”. Wspó³pracowa³ tak¿e z pras¹ hebrajsk¹ i izraelskim radiem. Po
wznowieniu oficjalnych stosunków polsko-izraelskich zwi¹za³ siê z dziennikiem
„Rzeczpospolita”. Aleksander Klugman by³ równie¿ cz³onkiem Zwi¹zku Autorów
Pisz¹cych po Polsku przy Zwi¹zku Pisarzy Hebrajskich87. Odznaczenie Klugmana
mia³o potrójn¹ symbolikê, po pierwsze, uhonorowany zosta³ obywatel Izraela, po
drugie, by³ to cz³owiek, którego osobista historia wpisywa³a siê w tragiczne losy
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wielu tysiêcy ¯ydów polskich, dla których powojenna Polska nie by³a zbyt goœ-
cinna, po trzecie, Klugman przez swoj¹ pracê zarówno w Izraelu, jak i w Polsce
sta³ siê rzecznikiem pojednania i budowy nowych, przyjacielskich stosunków.

50 rocznica wyzwolenia obozu koncentracyjnego

Auschwitz-Birkenau

Do intensyfikacji stosunków polsko-izraelskich dosz³o ponownie przy okazji zbli-
¿aj¹cych siê obchodów 50 rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego Ausch-
witz-Birkenau, przypadaj¹cej 27 stycznia 1995 r. Przygotowania do obchodów
rocznicowych strona polska rozpoczê³a ju¿ jesieni¹ 1994 r. Niestety, na samym
pocz¹tku dosz³o do wydarzeñ zwiastuj¹cych mo¿liwy kryzys w stosunkach pol-
sko-izraelskich. Otó¿ prezydent Lech Wa³êsa, chc¹c uœwietniæ uroczystoœæ w Oœwiê-
cimiu, zapowiedzia³, ¿e zamierza zaprosiæ na ni¹ wszystkich dotychczasowych
laureatów pokojowej Nagrody Nobla, w tym Icchaka Rabina, Szymona Peresa
i Jasera Arafata88.
Na wieœæ o zamiarach polskiego prezydenta izraelskie i polskie media speku-

lowa³y, jak zachowa siê strona izraelska, czy w akcie protestu wobec planów
zaproszenia Arafata nie zechce zbojkotowaæ uroczystoœci. W tej sprawie minister
w Kancelarii Prezydenta Andrzej Zakrzewski odby³ telefoniczn¹ rozmowê z Iccha-
kiem Rabinem. Ostatecznie na obchody rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-
-Birkenau nie przyjecha³ ani Jaser Arafat, ani Szymon Peres, ani Icchak Rabin.
Stronê izraelsk¹ reprezentowali izraelscy parlamentarzyœci z przewodnicz¹cym
Knesetu Szewachem Weissem i wiceprzewodnicz¹cym Dovem Shilanskym na
czele. W poœredni sposób by³o to zwi¹zane z wizyt¹ polskich parlamentarzystów
i ówczesnego marsza³ka Sejmu, Józefa Oleksego, w Izraelu, od 5 do 8 grudnia
1994 r.89 Oleksy bowiem gor¹co zaprasza³ Weissa, aby ten przyby³ z rewizyt¹ do
Polski90.
Obchody upamiêtniaj¹ce oswobodzenie obozu Auschwitz-Birkenau rozpoczê-

³y siê 26 stycznia uroczystym posiedzeniem Senatu Uniwersytetu Jagielloñskiego.
Wœród zaproszonych goœci znaleŸli siê byli przedstawiciele organizacji komba-
tanckich, byli wiêŸniowie, laureaci pokojowej Nagrody Nobla oraz instytucji zaj-
muj¹cych siê krzewieniem wiedzy i upamiêtniaj¹cych historiê wojny i Zag³ady, jak
równie¿ przedstawiciele w³adz pañstwowych i œwiata nauki. W trakcie sesji g³os
zabrali: rektor Uniwersytetu Jagielloñskiego prof. Aleksander Koj, prezydent Lech
Wa³êsa, przewodnicz¹cy Miêdzynarodowej Rady Muzeum w Oœwiêcimiu, wów-
czas ambasador RP w Wiedniu W³adys³aw Bartoszewski, wiceprezydent Œwiato-
wego Kongresu ¯ydów Kalman Sultanik, Baron Maurice Goldstein – przewod-
nicz¹cy Miêdzynarodowego Komitetu Oœwiêcimskiego, Israel Gutman – cz³onek
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dyrekcji Instytutu Yad Vashem, Miles Lerman – przewodnicz¹cy Rady Muzeum
Holokaustu w Waszyngtonie oraz Arnold Mostowicz – przewodnicz¹cy Zwi¹zku
¯ydów Kombatantów i Poszkodowanych w Drugiej Wojnie Œwitowej91. W prze-
mówieniach powtarza³o siê stwierdzenie o wyj¹tkowoœci okrucieñstwa i nieludz-
kim obliczu hitleryzmu. Nawi¹zywano do innych tragicznych wydarzeñ w historii
ludzkoœci i podkreœlano potrzebê walki z wszelkimi formami dyskryminacji.
Niestety, nie brak by³o drobnych zgrzytów w przebiegu sesji. Otó¿ prze-

mawiaj¹cy w imieniu Œwiatowego Kongresu ¯ydów Kalman Sultanik odczyta³ na
wstêpie wyst¹pienia faks od przewodnicz¹cego organizacji Edgara Bronfmana.
Wczeœniej planowano, ¿e to w³aœnie Bronfman bêdzie przemawiaæ na sesji Senatu
UJ, jednak, jak spekulowali dziennikarze, po tym, gdy odmówiono mu prawa za-
brania g³osu w trakcie uroczystoœci na terenie by³ego obozu Auschwitz-Birkenau,
zrezygnowa³ w ogóle z przybycia na obchody. W faksie do Sultanika stwierdzi³, ¿e
specyfika uroczystoœci daje moralne prawo zabierania g³osu jedynie by³ym wiêŸ-
niom obozu92. Stanowisko to zosta³o odczytane jako krytyka prezydenta Lecha
Wa³êsy, który przemawia³ zarówno w Krakowie, jak i Oœwiêcimiu93.
Po po³udniu w Sali Poselskiej Zamku Królewskiego na Wawelu spotkali siê

przybyli na uroczystoœci rocznicowe przedstawiciele oficjalnych delegacji 28 pañstw,
w tym delegacja z Izraela i inni zaproszeni goœcie94. Uczestnicy wawelskiego spot-
kania, odbywaj¹cego siê przy drzwiach zamkniêtych, uchwalili Apel do Narodów
Œwiata o Pokój i Tolerancjê, który mia³ zostaæ odczytany nastêpnego dnia w trak-
cie uroczystoœci w Oœwiêcimiu95. I tutaj znowu zaiskrzy³o – w przygotowanym
przez polskich organizatorów tekœcie apelu, jak wspomina prof. Szewach Weiss,
„nie by³o ani s³owa o ¯ydach i o antysemityzmie. I o tym, ¿e w Oœwiêcimiu ginêli
¯ydzi. Znowu by³a mowa tylko o obywatelach polskich”. Oburzona izraelska
delegacja zagrozi³a, ¿e jeœli tekst nie zostanie zmieniony, to Izraelczycy go nie
podpisz¹ i na znak protestu opuszcz¹ salê96. Jak siê wyrazi³ prof. Weiss, „pod
takimi naciskami prezydent Wa³êsa zmieni³ tekst deklaracji i podkreœli³ s³owo
«¯ydzi»”97.
Tego samego dnia co oficjalne uroczystoœci w Krakowie odby³a siê na terenie

by³ego obozu Birkenau nieoficjalna uroczystoœæ religijna, zorganizowana przez
œrodowiska ¿ydowskie z Polski i zagranicy98. Wziêli w niej udzia³ m.in. przed-
stawiciele Œwiatowego i Europejskiego Kongresu ¯ydów, polskich organizacji ¿y-

NORMALIZACJA (1990–1995) 61

91
91 Œwiat po Auschwitz. The World after Auschwitz. Materia³y z uroczystego posiedzenia Senatu Uniwersytetu
Jagielloñskiego upamiêtniaj¹cego 50-lecie wyzwolenia obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, 26 stycznia
1995 roku. Materials from a Special Session of the Jagiellonian University Senate Commemorating the 50th

Anniversary of the Liberation of the Auschwitz-Birkenau Concentration Camp, January 26, 1995, oprac. A. Lis,
t³um. E.R. Nowakowska, Kraków 1995.
92
92 Przemówienie K. Sultanika w trakcie uroczystej sesji Senatu UJ, [w:] Œwiat po Auschwitz..., s. 42.
93
93 By nie powtórzy³y siê: Auschwitz, Birkenau, Treblinka, Dachau, Gu³ag, „Gazeta Wyborcza”, 27 stycznia
1995.
94
94 W sk³ad izraelskiej delegacji wchodzili: SzewachWeiss, Eli Wiesel, Yosef Burg, Dov Shilanski, Israel
Gutman, Avner Snalev.
95
95 Znakiem czasu jest pamiêæ, „Rzeczpospolita”, 27 stycznia 1995.
96
96 S. Weiss, Miêdzy nami, Wroc³aw 2005, s. 166; S. Weiss, J. Szwedowska, Ziemia i chmury, s. 114–115.
97
97 S. Weiss, Miêdzy...
98
98 Armia Czerwona nie przyjedzie. Przed 50 rocznic¹ wyzwolenia obozu w Oœwiêcimiu, „Rzeczpospolita”,
17 stycznia 1995.



dowskich, delegacja izraelska i byli wiêŸniowie. Wœród osób zabieraj¹cych g³os by³
tak¿e Szewach Weiss99.
Oficjalna ceremonia upamiêtniaj¹ca oswobodzenie obozu odby³a siê w Oœwiê-

cimiu 27 stycznia 1995 r. Na terenie obozu Auschwitz I przedstawiciele ró¿nych
delegacji z³o¿yli kwiaty pod Œcian¹ Œmierci. Pod pomnikiem w by³ym obozie
Birkenau odczytano Apel do Narodów Œwiata o Pokój i Tolerancjê i wyg³oszono
przemówienia.
Jak zauwa¿y³ póŸniejszy ambasador RP w Izraelu, Wojciech Adamiecki, przy

okazji rocznicy wyzwolenia obozu „przedstawiciele Izraela wiele s³ów kierowali
bezpoœrednio do Polski i Polaków. By³o w tym wyci¹gniêcie rêki do zgody, do
pojednania, do przezwyciê¿enia uprzedzeñ”. Adamiecki stwierdzi³, ¿e gesty te
mog¹ „staæ siê niezbêdn¹ cegie³k¹ w tworzeniu kontaktów miêdzy nami. Jest to
znak, i¿ proces ten sta³ siê faktem, bez wzglêdu na to, jak d³ugo potrwa”100.
Pokreœli³ on równie¿, ¿e aby normalizacja stosunków mog³a przebiegaæ sprawnie,
„potrzeba dobrej woli po obu stronach. A przede wszystkim solidnego wysi³ku
historyków, pracy pedagogów i wychowawców i wielu, wielu kontaktów normal-
nych, zwyk³ych, zbli¿aj¹cych nas jako ludzi”101. Pisz¹c te s³owa, Adamiecki nie
wiedzia³ jeszcze, ¿e ju¿ wkrótce zadanie to stanie siê jego wielkim wyzwaniem
w pracy na stanowisku ambasadora w Tel Awiwie.

W³adys³aw Bartoszewski ministrem spraw zagranicznych

po raz pierwszy

Wczesn¹ wiosn¹ 1995 r. dosz³o w Polsce do kryzysu rz¹dowego, w wyniku któ-
rego poda³ siê do dymisji premier Waldemar Pawlak. Prezydent Wa³êsa powierzy³
misjê tworzenia nowego rz¹du Józefowi Oleksemu. Z perspektywy stosunków
polsko-izraelskich najwa¿niejsza by³a zmiana na stanowisku ministra straw zagra-
nicznych. Zgodnie z sugesti¹ Wa³êsy Oleksy resort ten powierzy³ ówczesnemu
ambasadorowi RP w Wiedniu W³adys³awowi Bartoszewskiemu102. Profesor Bar-
toszewski by³ dla zwolenników pojednania polsko-¿ydowskiego i pog³êbiania
wspó³pracy polsko-izraelskiej wymarzonym kandydatem na szefa MSZ. Biografia
Bartoszewskiego okaza³a siê nieocenionym atutem, sprzyjaj¹cym polsko-izrael-
skim rozmowom103. Po zaprzysiê¿eniu rz¹du minister Bartoszewski stworzy³ nowe
stanowisko – pe³nomocnika ministra ds. kontaktów z diaspor¹ ¿ydowsk¹, którym
mianowano Krzysztofa Œliwiñskiego. W kompetencjach pe³nomocnika znalaz³o siê
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koordynowanie dzia³añ zwi¹zanych z kontaktami polsko-¿ydowskimi,
z wy³¹czeniem oficjalnych relacji miêdzypañstwowych104.
8 maja 1995 r. minister Bartoszewski uda³ siê w pierwsz¹ podró¿ zagraniczn¹

w³aœnie do Izraela. Otrzyma³ bowiem, jako jedyny goœæ z zagranicy, zaproszenie
na uroczyst¹ sesjê Knesetu poœwiecon¹ 50 rocznicy zwyciêstwa nad faszyzmem.
Pobyt polskiego ministra w Izraelu dalece ró¿ni³ siê od tradycyjnych oficjalnych
podró¿y zagranicznych polityków szczebla rz¹dowego. Jak napisa³a „Rzeczpospo-
lita”, relacjonuj¹c wizytê Bartoszewskiego, by³a to wizyta pe³na „serdecznoœci
dalekiej od dyplomatycznego protoko³u”105. W jednym z tekstów poœwiêconych
wizycie dziennik cytowa³ wypowiedŸ wysokiego urzêdnika izraelskiego MSZ: „Nie
jestem w stanie policzyæ, ilu prezydentom, premierom, ministrom z ró¿nych stron
œwiata towarzyszy³em w ci¹gu mojej ponad 25-letniej pracy w ministerstwie. Ale
czegoœ takiego, jak podczas wizyty ministra Bartoszewskiego w naszym kraju,
jeszcze nie widzia³em. To nie by³a wizyta dyplomatyczna, ale nieustaj¹cy ani na
chwilê festiwal przyjaŸni”106. Przyjacielska atmosfera, towarzysz¹ca pobytowi pol-
skiego ministra w Izraelu by³a doskona³ym gruntem do podjêcia rozmów na
tematy dot¹d unikane, a zwi¹zane z faktycznym pog³êbieniem wspó³pracy. Szef
polskiego MSZ odby³ seriê spotkañ z izraelskimi politykami, w tym z cz³onkami
izraelskiego rz¹du – prezydentem Ezerem Weizmanem oraz liderem opozycji
izraelskiej Eli Ben Elieserem. W trakcie rozmów szczególne miejsce zajê³a kwestia
wzajemnego zniesienia wiz wjazdowych. Tak premier Rabin, jak równie¿ szef
izraelskiego MSZ, Szymon Peres, obiecali ministrowi Bartoszewskiemu ponowne
rozpatrzenie sprawy. Dotychczasowe opory strony izraelskiej motywowane by³y
strachem przed zalewem izraelskiego rynku pracy przez nielegalnych pracowni-
ków z Polski. Zgodnie z danymi polskiej Ambasady w Tel Awiwie pod koniec
1994 r. w Izraelu przebywa³o nielegalnie w celach zarobkowych ok. 5 tys. Po-
laków. Dane izraelskiego Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych mówi³y nawet
o 15 tys.107 Jednak¿e wzrastaj¹ce zainteresowanie wyjazdami turystyczno-eduka-
cyjnymi Izraelczyków do Polski sprawia³o, ¿e strona izraelska tak¿e by³a za-
interesowana z³agodzeniem procedury wizowej. Pod koniec 1994 r. liczba wiz
wydawanych przez wydzia³ konsularny polskiej ambasady osi¹gnê³a pu³ap ok.
20 tys. rocznie108.
Innym cennym zapewnieniem strony izraelskiej by³o wzmocnienie wspó³pracy

w kwestii polityki zagranicznej. Izrael mia³ poprzeæ polsk¹ kandydaturê na nie-
sta³ego cz³onka Rady Bezpieczeñstwa ONZ109. Ponadto wicepremier Peres za-
pewni³, ¿e w³adze Izraela bêd¹ stara³y siê zachêciæ administracjê Unii Euro-
pejskiej, by ta zaprosi³a Polskê na planowan¹ na listopad 1995 r. konferencjê
krajów Unii oraz krajów basenu Morza Œródziemnego.
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Szczególny charakter mia³a wizyta ministra Bartoszewskiego wraz z ¿on¹ w in-
stytucie Yad Vashem. Zofia Bartoszewska ods³oni³a tablicê honorow¹ z imieniem
i nazwiskiem swojej siostry, Wandy Makuch-Korulskiej, odznaczonej medalem
„Sprawiedliwi Wœród Narodów Œwiata”110. Minister Bartoszewski z³o¿y³ nato-
miast bia³o-czerwony wieniec w Pawilonie Pamiêci111. Warto dodaæ, ¿e Barto-
szewski sam by³ w gronie pierwszych osób odznaczonych medalem Sprawied-
liwych, ponadto przez lata wspó³pracowa³ i przyjaŸni³ siê z historykami Instytutu.
Kolejnym przyk³adem ciep³ego i serdecznego przyjêcia polskiego ministra by³

jego udzia³ w œwiatowym zjeŸdzie organizacji zrzeszaj¹cych ¿ydowskich kom-
batantów drugiej wojny œwiatowej, odbywaj¹cym siê w tych dniach w Tel Awiwie.
Jak podkreœlali komentatorzy prasy polskiej i izraelskiej, dla kombatantów, szcze-
gólnie z Polski, Bartoszewski nie by³ jedynie przedstawicielem rz¹du, ale przede
wszystkim towarzyszem broni we wspólnej walce z hitleryzmem. Tak te¿ przyjêty
zosta³ w Kibucu im. Bohaterów Getta, gdzie w pozbawionej dyplomatycznych
konwenansów atmosferze polski minister zwraca³ siê do jego mieszkañców jak do
starych przyjació³. Wspominaj¹c przedwojenn¹ Polskê i Warszawê, Bartoszewski
mówi³ wiele o dzisiejszej Rzeczpospolitej i o perspektywach roztaczaj¹cych siê
przed ni¹112.
Symbolicznym zwiastunem nowej ery we wzajemnych relacjach by³ artyku³

Wizyta wielkiego przyjaciela, opublikowany w najwiêkszym izraelskim dzienniku
„Jediot Ahronot”, gdzie obok obszernej noty biograficznej polskiego goœcia wy-
ra¿ono nastêpuj¹c¹ opiniê: „Polska jest dzisiaj bardzo wa¿nym, dobrze prosperu-
j¹cym i rozwijaj¹cym siê pañstwem w Europie, serdecznie zaprzyjaŸnionym z Izrae-
lem [...]. Prezydent Wa³êsa by³ pierwszym czo³owym politykiem wschodnioeuro-
pejskim, który z³o¿y³ wizytê w Jerozolimie i który uzna³ za swój obowi¹zek prosiæ
naród ¿ydowski o wybaczanie za winy Polaków, którzy w czasie okupacji hitlero-
wskiej zachowali siê niegodnie wobec przeœladowanych [...]. Wizyta ministra
Bartoszewskiego w Izraelu jest wizyt¹ wypróbowanego przyjaciela i cz³owieka
szlachetnego”113.
Tu¿ po powrocie do kraju minister Bartoszewski przedstawi³ w Sejmie RP

„Informacjê o g³ównych kierunkach polityki zagranicznej Polski w 1995 r.”114.
W koñcowej czêœci swego przemówienia odniós³ siê do relacji Polski z Izraelem
w kontekœcie polskiej polityki bliskowschodniej. Podkreœli³ on, ¿e polskiej dy-
plomacji „zale¿y na rozwijaniu tradycyjnie dobrych kontaktów z pañstwami arab-
skimi”, ale równie¿ „na odbudowywanych od niedawna stosunkach z Pañstwem
Izrael”. I choæ w piêtnastostronicowym przemówieniu ministra Bartoszewskiego
na temat stosunków Polski z pañstwem ¿ydowskim znajdujemy tylko to jedno
cytowane zdanie, to samo pojawienie siê go, podczas gdy ¿adne inne pañstwo
regionu nie zosta³o wymienione z nazwy, œwiadczy o tym, ¿e polski MSZ do tych
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110 W. Bartoszewski, Moja Jerozolima..., s. 97.
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111 Czy dojdzie do zniesienia wiz?, „Rzeczpospolita”, 12 maja 1995.
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112 Wyst¹pienie ministra spraw zagranicznych RP W³adys³awa Bartoszewskiego w Kibucu im. Bohaterów Getta,
Izrael, 11 maja 1995 r., http://www.zbiordokumentow.pl (dostêp: 12 marca 2005).
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113 Czy dojdzie do...
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114 Informacje ministra spraw zagranicznych o g³ównych kierunkach polityki zagranicznej Polski w 1995 roku,
Sprawozdanie stenograficzne z prac Sejmu RP, 2 kadencja, 50 posiedzenie, 1 dzieñ, 24 maja 1995,
http://www.sejm.gov.pl (dostêp: 16 sierpnia 2006).



relacji niew¹tpliwie przywi¹zywa³ wagê, choæ nie tak du¿¹, jak do relacji z pañ-
stwami Unii Europejskiej, Rosj¹ czy Stanami Zjednoczonymi.
Polsko-izraelskie stosunki miêdzypañstwowe obejmowa³y coraz to nowe dzie-

dziny, wspó³praca uk³ada³a siê w miarê poprawnie. Polityka oœrodka rz¹dowego
wspó³gra³a z polityk¹ realizowan¹ przez prezydenta i jego gabinet. Powoli równie¿
podpisane na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych porozumienia wchodzi³y w ¿ycie,
w ró¿nym jednak stopniu i z umiarkowan¹ dynamik¹ korzystano w praktyce z mo¿-
liwoœci, jakie one stwarza³y. Nieprzerwanie trwa³ dialog polityczny, realizowany
g³ównie przy okazji wymiany wizyt. W ich trakcie poruszano coraz to nowe,
nierzadko bardzo trudne tematy, jak np. zadoœæuczynienie za utracony przez ¿y-
dowskich w³aœcicieli w Polsce maj¹tek. Sprawa ta by³a przedmiotem rozmowy,
któr¹ przy okazji kolejnej wizyty w Polsce, latem 1995 r., odby³ przewodnicz¹cy
izraelskiego parlamentu Szewach Weiss z prezydentem Wa³ês¹115. Weiss zapropo-
nowa³, by reprywatyzacja i restytucja ¿ydowskiego mienia komunalnego odbywa-
³a siê za poœrednictwem miêdzynarodowych organizacji ¿ydowskich oraz rz¹du
Izraela. Politycy dyskutowali tak¿e o wadze spotkañ m³odych ludzi z Polski i Izraela,
przyznali, ¿e jest to najlepszy sposób na rozwijanie i pog³êbianie istniej¹cych
wiêzi.
Od 6 do 10 sierpnia 1995 r. z oficjaln¹ wizyt¹ do Polski, na zaproszenie G³ów-

nej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, przebywa³ przewod-
nicz¹cy Zarz¹du Yad Vashem gen. rezerwy Avner Shalev. W trakcie pobytu w Pol-
sce Szalew odwiedzi³ m.in. Warszawê, £ódŸ i Lublin. Spotka³ siê z ministrem
spraw zagranicznych W³adys³awem Bartoszewskim i ministrem sprawiedliwoœci
Jerzym Jaskierni¹. Najwa¿niejszym owocem pobytu Szalewa w Polsce by³o pod-
pisanie umowy o wspó³pracy miêdzy G³ówn¹ Komisj¹ Badania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu a Yad Vashem116.
W drugiej po³owie 1995 r. dosz³o jeszcze do kilku wa¿nych wizyt miêdzy-

pañstwowych polityków szczebla rz¹dowego. Od 13 do 16 sierpnia goœci³ w Pol-
sce izraelski minister zdrowia Efraim Sneh, który odby³ rozmowy z premierem
Oleksym oraz polskim ministrem zdrowia i opieki spo³ecznej prof. Jackiem ¯o-
chowskim. Od 18 do 20 wrzeœnia w Izraelu przebywa³ minister przemys³u i hand-
lu Klemens Œcierski wraz z wiceministrem Romanem Czerwiñskim i grup¹ biz-
nesmenów. Miesi¹c póŸniej, od 19 do 20 paŸdziernika, w Polsce goœci³ izraelski
wiceminister spraw zagranicznych Eli Dayan, którego podejmowa³ jego odpo-
wiednik w polskim resorcie spraw zagranicznych Robert Mroziewicz117.

Pierwszy okres po nawi¹zaniu stosunków dyplomatycznych miêdzy Polsk¹ a Izrae-
lem w 1990 r. to czas przezwyciê¿ania naros³ych przez lata po obu stronach
stereotypów i uprzedzeñ. To czas pierwszych prób rozliczenia siê z w³asn¹, nie-
jednokrotnie zak³aman¹ histori¹. Dodatkowo w Polsce to okres przemian, nie
tylko ustrojowych, ale i spo³ecznych. W tocz¹cej siê na pocz¹tku lat dziewiêædzie-
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115 Knesset Speaker Weiss meets with Polish President Wa³êsa, Jerusalem, 17 sierpnia 1995, Israeli Ministry
of Foreign Affairs, t. 15, 1995–1996, http://www.mfa.gov.il (dostêp: 17 marca 2005).
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si¹tych dyskusji spo³eczno-politycznej sporo miejsca poœwiêcano problemowi oby-
watelskoœci spo³eczeñstwa oraz potrzebie walki z ksenofobi¹. Szczególne miejsce
zajmowa³y tu kwestie dotycz¹ce stosunków polsko-¿ydowskich i dialogu judeo-
chrzeœcijañskiego. Sporo powiedziano, napisano i zrobiono w kwestii walki z anty-
semityzmem. Trzeba jednak wspomnieæ o wydarzeniach rzucaj¹cych cieñ na pro-
ces normalizacji stosunków polsko-¿ydowskich, a w konsekwencji polsko-izrael-
skich. Zauwa¿one i oprotestowane przez stronê izraelsk¹ by³y takie incydenty, jak
spalenie izraelskiej flagi w trakcie legalnej manifestacji skinheadów w Toruniu
w 1994 r.118 czy wypowiedŸ pra³ata Henryka Jankowskiego, który w kazaniu pod-
czas mszy 11 czerwca 1995 r. (uczestniczy³ w niej prezydent Wa³êsa), powiedzia³,
i¿ „gwiazda Davida wpisana jest w symbole swastyki oraz sierpa i m³ota”119.
Szeroko dyskutowana by³a sprawa losów klasztoru karmelitanek, mieszcz¹cego siê
w bezpoœrednim s¹siedztwie obozu Auschwitz-Birkenau120.
W Izraelu natomiast, w ocenie ambasadora Dowgia³³o, na pocz¹tku lat dzie-

wiêædziesi¹tych dominowa³ niechêtny stosunek do Polski i Polaków. Tendencja ta
by³a, zdaniem polskiego dyplomaty, widoczna wœród polityków; przywo³uje on
tutaj przyk³ad Icchaka Szamira czy te¿ naczelnego aszkanazyjskiego rabina Izraela
Meiera Laua, równie¿ urodzonego w Piotrkowie. Nastroje te podziela³a tak¿e
izraelska prasa, która komentowa³a najmniejsze nawet przejawy antysemityzmu
w Polsce, i by³a w tym doœæ jednostronna121. Przygl¹daj¹c siê pierwszemu piêcio-
leciu, które up³ynê³o od nawi¹zania stosunków pañstwowych, trudno nie zgodziæ
siê z ocen¹ ambasadora Dowgia³³o. Jednak¿e bez zrozumienia motywów, a tak¿e
poznania osobistych historii ¿ycia osób negatywnie ustosunkowanych do Polski
narazimy siê na powielanie stereotypów, co sprzyja pog³êbianiu przepaœci dziel¹cej
oba narody. Specyficzna percepcja Polski i Polaków przez Szamira i rabina Laua
jest wynikiem ich w³asnych doœwiadczeñ i tragicznych losów ich rodzin, wpi-
sanych w ciemne strony historii stosunków polsko-¿ydowskich. Dlatego trudno
by³oby uznaæ formu³owane przez nich opinie za reprezentatywne dla izraelskiego
postrzegania Polski. Nie nale¿y jednak takich g³osów bagatelizowaæ, a raczej na-
le¿y do³o¿yæ wszelkich starañ, by je zrozumieæ. Warto równie¿ zauwa¿yæ, ¿e
faktycznie, jak stwierdzi³ Jan Dowgia³³o, izraelska prasa ze sporym zaanga¿o-
waniem œledzi³a wszelkie przejawy antysemityzmu. Ale Polska nie by³a w tym
wzglêdzie szczególnie „faworyzowana”, czytelnik izraelskiej prasy otrzymywa³
równie¿ informacje o antysemickich incydentach, do jakich dochodzi³o w innych
zak¹tkach œwiata. Trzeba tak¿e zaznaczyæ, ¿e izraelskie media informowa³y o prze-
jawach i gestach pojednania oraz odnowy w relacjach polsko-¿ydowskich i polsko-
izraelskich122.
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jmowali siê g³ównie dziennikarze maj¹cy polskie korzenie.



W polsko-izraelskich stosunkach miêdzypañstwowych w omawianym okresie,
czyli od 1990 do 1995 r., zauwa¿alna by³a swoista asymetria. Strona polska znacz-
nie czêœciej wychodzi³a z inicjatywami s³u¿¹cymi zarówno pojednaniu obu naro-
dów, jak równie¿ intensyfikacji wspó³pracy politycznej i gospodarczej. Aktywnoœæ
strony izraelskiej natomiast nie wykracza³a generalnie poza utrzymywanie oka-
zjonalnych kontaktów zwi¹zanych z obchodami rocznicowymi upamiêtniaj¹cymi
martyrologiê ¯ydów w Polsce. Dodatkowo asymetriê zauwa¿amy tak¿e w samym
charakterze stosunków dwustronnych. Symboliczne gesty, s³owa i wydarzenia
mia³y zdecydowan¹ przewagê nad praktyczn¹, pragmatyczn¹ stron¹ wzajemnych
relacji. Nie bez znaczenia by³o równie¿ izraelskie postrzeganie Polski na arenie
miêdzynarodowej. W pierwszej po³owie lat dziewiêædziesi¹tych Polska nie by³a
dla Izraela istotnym graczem. Przebieg i losy polskiej transformacji polityczno-gos-
podarczej nie by³y z punktu widzenia Izraela przes¹dzone. Izrael wówczas nie
widzia³ w Polsce ani powa¿nego partnera gospodarczego, ani sprzymierzeñca po-
litycznego. Zdecydowanie natomiast pozyskanie przychylnoœci Izraela i diaspory
¿ydowskiej, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, le¿a³o w polskim interesie
i korespondowa³o z celami polskiej polityki zagranicznej, zw³aszcza ¿e w oma-
wianym okresie dobre stosunki z Izraelem nie wchodzi³y w kolizjê z poprawnymi
stosunkami z pañstwami arabskimi.
Wœród licznych pomys³ów na poprawê relacji miêdzy Polsk¹ i Izraelem warte

odnotowania s¹ te zaproponowane przez prof. Jana Dowgia³³o. W syntetycznym
tekœcie zamieszczonym w Roczniku Polskiej Polityki Zagranicznej ustêpuj¹cy amba-
sador RP w Tel Awiwie sygnalizowa³ potrzebê uruchomienia procedury zmierza-
j¹cej do umo¿liwienia odzyskania polskiego obywatelstwa przez ¯ydów pozbawio-
nych go w drodze „niedobrowolnej emigracji w 1968 roku i póŸniej”. Zwraca³
tak¿e uwagê, ¿e po¿yteczne by³oby powo³anie konsulów honorowych123, którzy
mogliby przede wszystkim dzia³aæ na rzecz promocji i poprawy wizerunku Polski
w Izraelu124.
Mo¿na zaryzykowaæ stwierdzenie, ¿e pierwsze symptomy zakoñczenia etapu

normalizacji stosunków i rozpoczêcia nowego rozdzia³u we wzajemnych relacjach
pojawi³y siê wraz z objêciem stanowiska ministra spraw zagranicznych przez W³a-
dys³awa Bartoszewskiego. Trudno jednak zak³adaæ, ¿e zmiana personalna, nawet
jeœli mówimy o tak charyzmatycznej postaci jak W³adys³aw Bartoszewski, by³a
jedynym czynnikiem generuj¹cym „nowe otwarcie” w stosunkach polsko-izrael-
skich. Praca wielu ludzi zarówno Izraelczyków, jak i Polaków umo¿liwi³a budo-
wanie relacji charakteryzuj¹cych siê wiêkszym partnerstwem i otwartoœci¹. Wkro-
czenie w okres, który nazwa³am okresem stabilizowania siê wspó³pracy, by³o

NORMALIZACJA (1990–1995) 67

123
123 Konsul honorowy (ang. honorary consul, franc. consul honoraire, niem. Honorarkonsul) jest urzêdnikiem
konsularnym okreœlonego pañstwa (tzw. pañstwa wysy³aj¹cego) w innym pañstwie (pañstwie przyj-
muj¹cym). W odró¿nieniu od konsulów zawodowych za swoj¹ pracê nie pobiera wynagrodzenia –
pracuje honorowo. Konsul honorowy mo¿e wykonywaæ te same funkcje co konsul zawodowy, choæ
zwykle powierza siê im wê¿szy zakres obowi¹zków. Konsulami honorowymi najczêœciej zostaj¹ osoby
maj¹ce obywatelstwo pañstwa przyjmuj¹cego (w przypadku konsulów zawodowych praktycznie za-
wsze maj¹ oni obywatelstwo pañstwa wysy³aj¹cego), lecz maj¹ce korzenie w kraju wysy³aj¹cym. Osoby
takie zwykle s¹ dobrze sytuowane oraz maj¹ dobr¹ opini¹ w kraju, w którym pe³ni¹ funkcjê konsula
– za: J. Sutor, Prawo dyplomatyczne i konsularne, Warszawa 2004.
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mo¿liwe dziêki wielu opisanym wczeœniej wydarzeniom. Podsumowuj¹c okres
swojego urzêdowania (1990–1994), ambasador Dowgia³³o przyzna³, ¿e na po-
ziomie pañstwowym stosunki polsko-izraelskie po niespe³na czterech latach od
ich wznowienia by³y bardzo dobre, o czym œwiadczyæ mia³a m.in. zbudowana
w krótkim czasie baza traktatowa. Jednak¿e niezwykle problematyczne pozo-
stawa³y relacje miêdzyludzkie, ich normalizacja wymaga³a czasu. Czas ów po-
trzebny by³, by nauczyæ oba spo³eczeñstwa patrzeæ w przysz³oœæ, a nie tylko
w przesz³oœæ125.

STABILIZACJA WSPÓ£PRACY (1995–2000)Stabilizacja wspó³pracy (1995–2000)

Zmiana przywództwa. Wybory prezydenckie w Polsce

i zamach na premiera Icchaka Rabina

Pierwszy etap po wznowieniu oficjalnych stosunków dyplomatycznych miêdzy
obu pañstwami w stosunkach polsko-izraelskich, umownie rzecz bior¹c, zakoñ-
czy³ siê wraz z wygran¹ w wyborach prezydenckich Aleksandra Kwaœniewskiego.
Rzec mo¿na, ¿e najtrudniejsze zadanie, polegaj¹ce na stawieniu czo³a naros³ym
przez lata uprzedzeniom oraz stworzeniu formalnoprawnych podstaw wspó³-
pracy i odbudowaniu zaufania we wzajemnych relacjach, przypad³o w udziale
przede wszystkim prezydentowi Lechowi Wa³êsie i dzia³aj¹cym w okresie jego
kadencji politykom. Ten pierwszy demokratycznie wybrany prezydent mia³ jednak
znacznie wiêksze prerogatywy w zakresie polityki zagranicznej i wewnêtrznej ni¿
jego nastêpca. Po drugie zaœ, Wa³êsie uda³o siê przetrwaæ ca³¹ piêcioletni¹ ka-
dencjê, w przeciwieñstwie do kolejnych dzia³aj¹cych w okresie transformacji rz¹-
dów. Dlatego prezydent Wa³êsa by³ dla zagranicy swego rodzaju stabilizatorem
polskiej polityki. To on i jego polityczne otoczenie odgrywa³o zasadnicz¹ rolê
w kreowaniu celów i sposobów realizacji polityki zagranicznej.
Polskie wybory prezydenckie zbieg³y siê z tragicznym wydarzeniem w Izraelu.

Otó¿ w przeddzieñ pierwszej tury wyborów w Polsce, w sobotni wieczór 4 listo-
pada 1995 r. ¿ydowski ekstremista zastrzeli³ w Tel Awiwie izraelskiego premiera
Icchaka Rabina uczestnicz¹cego w wiecu na rzecz pokoju. Wydarzenie to poru-
szy³o polsk¹ opiniê publiczn¹. W poniedzia³kowej prasie na czo³ówkach najwiêk-
szych polskich dzienników, obok rezultatów wyborów prezydenckich, znalaz³a siê
informacja o tragicznym wydarzeniu w Izraelu. Wymownym i wyj¹tkowym ges-
tem solidarnoœci z Izraelczykami by³ list sekretarza generalnego Episkopatu Polski
bp Tadeusza Pieronka z³o¿ony na rêce izraelskiego ambasadora w Polsce Gershona
Zohara126. Kondolencje i wyrazy ubolewania z³o¿yli tak¿e polscy politycy127. Ju¿
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³ego straciliœmy tak¿e ogromnego rzecznika przyjaŸni polsko-izraelskiej i oparcia jej na nowoczesnych



w poniedzia³ek, 6 listopada, do Ambasady Izraela udali siê prezydent Lech Wa-
³êsa, minister spraw zagranicznych W³adys³aw Bartoszewski oraz wicepremier
i minister edukacji narodowej Aleksander £uczak, by dokonaæ wpisu do ksiêgi
kondolencyjnej128. Natomiast w uroczystoœciach pogrzebowych w Jerozolimie udzia³
wzi¹³ premier Józef Oleksy129.
19 listopada 1995 r. odby³a siê druga tura wyborów prezydenckich, w wyniku

której, stosunkiem g³osów 51,72 do 48,28 proc. wygra³ Aleksander Kwaœniewski.
Nowy prezydent zosta³ zaprzysiê¿ony 23 grudnia, a wiêc dzieñ po zakoñczeniu
kadencji Lecha Wa³êsy.
Na marginesie warto zauwa¿yæ, ¿e w kampanii przedwyborczej, podobnie jak

w 1990 r., pojawi³y siê „antysemickie aluzje”, tym razem czynione pod adresem
Aleksandra Kwaœniewskiego130. Jednak¿e zasiêg i miêdzynarodowe konsekwencje
zjawiska by³y niewielkie.
Jak przyzna³ Andrzej Majkowski, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta

RP, odpowiedzialny za sprawy miêdzynarodowe, jednym z celów nowo powo³anej
„prezydenckiej dyplomacji” mia³o byæ „o¿ywienie pozaeuropejskich kierunków

Izba Pamiêci poœwiêcona premierowi Icchakowi Rabinowi, Daliat El Carmel (fot. Joanna Dyduch)
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polskiej polityki zagranicznej”. Interesuj¹cymi prezydenta kierunkami tej¿e po-
lityki by³y Daleki Wschód, szczególnie zaœ takie kraje, jak Chiny czy Japonia oraz
Bliski Wschód, tam zaœ Izrael i pañstwa arabskie131.

Upamiêtnienie pogromu kieleckiego, 4 lipca 1996 r.

Jednym z pierwszych wyzwañ z obszaru stosunków polsko-¿ydowskich, które sta-
nê³o przed nowo wybranym prezydentem, by³a zbli¿aj¹ca siê 50. rocznica pogromu
kieleckiego. Pamiêæ o wydarzeniach kieleckich bardzo g³êboko tkwi³a w zbiorowej
œwiadomoœci tak ¯ydów z diaspory, jak równie¿ tych w Izraelu. Wydarzenie to
ci¹¿y³o na polskich relacjach z ¯ydami i negatywnie odbija³o siê na stosunku
Izraela i jego obywateli do Polski i Polaków. Oczyszczenie atmosfery poprzez
uczczenie pamiêci ofiar i ujawnienie prawdy o pogromie mia³o staæ siê kolejnym
istotnym elementem s³u¿¹cym rozwojowi partnerskich stosunków. Dlatego prezy-
dent Aleksander Kwaœniewski zdecydowa³ siê na osobiste aktywne zaanga¿owa-
nie w dyskusjê poprzedzaj¹c¹ obchody rocznicowe. W lutym 1996 r., a wiêc
cztery miesi¹ce przed rocznic¹ pogromu, Aleksander Kwaœniewski spotka³ siê
z wiceprzewodnicz¹cym Œwiatowego Kongresu ¯ydów Kalmanem Sultanikiem. Po
spotkaniu prezydent oœwiadczy³, ¿e do³o¿y wszelkich starañ, by niezbadane as-
pekty zbrodni kieleckiej zosta³y odkryte, a winni ukarani132. W trakcie rozmowy
poruszona zosta³a równie¿ sprawa restytucji mienia gmin ¿ydowskich133.
Strona polska deklarowa³a, ¿e pragnie, by uroczystoœci rocznicowe sta³y siê

okazj¹ do „ponownego, symbolicznego pogrzebu ofiar”. Dlatego m.in. chciano, by
mia³y one charakter religijny. Nale¿y wyraŸnie podkreœliæ, ¿e zarówno prezydent,
jak i oœrodek rz¹dowy byli ca³kowicie zgodni w sprawie potrzeby, wagi i symboliki
upamiêtnienia ofiar pogromu. O tych planach wielokrotnie mówi³ Krzysztof Œli-
wiñski, odpowiedzialny w MSZ za kontakty z diaspor¹ ¿ydowsk¹. Kwestie orga-
nizacyjne powierzono prezydentowi Kielc, który mia³ kontaktowaæ siê z organiza-
cjami ¿ydowskimi134.
4 lipca 1996 r. przed kamienic¹ przy ul. Planty w Kielcach, gdzie pó³ wieku

wczeœniej dosz³o do pogromu ¯ydów, zebrali siê przedstawiciele w³adz pañstwo-
wych z premierem W³odzimierzem Cimoszewiczem na czele, organizacji ¿ydow-
skich (g³ównie polskich, izraelskich i amerykañskich), w³adz Koœcio³a katolickie-
go, mieszkañcy Kielc i przybyli z ca³ego œwiata ¯ydzi kieleccy, którzy po pogromie
opuœcili miasto, oraz ich potomkowie. Gospodarzem uroczystoœci by³ prezydent
Kielc Bogus³aw Ciesielski, który w swoim przemówieniu powiedzia³: „Jako prezy-
dent tego miasta mogê tylko prosiæ o jedno: o wybaczenie, ¿e 50 lat temu w Kiel-
cach mia³y miejsce te tragiczne wydarzenia”135. PóŸniej g³os zabrali: premier
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131 Inaczej ni¿ Wa³êsa, „Rzeczpospolita”, 1 lutego 1996.
132
132 Œledztwo w sprawie pogromu kieleckiego zosta³o wszczête przez G³ówn¹ Komisjê Badania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu. Komisja zakoñczy³a prace i przedstawi³a szczegó³owy raport 16 paŸ-
dziernika 1997 r. We wnioskach koñcowych stwierdza siê, ¿e na podstawie zebranych dokumentów
nie mo¿na potwierdziæ tezy, ¿e pogrom kielecki by³ prowokacj¹. Stwierdzono równie¿, ¿e tezy takiej
nie mo¿na do koñca wykluczyæ.
133
133 Sprawa restytucji zwrotu mienia gmin ¿ydowskich zosta³a szeroko omówiona w rozdziale trzecim.
134
134 Pamiêæ pogromu, „Gazeta Wyborcza”, 19 kwietnia 1996.
135
135 Kielce – 50 lat, „Gazeta Wyborcza”, 8 lipca 1996.



Cimoszewicz, laureat pokojowej Nagrody Nobla, reprezentuj¹cy stronê ¿ydowsk¹,
Eli Wiesel i sekretarz Episkopatu Polski biskup Tadeusz Pieronek. Wszyscy mówcy
podkreœlali potrzebê pamiêci o przesz³oœci, nie tylko tej chwalebnej, ale równie¿
o jej czarnych kartach. Eli Wiesel, komentuj¹c stan wspó³czesnych relacji polsko-
-¿ydowskich, odniós³ siê do sprawy kilkudziesiêciu krzy¿y na tak zwanym oœwiê-
cimskim ¿wirowisku, mówi¹c: „Z ca³ym nale¿nym szacunkiem dla wszystkich
religii i dla wszystkich wierz¹cych, obecnoœæ krzy¿y na œwiêtej ziemi pokrywaj¹cej
niezliczone ¿ydowskie ofiary w Auschwitz-Birkenau by³o i pozostanie obelg¹”136.
Ta w³aœnie wypowiedŸ sprowokowa³a lawinê krytyki, nie tylko pod adresem jej
autora, ale równie¿ sposobów realizacji polityki polskiej wobec œrodowisk ¿ydow-
skich. Œliwiñski i Pawlak w artykule omawiaj¹cym stosunki polsko-¿ydowskie
z perspektywy polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych137 przyznaj¹, ¿e wy-
powiedŸ Eli Wiesela zosta³a „z oburzeniem przyjêta w Polsce i œrodowiskach po-
lonijnych w Ameryce, [...] sprowokowa³a ona równie¿ dyskusjê o granicach
ustêpstw” Polski wobec ¿¹dañ ró¿nych œrodowisk ¿ydowskich138.
Rocznica pogromu kieleckiego zosta³a równie¿ symbolicznie upamiêtniona

w Sejmie RP zarz¹dzon¹ przez marsza³ka Józefa Zycha minut¹ ciszy139.

W³odzimierz Cimoszewicz pierwszym polskim premierem oficjal-

nie odwiedzaj¹cym Izrael

Na pocz¹tku 1997 r. z kilkudniow¹ wizyt¹ uda³ siê do Izraela szef polskiego rz¹du
W³odzimierz Cimoszewicz. By³a to pierwsza w historii wzajemnych stosunków
wizyta polskiego premiera w Izraelu. Cimoszewicz jeszcze przed wylotem po-
wiedzia³ dziennikarzom, ¿e „ze wzglêdu na zwi¹zany ze stosunkami polsko- -
¿ydowskimi ³adunek emocjonalny ta wizyta ma dla mnie najwiêksze, je¿eli cho-
dzi o dotychczasowe podró¿e zagraniczne, znaczenie”140. Wizycie faktycznie towa-
rzyszy³o sporo emocji i ma³e nieporozumienie. Otó¿ 15 stycznia, a wiêc w drugim
dniu pobytu w Izraelu, polscy goœcie wziêli udzia³ w posiedzeniu Knesetu. Prze-
mawiaj¹cy w jêzyku hebrajskim marsza³ek Knesetu Dan Tichon mówi³ o wyda-
rzeniach zwi¹zanych z Zag³ad¹ ¯ydów w czasie drugiej wojny œwiatowej. Jego
wyst¹pienie nie by³o bezpoœrednio t³umaczone, a rozdana obecnym na sali Po-
lakom polska wersja przemówienia wzbudzi³a spore kontrowersje i oburzenie.
Chodzi³o bowiem o to, ¿e w t³umaczeniu napisano o dokonanym w Polsce Holo-
kauœcie, ale zabrak³o jakiejkolwiek informacji o tym, ¿e sprawcami zbrodni byli
hitlerowcy141. Premier Cimoszewicz, zabieraj¹c g³os w Knesecie, powiedzia³: „wy-
s³ucha³em wielu wyst¹pieñ polityków izraelskich, z satysfakcj¹ stwierdzam, ¿e
by³y bardzo przyjazne i otwarte, wyra¿a³y wolê rozwijania wspó³pracy. Od tego
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136 Wyst¹pienie Eli Wiesela w trakcie uroczystoœci upamiêtniaj¹cej pogrom w Kielcach, „Gazeta Wyborcza”,
8 lipca 1996.
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137 Autorzy artyku³u pracowali wówczas w polskim resorcie spraw zagranicznych.
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138 B. Pawlak, K. Œliwiñski, Stosunki polsko-¿ydowskie...
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139 Polish Parlament marks 1946 Kielce Pogrom, „The Jerusalem Post”, 5 lipca 1996.
140
140 Wizyta premiera W³odzimierza Cimoszewicza w Izraelu, „Biuletyn Ambasady Izraela w Warszawie”,
marzec 1997, nr 17, s. 2.
141
141 Dzieñ pamiêci. Premier Cimoszewicz w Izraelu, „Gazeta Wyborcza”, 16 stycznia 1997.



bardzo dobrego stylu odbiega³o nieco przemówienie przewodnicz¹cego Knesetu.
Zawiera³o garœæ nieco stereotypowych s¹dów na temat polsko-¿ydowskiej prze-
sz³oœci, w tym dotycz¹cej drugiej wojny œwiatowej. Jako premier Polski odnoszê
siê ze zrozumieniem do tych opinii, chocia¿ ich nie podzielam. Zdaje sobie sprawê,
o jak bolesnych dla narodu ¿ydowskiego prze¿yciach jest mowa”142. PóŸniej oka-
za³o siê, ¿e w przemówieniu Tichon wspomnia³ o Niemcach jako wykonawcach
Zag³ady, tego wa¿nego stwierdzenia zabrak³o w t³umaczeniu z hebrajskiego.
Znacznie mniej zrozumienia mia³ premier Cimoszewicz dla krytyki, jaka pad³a

pod adresem polskiej ustawy o reprywatyzacji mienia gmin ¿ydowskich. Polski
premier w póŸniejszej rozmowie z przewodnicz¹cym Tichonem powiedzia³, ¿e
„tak jak jedynym suwerennym cia³em uprawnionym do decydowania o prawach
obowi¹zuj¹cych w Izraelu jest Kneset, tak jedynym organem upowa¿nionym do
akceptowania b¹dŸ nie akceptowania prawa w Polsce jest polski parlament”143.
Inne punkty oficjalnej wizyty polskiego premiera zosta³y zrealizowane ju¿ bez

wiêkszych zak³óceñ. Premier oraz towarzysz¹cy mu politycy, podobnie jak ka¿da
oficjalna delegacja z zagranicy, odwiedzi³ Instytut Yad Vashem, gdzie na rêce jego
dyrektora z³o¿y³ Rz¹dowy Program Oœwiêcimski144. Szef polskiego rz¹du odby³
tak¿e seriê spotkañ z izraelskimi politykami, m.in. z premierem Beniaminem Na-
taniahu, prezydentem Ezerem Weizmanem, szefem opozycji Szymonem Peresem
oraz by³ym przewodnicz¹cym Knesetu Szewachem Weissem. Równie¿ towarzy-
sz¹cy premierowi ministrowie spotkali siê ze swoimi izraelskimi partnerami. I tak
minister obrony narodowej Stanis³aw Dobrzañski spotka³ siê z Icchakiem Mor-
dechajem, minister ³¹cznoœci Andrzej Zieliñski z pani¹ minister Limor Livnat,
a wiceminister gospodarki Janusz Kaczurba spotka³ siê z izraelskim ministrem
przemys³u i handlu Natanem Szaranskym145.
Efektem rozmów, ale nade wszystko wczeœniejszych ustaleñ i prac, by³o pod-

pisanie dwóch umów miêdzypañstwowych. Pierwsza to umowa o wymianie tu-
rystycznej146. Druga zaœ to porozumienie o wspó³pracy w dziedzinie telekomuni-
kacji147. Ustalono, ¿e wkrótce powinna zostaæ podpisana polsko-izraelska umowa
o wolnym handlu. Premierzy obu pañstw podjêli tak¿e zobowi¹zanie, ¿e w ci¹gu
roku od podpisania stosownego porozumienia 500 uczniów z Polski odwiedzi
Izrael i tyle¿ samo Izraelczyków przyjedzie do Polski. Koszty tych wizyt mia³y
zostaæ pokryte przez rz¹dy obu krajów148.

72 Rozdzia³ drugi. STOSUNKI POLITYCZNE

142
142 Tam¿e.
143
143 Tam¿e.
144
144 Oœwiêcimski Strategiczny Program Rz¹dowy etap I (1997–2001), dokument przyjêty przez Radê Mini-
strów 8 paŸdziernika 1996, treœæ dokumentu: http://www.um.oswiecim.pl/pl_dokumenty/dokumen-
ty/pliki/14/6055.pdf
145
145 Wizyta premiera W³odzimierza Cimoszewicza w Izraelu, „Biuletyn Ambasady Izraela”, marzec 1997,
nr 17, s. 2.
146
146 Umowa miêdzy Rz¹dem RP i Rz¹dem Pañstwa Izrael o wspó³pracy w dziedzinie turystyki, pod-
pisana w Jerozolimie 14 stycznia 1997 (wesz³a w ¿ycie 30 sierpnia 1998), http://www.msz.gov.pl/
bpt/documents/7290.pdf (dostêp: 10 lipca 2006).
147
147 Porozumienie miêdzy Rz¹dem RP a Rz¹dem Pañstwa Izrael o wspó³pracy poczty i telekomunikacji,
podpisane w Jerozolimie 14 stycznia 1997 (wesz³o w ¿ycie 10 grudnia 1997), http://www.msz.gov.
pl/bpt/documents/7287.pdf (dostêp: 10 lipca 2006).
148
148 B. Pawlak, P. Puchta, Stosunki polsko-¿ydowskie i polsko-izraelskie, [w:] Rocznik Polskiej Polityki Zagra-
nicznej 1995, red. B. Wizimirska, Warszawa 1998, s. 187.



Oprócz przeprowadzenia rozmów o charakterze stricte dyplomatyczno-poli-
tycznym polska delegacja odwiedzi³a tak¿e kibuc Lochamei Hagetot (Bojowników
Getta) oraz przemys³owe rejony Hajfy, w tym siedzibê firmy telekomunikacyjnej
MATAV. W Tel Awiwie premier Cimoszewicz spotka³ siê z przedstawicielami Zwi¹z-
ku ¯ydów Polskich w Izraelu, gdzie w symboliczny sposób dosz³o do przywró-
cenia obywatelstwa kilku pomarcowym emigrantom. W planach Cimoszewicza
by³a równie¿ wizyta w batalionie polskim oenzetowskich si³ pokojowych na Wzgó-
rzach Golan.
W ostatnim dniu wizyty premier Cimoszewicz uda³ siê do Autonomii Pales-

tyñskiej, gdzie w mieœcie Gaza, w nadmorskiej rezydencji przyj¹³ go Jaser Arafat.
Przywódca Palestyñczyków mówi³ o polskim premierze jako o „starym przyja-
cielu”, przypomnia³ spotkanie z nim sprzed 25 lat w Berlinie, przy okazji festiwalu
m³odzie¿y149.
Blisko pó³ roku po powrocie premiera Cimoszewicza z Izraela, 21 lipca 1997 r.,

podpisano oczekiwan¹, zw³aszcza przez stronê izraelsk¹, umowê o wolnym hand-
lu150. Nie by³ to jednak koniec dobrych wiadomoœci dla Izraelczyków, tu¿ przed
zakoñczeniem urzêdowania rz¹du Cimoszewicza minister Wies³aw Kaczmarek
podpisa³ bowiem kontrakt z izraelsk¹ firm¹ na wyposa¿enie œmig³owca bojowego
Huzar151.

Wybory parlamentarne w Polsce (21 wrzeœnia 1997)

21 wrzeœnia 1997 r. w Polsce odby³y siê wybory parlamentarne, w ich wyniku
dosz³o do zmiany ekipy rz¹dz¹cej. Miejsce W³odzimierza Cimoszewicza na stano-
wisku szefa rz¹du RP zaj¹³ prof. Jerzy Buzek. 31 paŸdziernika 1997 r. zaprzysiê¿o-
ny zosta³ stworzony przez niego koalicyjny rz¹d. W sk³ad gabinetu wchodzi³o
ugrupowanie, z którego wywodzi³ siê premier – Akcja Wyborcza „Solidarnoœæ” –
oraz Unia Wolnoœci. To w³aœnie tej drugiej partii powierzono pieczê nad resortem
spraw zagranicznych. Na pocz¹tku urzêdowania nowego gabinetu mia³o miejsce
zdarzenie, które bardzo negatywnie odbi³o siê na stosunkach polsko-izraelskich,
co w efekcie doprowadzi³o do znacznego och³odzenia wzajemnych relacji. Cho-
dzi³o mianowicie o anulowanie kontraktu na wyposa¿enie œmig³owca Huzar, za-
wartego miêdzy rz¹dem polskim a izraelsk¹ firm¹ Rafael. Dodatkowo niekorzyst-
n¹ atmosferê w stosunkach z Izraelem i diaspor¹ ¿ydowsk¹ tworzy³ narastaj¹cy
konflikt wokó³ krzy¿y na oœwiêcimskim ¿wirowisku oraz przeci¹gaj¹ce siê prace
nad ustaw¹ o restytucji mienia bezprawnie zagarniêtego w Polsce.
Jednak¿e w pierwszej po³owie 1998 r. polska dyplomacja podjê³a zdecydowane

dzia³ania zmierzaj¹ce do ocieplenia relacji miêdzy Polsk¹ a Izraelem. W wyst¹pi-
eniu na forum Sejmu, prezentuj¹cym „Podstawowe kierunki polityki zagranicznej
Polski w 1998 roku”, minister spraw zagranicznych Bronis³aw Geremek
zaznaczy³, i¿ „w kontaktach z Izraelem pragniemy sprzyjaæ jak najszerszemu dialo-
gowi politycznemu, wymianie gospodarczej, kulturalnej i naukowej. Mamy te¿
nadziejê, ¿e negocjacje w sprawie rozwi¹zania konfliktu, który od dziesiêcioleci
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149 Cimoszewicz u Arafata, „Gazeta Wyborcza”, 18–19 stycznia 1997.
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150 Szczegó³owo kwestiê tej umowy i jej gospodarczych konsekwencji omawiam w rozdziale trzecim.
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151 Szczegó³y polsko-izraelskiej transakcji dotycz¹cej wyposa¿enia Huzara podajê w rozdziale trzecim.



poch³ania zasoby Izraela oraz œwiata arabskiego, w tym zw³aszcza Palestyñczyków,
ulegn¹ w ci¹gu tego roku przyspieszeniu, z poszanowaniem praw i interesów
wszystkich zaanga¿owanych stron”152.

Prezydent Kwaœniewski a stosunki polsko-izraelskie.

Sprawa przywrócenia obywatelstwa

Przeprowadzone w Polsce wczesn¹ jesieni¹ wybory, w których wygra³y ugrupo-
wania zwi¹zane z opozycj¹ demokratyczn¹ sprzed 1989 r., a przede wszystkim
przegrana Sojuszu Lewicy Demokratycznej, stawia³y polskiego prezydenta w mniej
komfortowej ni¿ dotychczas sytuacji. Oœrodek prezydencki bowiem nie wspó³-
pracowa³ ju¿ przy realizacji celów polskiej strategii zagranicznej z bliskim sobie
politycznie ugrupowaniem. Ró¿nica zdañ miêdzy prezydentem a oœrodkiem rz¹-
dowym ujawni³a siê szczególnie mocno przy okazji anulowania polsko-izrael-
skiego kontraktu zbrojeniowego.
W granicach swoich kompetencji prezydent kontynuowa³ w³asn¹ liniê polityki

wobec izraelskiego partnera. Jednym z prezydenckich celów by³o zrehabilitowanie
¯ydów zmuszonych do emigracji z Polski w okresie komunistycznym. 6 marca
1998 r. prezydent Kwaœniewski, przy okazji uroczystoœci nadania Orderu Or³a
Bia³ego Jackowi Kuroniowi i Karolowi Modzelewskiemu, zadeklarowa³ wprowa-
dzenie przyspieszonej procedury nadawania obywatelstwa osobom, które utraci-
³y je w wyniku decyzji politycznych z 1968 r.153 Pocz¹tkowo faktycznie chodzi³o
g³ównie o emigracjê spowodowan¹ wydarzeniami marcowymi w 1968 r. Osobom,
które po Marcu wyjecha³y z Polski, obywatelstwo odebrano na mocy uchwa³y Rady
Pañstwa z 1958 r.154 Chc¹cy opuœciæ Polsk¹ Rzeczpospolit¹ Ludow¹ ¯ydzi musieli
zadeklarowaæ jako cel swojej podró¿y Izrael, otrzymywali wówczas tak zwany
„dokument podró¿y”, po przekroczeniu granicy zaœ przestawali byæ obywatelami
Polski. Wielu z tych, którzy wyjechali wtedy z kraju, póŸniej stara³o siê o od-
zyskanie obywatelstwa jeszcze w Polsce Ludowej. Procedura owa odbywa³a siê
jednak na podstawie Ustawy o obywatelstwie polskim z 1962 r.155 i wymaga³a
wype³nienia „upokarzaj¹cych kwestionariuszy”, a osoby aplikuj¹ce o nadanie oby-
watelstwa przewa¿nie za³atwiane by³y odmownie. Po 1990 r. Krzysztof Sku-
biszewski – ówczesny szef MSZ – wycofa³ z obiegu wspomniane kwestionariusze.
Natomiast do polskich konsulatów MSZ wys³ano to pismo z interpretacj¹ uchwa³y
Rady Pañstwa z 1958 r. Zgodnie z now¹ wyk³adni¹ „wszyscy, którzy wyst¹pili przy
wyjeŸdzie o zmianê obywatelstwa, ale nie nabyli obywatelstwa izraelskiego, nadal
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152 Informacja na temat podstawowych kierunków polityki zagranicznej Polski w 1998 roku, sprawozdanie
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153 1828 dni Prezydenta Aleksandra Kwaœniewskiego. 23 grudnia 1995 r. – 23 grudnia 2000 r., „Biuletyn
Kancelarii Prezydenta RP”, nr 4/97, s. 249.
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stwa polskiego na obywatelstwo pañstwa Izrael osobom, które opuœci³y b¹dŸ opuszcz¹ obszar Polskiej
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o zezwolenie na zmianê obywatelstwa polskiego”, cyt. za: Obywatelstwo ’68, „Rzeczpospolita”, 11 mar-
ca 1998.
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155 Ustawa o obywatelstwie polskim, Dz.U. z 2000 r., nr 28, poz. 353; Dz.U. z 2001 r., nr 42, poz. 475;
Dz.U. z 2003 r., nr 128, poz. 1175.



uwa¿ani s¹ za obywateli polskich”156. Sprawê zwrotu obywatelstwa tym, którzy
ju¿ mieli obywatelstwo Pañstwa Izrael, komplikowa³ zapis ustawy o obywatel-
stwie polskim z 1962 r. mówi¹cy, ¿e „obywatel polski w myœl prawa polskiego nie
mo¿e byæ równoczeœnie uznawany za obywatela innego pañstwa”157. Kwestia ta
by³a, wœród innych aspektów i niuansów zwi¹zanych z przynale¿noœci¹ pañstwo-
w¹, przedmiotem prac Senackiej Komisji Spraw Emigracji i £¹cznoœci z Polaka-
mi za Granic¹. W wyniku konsultacji ze œrodowiskami polonijnymi na ca³ym
œwiecie w przygotowywanym przez senack¹ komisjê projekcie zmiany ustawy
o obywatelstwie zaproponowano wykreœlenie zapisów o zakazie podwójnego oby-
watelstwa.
W okresie po transformacji ustrojowej, a¿ do po³owy lat dziewiêædziesi¹tych,

zainteresowanie ze strony Izraelczyków mo¿liwoœci¹ odzyskania polskiego obywa-
telstwa by³o niewielkie. Na przyk³ad w 1995 r. na 1036 wniosków o nadanie
obywatelstwa polskiego tylko 29 pochodzi³o z Izraela158. Jednak¿e korzystny kli-
mat w relacjach polsko-izraelskich, rozwijaj¹ca siê wspó³praca gospodarcza oraz
zmiana pozycji Polski na arenie miêdzynarodowej sprawi³y, ¿e liczba chêtnych
Izraelczyków systematycznie ros³a. W okresie swojej pierwszej kadencji prezydent
Kwaœniewski nada³ w specjalnym trybie obywatelstwo polskie 405 osobom159.
Z inicjatywy prezydenta RP procedura przywracania obywatelstwa osobom

przymusowo pozbawionym go w 1968 r. zosta³a maksymalnie uproszczona. Ka¿da
sprawa jednak by³a rozpatrywana indywidualnie. Zainteresowani musieli napisaæ
podanie do prezydenta RP, w którym opisywali, w jakich okolicznoœciach opuœcili
Polskê. Decyzja g³owy pañstwa o nadaniu obywatelstwa mia³a charakter admin-
istracyjny i podejmowana by³a na podstawie art. 8 pkt. 2 ustawy o obywatelstwie
polskim z 1962 r., mówi¹cym, ¿e: „w przypadkach szczególnie uzasadnionych
mo¿na cudzoziemcowi nadaæ, na jego wniosek, obywatelstwo polskie”.
Po og³oszeniu przez Kancelariê Prezydenta woli rehabilitacji emigrantów

z 1968 r. przez nadanie im utraconego obywatelstwa na podstawie uproszczonych
procedur pojawi³y siê g³osy o potrzebie objêcia „specjalnymi wzglêdami” rów-
nie¿ tych emigrantów, którzy wyje¿d¿ali we wczeœniejszych falach emigracyjnych,
w wiêkszym lub mniejszym stopniu inspirowanych przez w³adze PRL. Chodzi³o
tu przede wszystkim o ¯ydów, którzy wyjechali po wydarzeniach polskiego paŸ-
dziernika 1956 r.

Relacje polsko-izraelskie w okresie urzêdowania

Jerzego Buzka i Beniamina Nataniahu

Od 23 do 24 kwietnia 1998 r. w Polsce przebywa³ premier Izraela Beniamin Na-
taniahu. G³ównym celem jego pobytu w Polsce by³ udzia³ w corocznym Marszu
¯ywych w Oœwiêcimiu160. Oceniano, ¿e wydarzenie to bêdzie mieæ szczególny
charakter, z co najmniej dwóch powodów. Po pierwsze, odbywaæ siê mia³o w przed-
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dzieñ 50 rocznicy powstania Pañstwa Izrael, po drugie zaœ, po raz pierwszy w hi-
storii Marsz mieli poprowadziæ premierzy Polski i Izraela.
Po zakoñczeniu uroczystoœci w Oœwiêcimiu premier Nataniahu przyby³ do

Warszawy z krótk¹ wizyt¹ robocz¹. W stolicy bowiem zaplanowano odbycie pol-
sko-izraelskich rozmów plenarnych, w trakcie których poruszono wiele spraw,
m.in. kontrowersyjn¹ kwestiê uzbrojenia œmig³owca Huzar w izraelskie rakiety
NT-D. Postanowiono powo³aæ specjaln¹ komisjê, która mia³a zbadaæ okolicznoœci
kontraktu i nadzorowaæ próby rakiet na polskim poligonie161. Rozmawiano te¿
o wymianie m³odzie¿y i wznowieniu prac komisji ds. podrêczników szkolnych.
Tematem rozmów by³ tak¿e konflikt bliskowschodni. Premier Buzek zauwa¿y³, ¿e
„Polska, wchodz¹c do NATO, bierze stopniowo udzia³ we wszystkich dzia³aniach
zmierzaj¹cych do zapewnienia pokoju, zw³aszcza na kontynencie europejskim, ale
tak¿e w jego pobli¿u, i dlatego sytuacja na Bliskim Wschodzie jest dla Polski
niezwykle wa¿na”162.
Nataniahu odwiedzi³ równie¿ warszawsk¹ synagogê im. No¿yków, gdzie spo-

tka³ siê z polskimi ¯ydami. Gospodarz spotkania, Jerzy Kichler (przewodnicz¹cy
Zwi¹zku Gmin Wyznaniowych ¯ydowskich w Polsce), witaj¹c izraelskiego pre-
miera, powiedzia³: „Liczymy, ¿e wyjedzie pan st¹d z przekonaniem, ¿e nie je-
steœmy tu tylko stra¿nikami grobów, ale bezpoœrednimi dziedzicami oœmiuset lat
historii ¯ydów w Polsce. Zacz¹tkiem przysz³ej wspólnoty”. NajwyraŸniej ta dekla-
racja nie trafi³a do premiera Nataniahu, bo w s³owach skierowanych do zebranych
w œwi¹tyni ¯ydów mówi³: „Nie ma przysz³oœci ¯ydów bez Pañstwa Izrael. W obli-
czu zbli¿aj¹cego siê roku 2000 najwy¿sza pora, aby przyjê³o ono ostatnie diaspory
¿ydowskie ¿yj¹ce na œwiecie”163.

Beniamin Nataniahu podczas
wyk³adu w Instytucie Aspen,
Berlin 2002 r. (fot. Joanna Dyduch)
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Zasadniczo nastawienie premiera Nataniahu i jego gabinetu nie by³o wobec
Polski i jej w³adz zbyt entuzjastyczne. W dyskusji politycznej przewija³y siê raczej
tematy budz¹ce kontrowersje, a jej ton nie przypomina³ partnerskiej rozmowy.
I choæ stosunki miêdzy Polsk¹ a Izraelem bez w¹tpienia by³y poprawne i stabil-
ne, od czasu do czasu dochodzi³o do sytuacji psuj¹cych atmosferê zrozumienia
i wspó³pracy. Tak by³o np. wiosn¹ 1998 r., kiedy o ma³y w³os nie dosz³o do kon-
fliktu dyplomatycznego, pod³o¿em którego mia³a byæ kontrowersyjna polityka
wizowa. Okaza³o siê, ¿e spory optymizm towarzysz¹cy wizycie ministra Barto-
szewskiego w Izraelu w 1995 r. i zapowiedzi zmiany izraelskiego stanowiska
w sprawie turystycznych wiz wjazdowych okaza³ siê zdecydowanie przedwczesny.
Co prawda, w 1996 r. w Jerozolimie odby³y siê konsultacje miêdzy przedstawi-
cielami departamentów konsularnych polskiego i izraelskiego MSZ w sprawie
zniesienia wiz164, a sprawa ta poruszana by³a przy okazji kolejnych wizyt polityków
izraelskich w Polsce, i odwrotnie, brak by³o jednak widoków na jej rych³¹ finali-
zacjê. Dodatkowo z pocz¹tkiem 1998 r. z Izraela zaczê³y dobiegaæ niepokoj¹ce
g³osy o rozpêtaniu przez stronê polsk¹ „ma³ej wojny wizowej”165. Otó¿ najbardziej
poczytny izraelski dziennik „Jediot Ahronot” zarzuci³ polskiemu konsulatowi,
¿e „obywatele Izraela maj¹ trudnoœci z uzyskaniem wiz do Polski”, co zdaniem
autorów tekstu by³o „odpowiedzi¹ w³adz Polski na odmowê podpisania umowy

Jerzy Kichler, pierwszy
przewodnicz¹cy Zwi¹zku Gmin

Wyznaniowych ¯ydowskich w RP
(fot. Joanna Dyduch)
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o ruchu bezwizowym przez Izrael”166. Polski ambasador w Tel Awiwie, Wojciech
Adamiecki, zaprzeczy³ jednak doniesieniom izraelskiej prasy. Adamiecki przyzna³,
¿e faktycznie oczekiwanie na wizy przez Izraelczyków wyd³u¿y³o siê, co jego
zdaniem spowodowane by³o problemami technicznymi oraz now¹ procedur¹ ich
przyznawania. W rozmowie z dziennikarzami dziennika „Rzeczpospolita” konsul
Karol Drozd uspokaja³, ¿e oczekiwanie na wizê to dla obywatela Izraela jedynie
kilka dni. W ci¹gu pierwszych siedmiu miesiêcy 1998 r. Konsulat RP w Tel Awi-
wie wyda³ 12 600 wiz i otrzymali je wszyscy, którzy siê o nie starali. Warto w tym
miejscu zwróciæ uwagê na swoist¹ asymetriê w sposobie i liczebnoœci za³at-
wianych wówczas przez polskie i izraelskie placówki dyplomatyczne spraw kon-
sularnych. Jeœli bowiem strona polska wydawa³a wizy turystyczne niemal od rêki,
to strona izraelska zastrzega³a sobie dwutygodniowy okres oczekiwania. Podobnie
sprawy mia³y siê z przypadkami odmowy wydania wizy, polski konsulat prakty-
cznie nie udziela³ negatywnej odpowiedzi, zupe³nie inaczej by³o w izraelskim
konsulacie, gdzie odmowy siêga³y czasami 50 proc. z³o¿onych wniosków167.
Sporo zamieszania wprowadzi³a tak¿e publikacja informacji zawartych w nie-

upublicznionym wczeœniej raporcie rz¹dowym na temat „k³opotliwych koope-
rantów” w dziedzinie badañ nad histori¹ ¯ydów, szczególnie zaœ histori¹ Holo-
kaustu. W dokumencie tym na czarnej liœcie pañstw utrudniaj¹cych dostêp do
archiwów i dokumentów na temat Holokaustu znalaz³a siê obok Francji, Rosji,
Czech i Watykanu równie¿ Polska168. Oficjalna prezentacja listy mia³a nast¹piæ na
zorganizowanej przez Departament Stanu w Waszyngtonie konferencji poœwiêco-
nej zwrotowi mienia ¿ydowskiego. Osob¹ odpowiedzialn¹ za sporz¹dzenie raportu
by³ Bobby Brown – doradca premiera Nataniahu ds. kontaktów z diaspor¹. Reakcja
strony polskiej pe³na by³a nieskrywanego zdziwienia. Ambasador Adamiecki, ko-
mentuj¹c zarzuty pod adresem Polski, stwierdzi³, ¿e: „w ostatnich miesi¹cach
izraelskie w³adze nie mia³y ¿adnych uwag na ten temat, nie mówi³y o utrudnieniu
dostêpu. Umieszczenie Polski na tej liœcie wyda³o [mu siê] nieporozumieniem”169.
Równie¿ publikacjê „The Jerusalem Post” na gor¹co komentowa³ rzecznik pol-
skiego MSZ, Pawe³ Dobrowolski, który oœwiadczy³, ¿e: „drog¹ dyplomatyczn¹
nie wp³ynê³y ¿adne skargi na funkcjonowanie naszych archiwów”. Badaj¹ca pro-
blem „Gazeta Wyborcza” dotar³a tak¿e do izraelskich naukowców od lat zaj-
muj¹cych siê badaniem historii, w tym historii Zag³ady. Profesor Israel Gutman
stwierdzi³, ¿e ewentualne pretensje do strony polskiej s¹ „bezpodstawne”, po
czym doda³, ¿e „w ostatnich latach nigdy nie mia³ trudnoœci w korzystaniu z archi-
wów. Nie s³ysza³ [równie¿] ¿eby takie trudnoœci mieli inni badacze”170.
Ju¿ mniej jednoznaczna by³a opinia kierownika archiwum Yad Vashem dr.

Yaakova Lozowicka. Stwierdzi³ on, ¿e „jego Instytut nie tyle napotyka na otwart¹
odmowê wspó³pracy, ile na opory ze strony polskich archiwów”171. Doda³ równie¿,
¿e co prawda Yad Vashem ma podpisane stosowne umowy z polskimi insty-
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tucjami, lecz wspó³praca nie uk³ada siê w sposób satysfakcjonuj¹cy dla Izrael-
czyków. Na przyk³ad mimo umowy miêdzy Yad Vashem a G³ówn¹ Komisj¹ Ba-
dania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu tylko nieliczne archiwalia, o które
zwrócili siê Izraelczycy, trafi³y do Yad Vashem. Nie bez zarzutu, z punktu widzenia
Izraela, pozostawa³y równie¿ relacje z polskimi Archiwami Pañstwowymi. Z po-
zoru przyjacielskie stosunki nie dawa³y zadowalaj¹cych rezultatów. Lozowick
wspomina, ¿e jerozolimski Instytut „zaprosi³ na w³asny koszt dyrektora Archiwów
Pañstwowych prof. Dariê Na³êcz, wizyta ta zaowocowa³a podpisaniem umowy
o wspó³pracy. Tymczasem kilka dni po wyjeŸdzie polskiej delegacji do Yad Vashem
trafi³o pismo z polsk¹ interpretacj¹ umowy, „wed³ug której Izraelczycy otrzymali
zgodê na kopiowanie 10 tys. stron rocznie”. W Yad Vashem odczytano to jako
praktyczn¹ odmowê kooperacji, gdy¿ Izrael chcia³ kopiowaæ od jednego do trzech
milionów stron rocznie. Odpieraj¹c zarzuty, zastêpca dyrektora naczelnego Archi-
wów Pañstwowych W³adys³aw Stêpniak stwierdzi³, ¿e instytucja przez niego kie-
rowana ma ograniczone mo¿liwoœci mikrofilmowania. Z tego powodu z ¿adnym
z partnerów zagranicznych, z którymi Archiwa wspó³pracuj¹, nie osi¹ga ona ta-
kich rozmiarów wymiany dokumentów, jak chcia³by tego Yad Vashem. Mimo s³ów
¿alu dyrektor archiwów izraelskiego Instytutu przyzna³, ¿e nie wierzy, ¿eby utrud-
nienia i niedogodnoœci, o których wspomina³, by³y ze strony polskiej wynikiem
celowego dzia³ania. Uwa¿a³, ¿e s¹ one konsekwencj¹ nieporozumienia.
Sprawa zyska³a b³yskawicznie rozg³os i delikatnie wstrz¹snê³a œrodowiskami,

których dotyczy³a. Na reakcjê nie trzeba by³o czekaæ d³ugo. Ju¿ dwa dni po jej
upublicznieniu izraelski MSZ, po konsultacjach z dyrekcj¹ Instytutu Yad Vashem,
zmieni³ stanowisko w stosunku do Polski, za¿egnuj¹c tym samym mo¿liwy kon-
flikt dyplomatyczny172.
Na tym jednak k³opotów i problemów utrudniaj¹cych dialog polsko-izraelski

nie koniec. K³opotliw¹ kwesti¹ dla polskiego rz¹du by³a sprawa tak zwanego
Krzy¿a Papieskiego, wykorzystanego w czasie mszy œwiêtej, której przewodniczy³
Jan Pawe³ II w 1979 r. w trakcie swojej pierwszej pielgrzymki do Polski. Krzy¿
zosta³ postawiony w 1988 r. na oœwiêcimskim ¿wirowisku przylegaj¹cym do by-
³ego obozu zag³ady Auschwitz173. Z jednej strony, obecnoœæ krzy¿a w najbli¿szym
s¹siedztwie obozu by³a przyczyn¹ protestów œrodowisk ¿ydowskich. Z drugiej zaœ,
odpowiedzi¹ na te protesty by³a aktywnoœæ grupy katolików skupionych wokó³
kontrowersyjnej postaci Kazimierza Œwitonia, która systematycznie stawia³a nowe
krzy¿e na ¿wirowisku, odprawia³a tam mod³y i urz¹dza³a demonstracje. Dosz³o
do paradoksalnej sytuacji, bowiem wbrew koœcielnej administracji zwolennicy
inicjatywy Œwitonia postawili kilkaset ma³ych krzy¿y, sam zaœ Œwitoñ zamieszka³
na ¿wirowisku w przyczepie kempingowej, by ich pilnowaæ. Reakcj¹ ze strony
w³adz izraelskich na zaistnia³¹ sytuacjê by³o oœwiadczenie dyrekcji Yad Vashem,
potêpiaj¹ce nie tylko, jak siê wyra¿ono, „prowokacyjne dzia³ania grupy ekstremis-
tów”, ale równie¿ biernoœæ polskich w³adz pañstwowych i koœcielnych174. Zdaniem
autorów oœwiadczenia to, co dzieje siê na ¿wirowisku, jest „pogwa³ceniem po-
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rozumienia miêdzy Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie, polskim rz¹dem
i w³adzami koœcielnymi, zgodnie z którym ¿adne symbole religijne, ideologiczne
oraz polityczne nie powinny byæ umieszczane w obszarze strefy chronionej. Ofi-
cjalny protest w sprawie wydarzeñ na ¿wirowisku z³o¿y³ tak¿e izraelski rz¹d175.
Sprawa krzy¿y na ¿wirowisku by³a konsultowana miêdzy Wojciechem Adamiec-
kim a doradc¹ izraelskiego premiera ds. diaspory oraz ministrem bez teki Danem
Nave176. Polskie w³adze pañstwowe mia³y jednak zwi¹zane rêce, gdy¿ teren ¿wi-
rowiska by³ w³asnoœci¹ prywatn¹. Ponadto, zgodnie z zapisami konkordatu177,
a wiêc umowy zawartej miêdzy Rzeczpospolit¹ Polsk¹ a Watykanem, to w³adze
koœcielne odpowiedzialne by³y „za opiekê nad katolickimi symbolami religij-
nymi”178.
Rozwi¹zaniem mia³o byæ uchwalenie specjalnej ustawy, która gwarantowa³a-

by prawn¹ ochronê miejsc pamiêci i dawa³a w³adzom odpowiednie instrumenty
w razie pojawienia siê problemów podobnych do tych zwi¹zanych z krzy¿ami na
¿wirowisku czy wczeœniej z klasztorem karmelitanek. W szybkim tempie zosta³
przeprowadzony proces legislacyjny, czemu sprzyja³a zgoda niemal wszystkich
zainteresowanych œrodowisk. Ustawa o ochronie terenów by³ych hitlerowskich
obozów zag³ady179 wymienia³a osiem takich obiektów180 znajduj¹cych siê na te-
renie Polski. Jej g³ównym za³o¿eniem by³o okreœlenie zasad ochrony tych¿e miejsc
oraz wyznaczenie strefy ochronnej181 wokó³ Pomników Zag³ady. Dodatkowo prze-
pisy nowego prawa dawa³y w³adzom centralnym, w tym przypadku ministrowi
spraw wewnêtrznych i administracji lub wojewodzie, kontrolê nad tym, co dzieje
siê w obszarze pasa ochronnego.
Oprócz procesu legislacyjnego trwa³y rozmowy polityczne maj¹ce na celu

za³agodzenie konfliktu. Prezydent Kwaœniewski np. wystosowa³ specjalny list do
dyrektora Yad Vashem Avnera Shalewa, zapewniaj¹c, ¿e „do³o¿y wszelkich starañ,
by konflikt wokó³ krzy¿y zosta³ wkrótce rozwi¹zany”182. Natomiast premier Jerzy
Buzek w liœcie skierowanym do dyrektora Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie
Milesa Lermana, podkreœli³, ¿e jego „rz¹d jest zdeterminowany, by wszystkie nowe
krzy¿e zosta³y usuniête tak szybko, jak to tylko mo¿liwe”183. Ostatecznie problem
krzy¿y na ¿wirowisku rozwi¹za³a decyzja biskupa diecezji bielsko-¿ywieckiej Ta-
deusza Rakoczego, który nakaza³ przeniesienie nowo postawionych krzy¿y do
klasztoru franciszkanów w Harmê¿ach ko³o Oœwiêcimia.
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Dialog mimo wszystko

Mimo wspomnianych trudnoœci dialog polityczny miêdzy Polsk¹ a Izraelem kon-
tynuowany by³ nieprzerwanie, mo¿na nawet rzec, ¿e powoli siê intensyfikowa³.
Szczególnie zaœ sprzyja³y temu liczne wizyty polityków obu krajów. Po wspomnia-
nej kwietniowej wizycie premiera Izraela wraz z delegacj¹ w Polsce 5 lipca 1998 r.
rozpoczê³a siê czterodniowa wizyta polskiej delegacji sejmowej w Izraelu z mar-
sza³kiem Maciejem P³a¿yñskim na czele. P³a¿yñskiemu towarzyszyli przede wszyst-
kim cz³onkowie polskiej Miêdzyparlamentarnej Grupy Polska–Izrael, m.in.: A. Fol-
warczny, B. Blida, A. Zakrzewski, ale równie¿ grupa polskich biznesmenów184.
Marsza³ek P³a¿yñski spotka³ siê z premierem Nataniahu185. Politycy rozmawiali
na temat zagospodarowania terenów s¹siaduj¹cych z by³ym obozem zag³ady Aus-
chwitz-Birkenau. Równie trudne i delikatne sprawy poruszono w trakcie spot-
kania P³a¿yñskiego z przewodnicz¹cym Knesetu Danem Tichonem z Likudu. Ti-
chon zainteresowany by³ przede wszystkim kwesti¹ zwrotu prywatnego mienia
po¿ydowskiego186.
Do rewizyty dosz³o jeszcze przed koñcem roku 1998, kiedy do Polski przyby³a

delegacja izraelskich deputowanych z przewodnicz¹cym Knesetu Tichonem na
czele oraz by³ym marsza³kiem Knesetu Szewachem Weissem. Pobyt w Polsce
izraelscy parlamentarzyœci rozpoczêli 17 grudnia 1998 r. od wizyty w Sejmie, gdzie
rankiem przys³uchiwali siê jego obradom. Zwracaj¹c siê do goœci, marsza³ek
Maciej P³a¿yñski wyrazi³ nadziejê, ¿e „wizyta wybitnych parlamentarzystów izrael-
skich wzbogaci wspó³pracê miêdzy Sejmem a parlamentem Izraela i bêdzie s³u¿yæ
pomyœlnemu rozwojowi stosunków polsko-izraelskich”187. Goœcie zostali przyjêci
przez polskich pos³ów oklaskami na stoj¹co.
Po zakoñczeniu sesji izraelscy parlamentarzyœci spotkali siê równie¿ z szefem

Kancelarii Premiera RP Wies³awem Walendziakiem188 oraz marsza³kiem Sejmu
Maciejem P³a¿yñskim i marsza³kiem Senatu Alicj¹ Grzeœkowiak. W przeprowa-
dzonych rozmowach poruszono kwestie dotycz¹ce wstrzymania przez Polskê rea-
lizacji kontraktu na dostawy wyposa¿enia bojowego dla œmig³owca Huzar. Oma-
wiano tak¿e sprawê krzy¿y samowolnie stawianych na oœwiêcimskim ¿wirowisku
oraz problem braku rozstrzygniêæ prawnych dotycz¹cych zwrotu mienia po¿ydow-
skiego189. Na zakoñczenie goœcie z Izraela przyjêci zostali przez prezydenta Alek-
sandra Kwaœniewskiego w Pa³acu Prezydenckim. Rozmowy dotyczy³y przede
wszystkim sytuacji na Bliskim Wschodzie. Polski prezydent zainteresowany by³
równie¿ sytuacj¹ wewnêtrzn¹ w Izraelu po uchwaleniu przez Kneset wotum nie-
ufnoœci wobec premiera Nataniahu190.
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W czasie wizyty prof. Szewach Weiss zosta³ odznaczony nagrod¹ im. Brata
Alberta, przyznan¹ mu za zas³ugi dla rozwoju stosunków polsko-¿ydowskich. Dan
Tichon natomiast, korzystaj¹c z okazji, odwiedzi³ rodzinn¹ miejscowoœæ swojego
ojca, Rawê Mazowieck¹191.
Miesi¹c póŸniej dosz³o do kolejnego wa¿nego polsko-izraelskiego spotkania.

Na pocz¹tku 1999 r., od 9 do 11 stycznia, z robocz¹ wizyt¹ w Izraelu i Autonomii
Palestyñskiej przebywa³ prezydent Aleksander Kwaœniewski. G³ównym celem tej
podró¿y by³ udzia³ prezydenta w posiedzeniu Miêdzynarodowej Rady Gubernato-
rów Fundacji Centrum Peresa dla Pokoju, której by³ cz³onkiem. W pierwszym dniu
wizyty Kwaœniewski spotka³ siê z przedstawicielami polskich emigrantów. Na
spotkanie, które odby³o siê w hotelu „Dan” w Tel Awiwie, przybyli przedstawiciele
polskiego œrodowiska z Miriam Akavi¹, Stefanem Grajkiem, Ryszardem Loewem
i Edmundem Neusteinem na czele192. PóŸnym wieczorem prezydent RP rozma-
wia³ z przewodnicz¹cym Œwiatowego Zwi¹zku ¯ydów z Polski Stefanem Grajkiem
oraz Naftali Lavie – przewodnicz¹cym Œwiatowej ¯ydowskiej Organizacji ds. Re-
stytucji Mienia (WJRO). Spotkanie to odbywa³o siê jednak przy drzwiach zamk-
niêtych. Potem Grajek i Lavie spotkali siê z ministrem Markiem Siwcem z Kan-
celarii Prezydenta i rozmawiali o reprywatyzacji mienia po¿ydowskiego w Polsce193.
Na zakoñczenie dnia Kwaœniewski oraz towarzysz¹cy mu polscy politycy uczest-
niczyli w uroczystej kolacji wydanej przez Polsko-Izraelsk¹ Izbê Gospodarcz¹194.
W drugim dniu pobytu w Izraelu Aleksander Kwaœniewski i towarzysz¹cy mu

politycy odwiedzili Instytut Yad Vashem. Uwagê mediów przyku³ znany ze swoich
prowokacji i awantur amerykañski rabin Avi Weiss, który zamierza³ wrêczyæ
Kwaœniewskiemu list z ¿¹daniem likwidacji koœcio³a s¹siaduj¹cego z obozem Bir-
kenau195. Relacjonuj¹ce wydarzenie polskie media zauwa¿y³y, ¿e „gdy Avi Weiss
zorientowa³ siê, ¿e podczas przekazywania listu nie by³o prasy, postanowi³ raz
jeszcze wrêczyæ prezydentowi ten sam dokument, tym razem przed kamerami.
Kwaœniewski wyszed³ jednak z Yad Vashem innym wyjœciem”196. Jednak nie kon-
frontacja Weissa z prezydentem Polski mia³a byæ najwa¿niejszym wydarzeniem
wizyty Kwaœniewskiego w Yad Vashem, a odznaczenie prof. Israela Gutmana Krzy-
¿em Oficerskim Orderu Zas³ugi RP197 za wk³ad w budowanie porozumienia miê-
dzy ¯ydami i Polakami. Po opuszczeniu Instytutu Pamiêci polski prezydent uda³
siê na jerozolimski cmentarz, gdzie z³o¿y³ kwiaty na grobie Icchaka Rabina oraz
pod pomnikiem ¿ydowskich ¿o³nierzy, którzy walczyli w polskim wojsku podczas
drugiej wojny œwiatowej.
Po po³udniu Kwaœniewski spotka³ siê z premierem Izraela Beniaminem Na-

taniahu i z prezydentem Ezerem Weizmanem198. Przedstawi³ on szefowi izrael-
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skiego rz¹du projekt polskiej ustawy o ochronie miejsc pamiêci. W tym kontekœ-
cie politycy rozmawiali równie¿ o szeroko relacjonowanych przez media poczy-
naniach rabina Aviego Weissa i o konsekwencjach tych dzia³añ dla relacji miêdzy
Izraelem a Polsk¹. Rabin Avi Weiss z³o¿y³ bowiem, za poœrednictwem obywatelki
Izraela, Judy Balint, do S¹du Najwy¿szego w Jerozolimie protest wobec organizo-
wanych przez izraelskie Ministerstwo Edukacji wyjazdów m³odzie¿y do ¿ydow-
skich miejsc pamiêci w Polsce. Wed³ug niego Izrael nie powinien ich finansowaæ,
dopóki w Brzezince jest Koœció³ katolicki, a na ¿wirowisku przylegaj¹cym do mu-
rów obozu Auschwitz stoj¹ krzy¿e. Nataniahu zapowiedzia³, ¿e izraelski rz¹d nie
zamierza wstrzymaæ wyjazdów m³odzie¿y. Uspokaja³ równie¿, ¿e Avi Weiss nie
reprezentuje w Izraelu ¿adnej powa¿nej si³y. Doda³, ¿e m³odzi Izraelczycy powin-
ni mieæ mo¿liwoœæ poznawania równie¿ „nowej Polski”199. Komentuj¹c przebieg
rozmowy z premierem Nataniahu, prezydent Kwaœniewski powiedzia³, ¿e: „trwa
¿ywy dialog polityczny miêdzy naszymi krajami [...]. Dyskutujemy po to, ¿eby
stosunki polsko-izraelskie by³y jak najlepsze, ¿ebyœmy budowali je w oparciu
o prawdê, pojednanie, o wspóln¹ odpowiedzialnoœæ za losy naszych narodów”.
Obok tematów politycznych w trakcie wizyty omawiano tak¿e zagadnienia

dotycz¹ce wspó³pracy gospodarczej. Aleksander Kwaœniewski spotka³ siê w tej
sprawie z izraelskimi przedsiêbiorcami, m.in. z przedstawicielami izraelskiej fir-
my Elbit, która wygra³a uniewa¿niony kontrakt na wyposa¿enie œmig³owca Huzar.
Prezes Elbitu, Yossi Akerman, stwierdzi³, ¿e jego firma jest gotowa ponownie
stan¹æ do przetargu, jeœli zostanie on zorganizowany200.
W ostatnim dniu pobytu na Bliskim Wschodzie Aleksander Kwaœniewski uda³

siê do Ramallah na Zachodnim Brzegu Jordanu, by spotkaæ siê z Jaserem Ara-
fatem. Witaj¹c polskiego prezydenta, palestyñski przywódca mówi³: „Jesteœmy
bardzo dumni, ¿e mo¿emy was tutaj przyjmowaæ”. Wspomnia³ o ³¹cz¹cych Po-
laków i Palestyñczyków „starych i mocnych wiêzach”201. Kwaœniewski natomiast
przyzna³, ¿e „Polska cieszy siê w Autonomii Palestyñskiej bardzo dobr¹ opini¹”202.
Na koniec warto dodaæ, ¿e szczególnie dobre relacje polskiego prezydenta

z izraelskimi politykami zaowocowa³y kolejn¹ jego wizyt¹ w pañstwie ¿ydowskim
zaledwie kilka miesiêcy po oficjalnym pobycie w styczniu. Tym razem prezydent
Kwaœniewski odwiedzi³ Izrael miêdzy 27 a 29 sierpnia, a wizyta ta mia³a charak-
ter prywatny203.

Wiêcej ³¹czy ni¿ dzieli...

Stopniowo, przede wszystkim za spraw¹ dobrej woli i wytê¿onej pracy, z obszaru
stosunków polsko-izraelskich zaczê³y znikaæ kwestie problematyczne. Komplek-
sowego rozwi¹zania doczeka³a siê sprawa ochrony miejsc pamiêci. Coraz wiêcej
zrozumienia i otwartoœci wykazywa³a strona izraelska w kwestii przekazywania
m³odym ludziom wiedzy o wspólnej historii. Inne natomiast sprawy, które dot¹d
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stanowi³y zarzewie konfliktu, jak choæby restytucja mienia ¿ydowskiego, zesz³y na
boczny tor.
Efektem spotkañ i d³ugotrwa³ych negocjacji na poziomie rz¹dowym, ale rów-

nie¿ znakiem politycznej woli kompromisu by³o podpisanie 4 maja 1999 r. poro-
zumienia o zniesieniu op³at wizowych dla m³odzie¿y poni¿ej 20 roku ¿ycia. Usta-
lono, ¿e z przywileju korzystaæ bêdzie m³odzie¿ podró¿uj¹ca w zorganizowanej
grupie co najmniej 10 osób204. Z tego udogodnienia skorzysta³a przede wszystkim
strona izraelska, bo to w³aœnie m³odzie¿ z tego kraju rokrocznie przybywa³a do
Polski w ramach wyjazdów edukacyjnych. Tym, co w pe³ni satysfakcjonowa³oby
stronê polsk¹, by³oby, oczywiœcie, ca³kowite zniesienie wiz wjazdowych. Poczynio-
ne uzgodnienia by³y wyraŸnym gestem w stronê Izraela, w³adze polskie nie ukry-
wa³y, ¿e spodziewaj¹ siê rewan¿u.
W grudniu 1999 r. z oficjaln¹ wizyt¹ w Izraelu przebywa³ polski premier Jerzy

Buzek. Szefa polskiego rz¹du wita³ i goœci³ ju¿ nie Beniamin Nataniahu, a Ehud
Barak z Partii Pracy, który 17 maja 1999 r. wygra³ bezpoœrednie wybory na urz¹d
premiera205. Choæ podejmowane by³y tematy trudne, jak restytucji mienia po-
¿ydowskiego, przejawy antysemityzmu czy sprawa krzy¿y na oœwiêcimskim ¿wi-
rowisku, to jak podkreœlali obserwatorzy (dziennikarze i dyplomaci), znamienna
i wyczuwalna by³a atmosfera wzajemnego szacunku i zrozumienia206. Polskiemu
premierowi towarzyszy³ m.in. wiceminister obrony narodowej Romuald Szere-
mietiew, który ze swoim izraelskim odpowiednikiem, Efraimem Snehem, roz-
mawia³ o kontrowersyjnym kontrakcie na wyposa¿enie œmig³owca Huzar i warun-
kach renegocjacji umowy.
Jerzy Buzek rozpocz¹³ pobyt w Izraelu od obowi¹zkowej, jak siê wyrazi³ re-

daktor ¿ydowskiego miesiêcznika „Midrasz” Piotr Paziñski, „wizyty w Instytucie
Yad Vashem”207. Po czym uda³ siê na s¹siaduj¹cy z Instytutem cmentarz, gdzie z³o¿y³
kwiaty na grobie premiera Rabina oraz pod pomnikiem ¿o³nierzy ¿ydowskich
walcz¹cych podczas drugiej wojny œwiatowej w szeregach polskiej armii.
Po po³udniu tego dnia zaplanowane by³o spotkanie szefów rz¹dów. W praso-

wych komentarzach podkreœlano, ¿e premierzy „nawi¹zali osobisty kontakt”,
a urodzony ju¿ w Izraelu „Barak, po raz pierwszy chêtnie i otwarcie mówi³ o swo-
ich polskich korzeniach” (rodzina jego ojca pochodzi³a z Polski, a jego dziadkowie
zginêli w Treblince)208. Z perspektywy wspó³pracy polityczno-dyplomatycznej naj-
wa¿niejsze by³y rozmowy maj¹ce w krótkim czasie doprowadziæ do podpisania
polsko-izraelskiej umowy o ruchu bezwizowym. Premierzy Buzek i Barak po spot-
kaniu z zadowoleniem oœwiadczyli, ¿e polityczne decyzje zosta³y w tej sprawie
podjête, teraz jedynie potrzeba uzgodnieñ na poziomie technicznym209. Tak wiêc
na izraelski rewan¿ w sprawie wiz nie trzeba by³o d³ugo czekaæ. Ostatecznie
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stosown¹ umowê podpisano 29 grudnia 1999 r. w Warszawie, a wejœæ w ¿ycie
mia³a 15 maja 2000 r.210 Podpisali j¹ ambasador Pañstwa Izrael Yigal Antebi oraz
polski wiceminister spraw zagranicznych Rados³aw Sikorski211. W myœl jej za-
pisów „obywatele jednej Umawiaj¹cej siê Strony, legitymuj¹cy siê wa¿nym pasz-
portem uprawniaj¹cym do przekraczania granicy pañstwowej, mog¹ wje¿d¿aæ,
wyje¿d¿aæ, przeje¿d¿aæ tranzytem oraz przebywaæ na terytorium Pañstwa drugiej
Umawiaj¹cej siê Strony bez wiz do 90 dni od daty przekroczenia granicy”212.
Dodatkowo w umowie zastrze¿ono, ¿e zawarta jest ona na okres jednego roku
i bêdzie automatycznie przed³u¿ana, chyba ¿e jedna ze stron j¹ wypowie.
Wa¿nym tematem polsko-izraelskich rozmów by³a sprawa edukacji m³odzie¿y

na temat wspólnej historii. Premier Buzek zapowiedzia³, ¿e polski rz¹d zarezerwu-
je w bud¿ecie na przysz³y rok 100 tys. dolarów na wyjazdy polskiej m³odzie¿y do
Izraela w ramach wymiany m³odzie¿y. Ponadto Jerzy Buzek wielokrotnie wspo-
mina³ o wdra¿anej w Polsce w³aœnie reformie systemu oœwiaty. Jednym z jej efek-
tów mia³o byæ wprowadzenie do szkó³ tematu poœwiêconego Zag³adzie ¯ydów
oraz zmiana niektórych treœci w podrêcznikach szkolnych. Bezprecedensowym
wydarzeniem by³ udzia³ premiera i towarzysz¹cej mu delegacji (w sk³ad której
wchodzili liderzy polskiej spo³ecznoœci ¿ydowskiej: Jerzy Kichler, Stanis³aw Kra-
jewski, Go³da Tencer) w lekcji, w jednej z jerozolimskich szkó³213. Wed³ug relacji
minister Agnieszki Magdziak-Miszewskiej premier opowiada³ m³odym Izraelczy-
kom, jak wygl¹da³a Polska kilkanaœcie lat temu, jakim systemem by³ komunizm214.
Wizyta w jerozolimskiej szkole by³a o tyle wa¿na, ¿e politycy z poziomu oficjalnych
rozmów, w wiêkszym lub mniejszym stopniu skrêpowanych protoko³em dyplo-
matycznym, zeszli do tak zwanych zwyk³ych, ciekawych œwiata m³odych ludzi.
W podobnej „niepolitycznej” atmosferze, lecz z polityk¹ w tle, przebiega³o

spotkanie szefa rz¹du RP z mieszkañcami kibucu im. Bohaterów Getta. Przybyli
do Izraela g³ównie z Polski kibucnicy i ich urodzone ju¿ w nowej ojczyŸnie dzieci
pytali m.in. o antysemickie incydenty w Polsce. Buzek przyzna³, ¿e choæ faktycz-
nie dochodzi do takich incydentów, to s¹ one zjawiskiem marginalnym, a najlep-
szym sposobem walki z nimi jest „edukacja m³odego pokolenia”215. Jak zauwa¿y³
Piotr Paziñski, redaktor „Midrasza”, „w przeciwieñstwie do wyraŸnie nieprzy-
jaznego przyjêcia, z jakim spotka³ siê dwa i pó³ roku wczeœniej premier Cimo-
szewicz [...], Buzka przyjmowano w Lochamej Hegetaot bardzo serdecznie”216.
Na zakoñczenie wizyty w Izraelu premier odwiedzi³ polskich ¿o³nierzy stacjo-

nuj¹cych na Wzgórzach Golan. Spotka³ siê tak¿e z Jaserem Arafatem w jego kwa-
terze w Ramallah. Wœród wa¿niejszych tematów poruszonych przez polityków
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by³y sprawy zwi¹zane z polsko-palestyñsk¹ wspó³prac¹ gospodarcz¹. W trakcie
wspólnej konferencji prasowej Arafat wspomina³ swoje pobyty w Polsce, szczegól-
nie ciep³o odniós³ siê do uczestnictwa w Miêdzynarodowym Zlocie M³odzie¿y
w 1985 r.

Stosunki polityczne a „niepolityczni” gracze

Jak sygnalizowa³am we wstêpie, zagadnienie bilateralnych stosunków miêdzy
Polsk¹ a Izraelem „to wypadkowa dyplomacji, oficjalnej polityki rz¹dów oraz ten-
dencji oddolnych p³yn¹cych ze spo³eczeñstwa”. Czasami granica miêdzy tym, co
nazwaæ by mo¿na oficjaln¹ polityk¹ konstytucyjnych oœrodków w³adzy (rz¹d,
prezydent), a zachowaniem siê graczy niepolitycznych (jak organizacje pozarz¹do-
we, Koœció³, wszelkiego rodzaju grupy nacisku) jest nieostra. Bywa tak, gdy akty-
wnoœæ osoby sprawuj¹cej funkcje publiczne wykracza znacznie poza jej ustalony
prawem zakres obowi¹zków. Taka niestandardowa aktywnoœæ mo¿e przynosiæ
niezwykle pozytywne rezultaty i pomagaæ w realizowaniu celów polityki zagra-
nicznej, mo¿e te¿ budziæ kontrowersje.
Szczególnie ciekawym przyk³adem zasygnalizowanego wczeœniej mechaniz-

mu jest polskie zaanga¿owanie w dzia³alnoœæ izraelskiej Fundacji Centrum Peresa
dla Pokoju. W 1996 r. Szymon Peres powo³a³ do ¿ycia organizacjê pozarz¹dow¹
niezwi¹zan¹ ideologicznie ani politycznie z ¿adn¹ konkretn¹ parti¹. Jej celem
mia³o byæ urzeczywistnianie wizji „nowego BliskiegoWschodu”, gdzie dominowaæ
mia³a wspó³praca na rzecz pokoju i wzajemnego poszanowania217. W dzia³alnoœæ
Fundacji zaanga¿owa³ siê prezydent Aleksander Kwaœniewski, który, jak by³a
o tym mowa, zasiada³ w Miêdzynarodowej Radzie Gubernatorów Fundacji sku-
piaj¹cej osobistoœci ze œwiata polityki, kultury, nauki i biznesu z ca³ego œwiata218.
Za spraw¹ tej apolitycznej dzia³alnoœci polityków regularne kontakty dyplomatycz-
ne wzbogacone zosta³y o spotkania i rozmowy, do których dochodzi³o ze wzglêdu
na dzia³alnoœæ fundacji.
I tak w styczniu 2000 r. Polskê odwiedzi³ Szymon Peres, z jednej strony,

postaæ numer jeden Fundacji, z drugiej zaœ, ówczesny minister rozwoju regio-
nalnego w rz¹dzie Ehuda Baraka. W trakcie dwudniowego pobytu spotka³ siê on
z prezydentem Aleksandrem Kwaœniewskim, premierem Jerzym Buzkiem i mini-
strem spraw zagranicznych Bronis³awem Geremkiem219. Peres tym razem przyby³
do Polski na zaproszenie Aleksandra Kwaœniewskiego i Miêdzynarodowego Cen-
trum Kultury w Krakowie. Izraelski minister wyg³osi³ tak¿e odczyt na Uniwer-
sytecie Warszawskim220.
Peres i Kwaœniewski omawiali nie tylko sytuacjê na Bliskim Wschodzie, ale

tak¿e polski wk³ad w dzia³alnoœæ Fundacji Centrum Peresa dla Pokoju. Otó¿ do
grona Rady Gubernatorów Fundacji do³¹czy³, doskonale znany w Polsce, biznes-
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men Jan Kulczyk. Mia³ on byæ „sponsorem projektów w dziedzinie rekultywacji
i zalesiania Palestyny”221. W tymmiejscu warto wspomnieæ, ¿e nie tylko Jan Kulczyk
sponsorowa³ Fundacjê Peresa, wœród polskich darczyñców w kwietniu 2000 r.
znalaz³ siê Aleksander Gudzowaty. Gudzowaty, Kulczyk i prezydent Kwaœniewski
zasiadali w Radzie obok m.in. Henry’ego Kissingera, Butrosa Butrosa Galiego,
Jimmy’ego Cartera, Jamesa Bakera, Warrena Christophera, Umberto Eco, Paulo
Coelho, Jacques’a Delorsa, Lionela Jospina, Helmuta Kohla, Johna Majora, Amosa
Oza, Javiera Solany, Hansa Dietricha Genschera, Michai³a Gorbaczowa, Václava
Havla i wielu innych222. Realizacja projektu, w który zaanga¿owali siê polscy biz-
nesmeni, ruszy³a w styczniu 2000 r. i rozpoczê³a siê od tworzenia spó³ek handlo-
wo-produkcyjnych. Mia³y one hodowaæ drzewka oliwne i figowe oraz palmy, które
póŸniej mia³y byæ zasadzone w dolinie Jordanu. Dzia³alnoœæ tê chciano po³¹czyæ
z inicjatywami naukowymi, zmierzaj¹cymi do opracowania innowacyjnych tech-
nologii223.
Wydarzeniem niepolitycznym, poci¹gaj¹cym jednak za sob¹ polityczne kon-

sekwencje, tak¿e dla stosunków polsko-izraelskich, by³a historyczna pielgrzymka
papie¿a Polaka Jana Paw³a II do Ziemi Œwiêtej wiosn¹ 2000 r. Jan Pawe³ II przyby³
nie tylko do Ziemi Œwiêtej, ale równie¿ do Pañstwa Izrael, z szacunkiem i zro-
zumieniem odnosz¹c siê do jego historii. W wa¿nym i oczekiwanym przemó-
wieniu w Instytucie Yad Vashem w Jerozolimie papie¿ powiedzia³: „Mam osobiste
doœwiadczenia o tym wszystkim, co sta³o siê, gdy naziœci okupowali Polskê pod-
czas wojny. Pamiêtam moich ¿ydowskich przyjació³ i s¹siadów, z których niektó-
rzy zginêli, a niektórzy ocaleli. Przyby³em do Yad Vashem, aby oddaæ ho³d milio-
nom ¯ydów, którzy pozbawieni wszystkiego, szczególnie ludzkiej godnoœci, zostali
zamordowani w Holokauœcie. Minê³o pó³ wieku i te wspomnienia pozostaj¹”224.
Trudno sobie wyobraziæ wizytê czy wydarzenie bogatsze w symbolikê. Papie¿ –
g³owa Koœcio³a katolickiego, Koœcio³a, który przez liczne œrodowiska ¿ydowskie
obarczony zosta³ odpowiedzialnoœci¹ za wygenerowanie antyjudaizmu, a w kon-
sekwencji antysemityzmu. Papie¿ urodzony i wychowany w Polsce, która przed
wojn¹ by³a drugim co do wielkoœci skupiskiem ¯ydów w œwiecie. Papie¿, który
by³ naocznym œwiadkiem ¿ydowskiej Zag³ady w czasie drugiej wojny œwiatowej.
Papie¿, który by³ wielkim orêdownikiem ekumenizmu i dialogu miêdzyreligij-
nego, przyby³ do ziemi bêd¹cej kolebk¹ chrzeœcijañstwa, ale równie¿ terytorium
niepodleg³ego, uznanego przez Watykan w 1993 r., Pañstwa Izrael. W przeci-
wieñstwie do swojego poprzednika – Paw³a VI, który choæ odwiedzi³ Ziemiê
Œwiêt¹, to jednak odmówi³ spotkania siê z jakimkolwiek przedstawicielem w³adz
Izraela, Jan Pawe³ II spotka³ siê zarówno z politykami (m.in. z izraelskim prezy-
dentem i premierem), duchownymi (m.in. z dwoma naczelnymi rabinami Izrae-
la), jak i zwyk³ymi ludŸmi zamieszkuj¹cymi te tereny (a wiêc z ¯ydami i Araba-
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mi). Wymownym komentarzem do papieskiej pielgrzymki by³ refleksyjny tekst
zamieszczony w dwutygodniku „S³owo ¯ydowskie”. Autor wspomina, ¿e tu¿ po
wizycie Jana Paw³a II w Izraelu otrzyma³ „list od krewnych z Jerozolimy”, w któ-
rym napisali, ¿e „wnukom i prawnukom bêd¹ opowiadaæ o papie¿u Polaku mod-
l¹cym siê pod Œcian¹ P³aczu”225. Takiej ocenie wtórowa³ mieszkaj¹cy w Izraelu
dziennikarz Aleksander Klugman, który w obszernym tekœcie, opublikowanym
w ¿ydowskim miesiêczniku „Midrasz” papiesk¹ pielgrzymkê nazwa³ „wydarze-
niem historycznym”. Analizowana na p³aszczyŸnie religijnej, spo³ecznej oraz poli-
tycznej podró¿ papie¿a, co podkreœli³ równie¿ Klugman, obfitowa³a w „wymowne
gesty”, które w jego odczuciu „nieraz s¹ o wiele silniejsze od wymowy s³ów”226.
Komentuj¹cy pielgrzymkê przewodnicz¹cy Rady Instytutu Szewach Weiss,

który podejmowa³ papie¿a Polaka w Yad Vashem, stwierdzi³, ¿e w „dzieñ, kiedy
samolot Jana Paw³a II l¹dowa³ na lotnisku Ben Guriona, wszystko by³o symbo-
lem”. Weiss przyznaje, „¿e podczas tej tygodniowej wizyty wiêkszoœæ ¯ydów
z polskimi korzeniami poczu³a g³êbok¹ do niego sympatiê i mo¿e dziêki temu
zmieni siê ich stosunek do polskiego spo³eczeñstwa i innych Polaków”227.

Spotkania znajomych

W 2000 r. dosz³o do trzech wa¿nych wizyt polskich polityków w Izraelu. Co wiê-
cej, byli to przedstawiciele trzech najwa¿niejszych oœrodków decyzyjnych w Pol-
sce. W maju odwiedzi³ Izrael prezydent Kwaœniewski, we wrzeœniu marsza³ek
Sejmu Maciej P³a¿yñski, a w listopadzie minister spraw zagranicznych W³adys³aw
Bartoszewski. Za ka¿dym razem liderom towarzyszy³a delegacja sk³adaj¹ca siê,
w zale¿noœci od okolicznoœci, z polityków, biznesmenów, ludzi kultury i nauki, co
stwarza³o mo¿liwoœci prowadzenia rozmów bardziej pragmatycznych i szczegó³o-
wych, poœwiêconych konkretnym problemom. Co istotne równie¿, dla ka¿dej
z wymienionych osób nie by³a to pierwsza wizyta w Izraelu. W oficjalnych pro-
gramach podró¿y zaplanowane by³y spotkania z Izraelczykami, których mieli oni
okazjê poznaæ wczeœniej. Dziêki temu polityczny dialog by³ znacznie ³atwiejszy,
choæ jak siê okaza³o, nie zabrak³o przykrych niespodzianek.
Jak ju¿ wspomnia³am, miêdzy 29 a 31 maja 2000 r. z drug¹ oficjaln¹ wizyt¹

pañstwow¹ do Izraela uda³ siê Aleksander Kwaœniewski. Prezydentowi towa-
rzyszy³a grupa polskich przedsiêbiorców, bo jak zapowiada³ jeszcze przed rozpo-
czêciem wizyty Marek Siwiec – szef Biura Bezpieczeñstwa Narodowego, jednym
z wa¿niejszych problemów, które zamierzano poruszyæ w jej trakcie, mia³a byæ
kwestia zwiêkszenia wspó³pracy gospodarczej, w tym wymiany handlowej228.
W prezydenckiej delegacji znalaz³ siê równie¿ sekretarz stanu w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych Andrzej Ananicz229. Wizyta rozpoczê³a siê od oficjalnej ce-
remonii powitania. Polskich goœci wita³ izraelski prezydent Ezer Weizman, który
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229 Z prac rz¹du, „Przegl¹d Rz¹dowy” 2000, nr 6 (108), s. 87.



okreœli³ wzajemne stosunki jako bardzo dobre i zaznaczy³, ¿e jego kraj bêdzie d¹¿y³
do „wzmocnienia ich na wszystkich p³aszczyznach, szczególnie w dziedzinie gos-
podarki i handlu”230. Po ceremonii Kwaœniewski spotka³ siê z szefem izraelskiego
rz¹du Ehudem Barakiem. Aleksander Kwaœniewski, komentuj¹c na gor¹co prze-
bieg rozmowy oraz pierwsze wra¿enia po przybyciu do Izraela, przyzna³, ¿e „to
jest wyj¹tkowa wizyta. Wizyta w kraju, w którym ludzie wiedz¹ o Polsce du¿o
wiêcej ni¿ parê lat temu i ma ona znaczenie nie tylko praktyczne, polityczne,
ekonomiczne, ale tak¿e symboliczne”. Prezydent doda³, ¿e „obustronne rozmowy
rozpoczê³y siê w bardzo dobrej atmosferze”, a „Polska i Izrael maj¹ nie tylko
wspóln¹ przesz³oœæ, ale równie¿ wspóln¹ przysz³oœæ”231.
Krótko potem Aleksander Kwaœniewski z³o¿y³ wizytê w izraelskim parlamen-

cie, gdzie wyg³osi³ przemówienie oraz spotka³ siê z jego przewodnicz¹cym Abra-
hamem Burgiem z Partii Pracy. W s³owach skierowanych do izraelskich deputowa-
nych polski prezydent odniós³ siê do wspólnego dziedzictwa historycznego, wyj¹t-
kowego braterstwa narodu polskiego i ¿ydowskiego, do jasnych, ale tak¿e ciemnych
kart wspólnej historii. Mówi¹c o Sprawiedliwych Wœród Narodów Œwiata wspo-
mnia³ tak¿e o tych, „którzy, hañbi¹c imiê polskiego narodu, zbrodniarzom pomagali
[...], i tych, którzy ju¿ po wojnie uczestniczyli w antysemickich akcjach”232. Prezy-
dent zadeklarowa³ w swoim przemówieniu determinacjê w poszukiwaniu prawdy
historycznej oraz podkreœli³, ¿e „ka¿da zbrodnia, ka¿da niegodziwoœæ powinna byæ
nazwana i potêpiona, a jej okolicznoœci zbadane i ujawnione”. Maj¹c na uwadze
szczególny zwi¹zek Polaków i ¯ydów, prezydent zaznaczy³, „¿e od lat ju¿ z gór¹
dziesiêciu polskie rz¹dy podejmuj¹ dzia³ania wychodz¹ce naprzeciw œrodowiskom
¿ydowskim”. Wœród tego rodzaju inicjatyw Kwaœniewski wymieni³: „restytucjê
mienia ¿ydowskich gmin wyznaniowych, uregulowanie statusu cmentarzy i miejsc
martyrologii ¿ydowskiej, stworzenie Programu Oœwiêcimskiego. Koñcz¹c, prezy-
dent stwierdzi³, ¿e wspó³czesna „Polska i Izrael nie maj¹ sprzecznych politycznych
interesów. Rzeczpospolita popiera d¹¿enia izraelskie do pe³nego i normalnego
funkcjonowania na arenie miêdzynarodowej”233. ¯yczeniem prezydenta by³o, by
„nie zapominaj¹c o przesz³oœci, zwróciæ siê ku temu, co nam niesie przysz³oœæ”.
Tego dnia prezydent Aleksander Kwaœniewski odwiedzi³ tak¿e Instytut Yad

Vashem, gdzie zapali³ znicz i z³o¿y³ kwiaty oraz spotka³ siê z cz³onkami zarz¹du
Instytutu234. Nastêpnie prezydent spotka³ siê z izraelskimi kombatantami drugiej
wojny œwiatowej, odznaczy³ Krzy¿em Komandorskim Orderu Zas³ugi RP majora
pilota w stanie spoczynku Stefana Larona oraz Pinkasa Rosengartena – naczelnego
rabina w II Korpusie gen. Andersa.
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Do najwa¿niejszych wydarzeñ drugiego dnia wizyty prezydenta w Izraelu na-
le¿a³o spotkanie z polskimi ¿o³nierzami oenzetowskiego kontyngentu wojsko-
wego na Wzgórzach Golan, udzia³ w Forum Gospodarczym Polska–Izrael, które
odby³o siê w Tel Awiwie, oraz spotkanie z izraelskimi studentami na uniwersy-
tecie w tym mieœcie. Przeprowadzone rozmowy z partnerami izraelskimi dotyczy-
³y stosunków dwustronnych oraz ich uwarunkowañ miêdzynarodowych i tych
bêd¹cych pochodn¹ polityki wewnêtrznej Polski i Izraela (przede wszystkim po-
lityki edukacyjnej i gospodarczej).
Na Wzgórzach Golan w rozmowie z polskimi ¿o³nierzami prezydent z uzna-

niem przyzna³, ¿e „ma³o która nacja uczyni³a tak wiele dla pokoju”. Przypomnia³,
¿e od pocz¹tku istnienia oenzetowskich misji pokojowych wziê³o w nich udzia³
35 tys. polskich ¿o³nierzy235. Podkreœli³, ¿e ¿o³nierze z Polski ciesz¹ siê zaufaniem
i szacunkiem wszystkich skonfliktowanych stron w regionie, co u³atwia realizo-
wanie wyznaczonych im zadañ236. Prezydent nie wykluczy³ mo¿liwoœci powiêk-
szenia polskiego kontyngentu o kolejnych 100 ¿o³nierzy, ponad 360237, którzy
s³u¿yli wówczas na Wzgórzach Golan238. Historia udzia³u polskich ¿o³nierzy
w oenzetowskich misjach pokojowych na Bliskim Wschodzie siêga 1973 r., kiedy
po wojnie Yom Kippur zdecydowano o u¿yciu si³ pokojowych ONZ UNEF II,
w sk³ad których wchodzi³a polska jednostka wojskowa operuj¹ca na terytorium
Egiptu239. Misja ta zakoñczy³a siê w czerwcu 1979 r. Natomiast od maja 1974 r.
do chwili obecnej polski kontyngent wojskowy wspó³tworzy Si³y Obserwacyjne
Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Rozdzielenia Wojsk (UNDOF), które
stacjonuj¹c na Wzgórzach Golan, kontroluj¹ strefê buforow¹ miêdzy Syri¹ a Izrae-
lem. W misji UNDOF od pocz¹tku jej istnienia wziê³o udzia³ 8 912 Polaków.
Ponadto Polacy od marca 1978 r. stacjonuj¹ równie¿ w Libanie, co tak¿e ma
zwi¹zek z konfliktem izraelsko-arabskim. Razem z ¿o³nierzami z Fid¿i, Francji,
Ghany, Indii, Irlandii, Ukrainy i W³och wspó³tworz¹ Si³y Tymczasowe Organizacji
Narodów Zjednoczonych w Libanie (UNIFIL). W misji w Libanie do tej pory
wziê³o udzia³ 7682 Polaków. Polski kontyngent liczy³ ok. 220 ¿o³nierzy240.
Drugim ze wspomnianych wa¿nym wydarzeniem by³o spotkanie prezydenta

z izraelskim studentami na uniwersytecie w Tel Awiwie. M³odzi Izraelczycy py-
tali Kwaœniewskiego o antysemityzm we wspó³czesnej Polsce, zwrot mienia ¿y-
dowskiego i sprawy dotycz¹ce kontaktów gospodarczych. Prezydent odniós³ siê
do bolesnych wydarzeñ w historii wzajemnych stosunków, m.in. do wydarzeñ
Marca ’68. W tym kontekœcie zapewni³, ¿e „ka¿dy, kto zwróci siê do niego o zwrot
obywatelstwa, bezzw³ocznie je otrzyma”241. W trakcie spotkania mówiono o po-
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konywaniu i rozwi¹zywaniu wielu problemów naros³ych przez lata, a wynikaj¹-
cych z trudnej przesz³oœci. Zauwa¿ono tak¿e, ¿e dziêki otwartoœci i chêci wspó³-
pracy obu stron mo¿liwy jest dzisiejszy partnerski dialog. Spotkanie to mia³o
znaczny wp³yw na proces stabilizowania siê stosunków polsko-izraelskich. Otwar-
toœæ elit politycznych na dialog ze zwyk³ymi obywatelami, przy jednoczesnym
du¿ym zainteresowaniu treœci¹ dialogu politycznego ze strony spo³eczeñstw wspó³-
pracuj¹cych ze sob¹ krajów, wyraŸnie wskazuje na bliski zwi¹zek kwestii po-
litycznych z zagadnieniami spo³ecznymi Z drugiej zaœ strony, ci „zwykli obywa-
tele” to potencjalni wyborcy, co wa¿ne, to równie¿ potencjalni turyœci i potencjalni
inwestorzy.
Wizyta Kwaœniewskiego w Izraelu zakoñczy³a siê 31 maja 2000 r. Rzec mo¿-

na, ¿e jej przebieg w pe³ni odzwierciedla³ stan stosunków miêdzy obu krajami.
Wizyta ta, zdaniem reportera gazety ¿ydowskiej „Midrasz”, „up³ynê³a pod zna-
kiem normalnych, dobrych stosunków miêdzypañstwowych, bez skandali i k³opo-
tów, ale równie¿ bez epokowych wydarzeñ”242. W ostatnim dniu pobytu w Izraelu
polski prezydent zjad³ œniadanie z przedstawicielami polskich i izraelskich krêgów
gospodarczych. Potem spotka³ siê z liderem izraelskiej opozycji Arielem Szaro-
nem. Ostatnim punktem programu by³ spacer prezydenta Kwaœniewskiego w to-
warzystwie dostojników trzech koœcio³ów – katolickiego, ortodoksyjnego i or-
miañskiego – po „starej Jerozolimie”243.
Przed powrotem do Polski Kwaœniewski uda³ siê do Autonomii Palestyñskiej

i tam spotka³ siê Jaserem Arafatem. Rozmowy polityków dotyczy³y g³ównie pro-
cesu pokojowego. Arafat, w uznaniu zas³ug Polski w budowaniu niezale¿nej Pales-
tyny, odznaczy³ Kwaœniewskiego medalem „Betlejem 2000”. Ani tym razem, ani
te¿ wczeœniej wizytom polskich polityków w Autonomii nie towarzyszy³y jakieœ
szczególne wydarzenia, nie sk³adano wi¹¿¹cych politycznych deklaracji, oprócz
tych dotycz¹cych poparcia procesu pokojowego, nie podpisywano równie¿ strate-
gicznych porozumieñ. Podobnie jak wczeœniejsze kontakty z politykami pales-
tyñskimi, równie¿ obecna wizyta prezydenta Kwaœniewskiego w Autonomii mia³a
nade wszystko wymiar symboliczny. By³a wyrazem poparcia dla idei samostanowie-
nia Palestyñczyków, dostrzegania i uznania palestyñskiej reprezentacji politycznej.
Jak ju¿ wspomnia³am, trzy miesi¹ce po wizycie w Izraelu g³owy pañstwa

polskiego w tym samym kierunku wyruszy³ marsza³ek Sejmu RP Maciej P³a¿yñski.
Polskiego goœcia od 21 do 23 wrzeœnia 2000 r. podejmowa³ przewodnicz¹cy Kne-
setu Reuven Rivlin oraz przewodnicz¹cy Polsko-Izraelskiej Grupy Parlamentarnej
w izraelskim parlamencie Michael Kleiner. Rozmawiano o polsko-izraelskiej koo-
peracji parlamentarnej w kontekœcie prze³amywania stereotypów i budowy nowej
jakoœci relacji miêdzypañstwowych. Zauwa¿ono, ¿e ze wzglêdu na spuœciznê bo-
lesnej historii niezwykle wa¿na jest edukacja m³odego pokolenia244. Warto dodaæ,
¿e polsko-izraelska wspó³praca miêdzyparlamentarna realizowana by³a przez
funkcjonuj¹ce w obu parlamentach tzw. grupy miêdzyparlamentarne. Praktyka ta
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243 Wizyta Prezydenta RP w Izraelu – dzieñ trzeci, 31.05.2000, dokument archiwum strony internetowej
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244 Marsza³ek P³a¿yñski w Izraelu, „Kronika Sejmowa”, 27 wrzeœnia–3 paŸdziernika 2000, nr 135 (439),
3 kadencja, http://kronika.sejm.gov.pl/kronika.2000/text/en/ic-135.htm (dostêp: 22 sierpnia 2006).



mia³a ju¿ kilkunastoletni¹ tradycjê pierwsza tego rodzaju grupa w polskim parla-
mencie245 powsta³a ju¿ w marcu 1990 r., natomiast w Knesecie – w lutym 1993 r.
Regu³¹ sta³o siê, ¿e w jej sk³ad wchodz¹ przedstawiciele ró¿nych partii polity-
cznych, jest ona tak¿e jedn¹ z liczniejszych. Celem funkcjonowania grupy jest
realizowanie zadañ z zakresu wspó³pracy miêdzynarodowej, stwarza ona równie¿
mo¿liwoœæ nawi¹zywania kontaktów zagranicznych przez parlamentarzystów.
Wiele z dzia³añ, w które zaanga¿owani s¹ cz³onkowie grupy, ma charakter kultu-
ralny i poznawczy.
Podsumowuj¹c i oceniaj¹c przebieg wizyty polskich parlamentarzystów w Izrae-

lu, zauwa¿amy przede wszystkim, ¿e przebiega³a ona wed³ug pewnego ju¿ spraw-
dzonego schematu. Polscy politycy odbywali konsultacje z izraelskimi partnerami,
w ich trakcie poruszano takie standardowe tematy, jak wspólna historia, edu-
kacja m³odzie¿y, mo¿liwoœci rozwoju wspó³pracy gospodarczej. Standardowe i zgod-
ne z politycznym konwenansem by³y równie¿ reakcje polityków. Potwierdza³o to,
¿e oficjalne relacje miêdzy Polsk¹ a Izraelem i w³adzami obu krajów w znacznym
stopniu siê ustabilizowa³y.
Ostatnia z wymienionych wizyt polskich oficjeli w Izraelu w roku milenijnym

mia³a szczególny charakter. Z okazji dziesiêciolecia wznowienia stosunków dy-
plomatycznych w³adze Izraela zorganizowa³y specjalne rocznicowe uroczystoœci,
m.in. na Uniwersytecie Hebrajskim oraz w Knesecie. Z tego w³aœnie powodu do
Izraela w listopadzie 2000 r. przyby³ szef polskiego MSZ W³adys³aw Bartoszew-
ski. Specjalna okazja, dla której polski minister wybra³ siê do Izraela, wp³ynê³a
zarówno na sam program tej wizyty (bardzo bogaty i niezwykle zró¿nicowany),
jak i na liczebnoœæ polskiej delegacji. Maj¹c w pamiêci niedawne polsko-izraelskie
spotkania oraz uwzglêdniaj¹c wyj¹tkowoœæ osoby lidera polskiej delegacji i specy-
fikê tej wizyty, spodziewano siê, ¿e bêdzie ona co najmniej tak istotnym wyda-
rzeniem we wzajemnych stosunkach, jak pamiêtna wizyta ministra Bartoszew-
skiego w Izraelu w 1995 r., któr¹ nazwano wtedy „festiwalem przyjaŸni”. Tak siê
jednak nie sta³o, o czym zdecydowa³ incydent, o którym bêdzie mowa dalej.
Uroczystoœci jubileuszowe rozpoczê³o sympozjum na Uniwersytecie Hebraj-

skim. W jego trakcie g³os zabra³ m.in. Szewach Weiss – wówczas dyrektor zarz¹du
Instytutu Yad Vashem – oraz minister W³adys³aw Bartoszewski. W obszernym
przemówieniu przedstawi³ on rys historyczny wzajemnych relacji, w którym do-
kona³ przegl¹du i oceny najwa¿niejszych wydarzeñ ostatnich lat, takich jak umo¿-
liwienie tranzytu ¿ydowskich imigrantów z ZSRR do Izraela, polska inicjatywa
anulowania rezolucji ONZ uto¿samiaj¹cej syjonizm z rasizmem czy akcesja Polski
do struktur NATO. Wskaza³ tak¿e na kwestie budz¹ce kontrowersje, jak np. „wy-
jaœnienie prawdy historycznej o najtrudniejszych rozdzia³ach wspólnej historii
Polaków i ¯ydów” czy „rewindykacja mienia by³ych gmin ¿ydowskich”246. Polski
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245 Polsko-Izraelska Grupa Parlamentarna w Sejmie III kadencji liczy³a 31 cz³onków (przewodnicz¹cy
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246 Dziesiêæ lat i nowe stulecie. Refleksje o stosunkach polsko-izraelskich, przemówienie wyg³oszone na Uni-
wersytecie Hebrajskim podczas oficjalnej wizyty ministra Bartoszewskiego, Jerozolima, 28 listopada
2000, [w:] W. Bartoszewski, Ponad podzia³ami. Wybrane przemówienia i wywiady lipiec–grudzieñ 2000 r.,
Warszawa 2001, s. 183–190.



minister podziêkowa³ tak¿e izraelskim organizacjom, których dzia³alnoœæ przy-
czyni³a siê do pokonywania problemów i zbli¿enia narodów, wœród nich wymieni³:
Towarzystwo PrzyjaŸni Izraelsko-Polskiej, Federacjê ¯ydów Polskich, liczne orga-
nizacje ziomkowskie, powo³an¹ w 1991 r. Izraelsk¹ Rodzinê Katyñsk¹, Towa-
rzystwo Polonijne „Piast”, z siedzib¹ w Hajfie. Na zakoñczenia przemówie-
nia W³adys³aw Bartoszewski stwierdzi³, ¿e „stosunki polsko-izraelskie wchodz¹
w nowy etap”, w du¿ym stopniu „wolny od bolesnej spuœcizny historycznej mean-
drów problemów polsko-¿ydowskich, z korzyœci¹ dla wspó³pracy opartej na inte-
resach narodowych”247.
Centralnym punktem obchodów mia³a byæ specjalna sesja izraelskiego parla-

mentu, poœwiêcona stosunkom polsko-¿ydowskim i polsko-izraelskim, bêd¹ca
czêœci¹ tzw. Dnia Polskiego w Knesecie. Przebieg obrad Knesetu, zamiast uczciæ
i podsumowaæ 10 lat polsko-izraelskich stosunków dyplomatycznych, rzuci³ na
nie cieñ. Otó¿ w trakcie sesji Knesetu, której przys³uchiwa³a siê delegacja polska
z ministrem Bartoszewskim na czele, niektórzy z przemawiaj¹cych deputowa-
nych, g³ównie zasiadaj¹cych po prawej stronie sali parlamentu, w pe³en emocji
sposób mówili o czasach wojny i „polskiej roli w Holokauœcie”. Najbardziej kon-
trowersyjna, nie tylko ze wzglêdu na treœæ, ale tak¿e przez wzgl¹d na funkcjê
mówcy, by³a wypowiedŸ wiceprzewodnicz¹cego Knesetu Reuvena Rivlina. Stwier-
dzi³ on, ¿e „jest wielu Polaków, którzy brali udzia³ w mordowaniu ¯ydów. Sam
fakt, ¿e Polska by³a okupowana, nie zwalnia jej z odpowiedzialnoœci za zbrodnie
dokonane na jej terenie”248. S³owa Rivlina przys³oni³y wypowiedzi innych deputo-
wanych, jak choæby Szymona Peresa, który „podkreœla³ zas³ugi Polaków w rato-
waniu ¯ydów”, czy te¿ szefa izraelskiego MSZ, Szlomo Ben Amiego, który „prosi³,
by nie zapominaæ o Sprawiedliwych”.
W³adys³aw Bartoszewski wspomina, ¿e po debacie w Knesecie mia³ on umó-

wione spotkanie z Arielem Szaronem, liderem opozycyjnego wówczas Likudu,
a wiêc tej samej partii, z której wywodzi³ siê Rivlin, „charakterystyczne, ¿e w³aœ-
nie w trakcie debaty zosta³o ono odwo³ane”249.
Prowokacyjne zachowanie niektórych pos³ów próbowa³ t³umaczyæ towarzy-

sz¹cy Bartoszewskiemu w trakcie jego wizyty Szewach Weiss. W rozmowie z dzien-
nikarzami stwierdzi³: „nie powiedzia³bym, ¿e to antypolska tendencja, jest tu
trochê mitologii, niezrozumienia i stereotypów”. Bartoszewski natomiast, popro-
szony przez prasê po zakoñczeniu sesji o swoj¹ refleksjê nad s³owami deputowa-
nych, stwierdzi³, ¿e „nie chcia³by komentowaæ wyst¹pieñ pos³ów, by³by to bowiem
pocz¹tek bardzo przykrej dyskusji”. Doda³ tak¿e, ¿e delegacja polska „wyka¿e du¿¹
kulturê i nie bêdzie wi¹zaæ rocznicy wznowienia stosunków dyplomatycznych
z zachowaniem poszczególnych pos³ów”250.
Przed opuszczeniem Izraela minister W³adys³aw Bartoszewski zosta³ jeszcze

przyjêty przez prezydenta Mosze Kacawa i premiera Ehuda Baraka. Nastêpnie uda³
siê z oficjaln¹ wizyt¹ do Egiptu. Waga spotkañ z liderami arabskimi by³a wielokro-
tnie podkreœlana przez polski MSZ. Minister Bartoszewski jeszcze przed wy-
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jazdem w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” stwierdzi³, ¿e Polska „nie mo¿e staæ
na uboczu”; jego zdaniem „powinniœmy wykorzystaæ ka¿d¹ okazjê kontaktu ze
zwaœnionymi stronami i wp³ywowymi uczestnikami wydarzeñ na arenie blisko-
wschodniej”251. Dlatego te¿ w programie wizyty ministra Bartoszewskiego na
Bliskim Wschodzie, obok spotkañ z politykami izraelskimi, znalaz³y siê tak¿e
rozmowy z w³adzami Autonomii Palestyñskiej, przywódcami Egiptu oraz sekre-
tarzem generalnym Ligi Arabskiej.
Wracaj¹c do wizyty ministra Bartoszewskiego w Izraelu, interesuj¹ce jest, jak

wydarzenia zwi¹zane z jego pobytem zosta³y skomentowane przez polskie i izrael-
skie media. Izraelczycy zwracali uwagê nie na kontrowersyjne wypowiedzi deputo-
wanych w trakcie uroczystej sesji Knesetu252, a na fakt, ¿e wizyta polskiego mini-
stra spraw zagranicznych by³a pierwsz¹ oficjaln¹ wizyt¹ przedstawiciela pañstwa,
z którym Izrael utrzymuje kontakty dyplomatyczne po fiasku rozmów pokojo-
wych w Camp David i wybuchu drugiej Intifady. Ten gest by³ odczytany jako
„wyraz przychylnej postawy polskiego rz¹du wobec narodu izraelskiego i Pañstwa
Izrael”253. Znamienna wydaje siê relacja z wizyty polskich goœci zamieszczona
w „Biuletynie izraelskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych”. Czytamy tu m.in.,
¿e „w zwi¹zku z ogromn¹ wag¹ relacji polsko-izraelskich Izrael powita³ polskiego
ministra spraw zagranicznych W³adys³awa Bartoszewskiego. By³ on równie¿ spe-
cjalnym goœciem w Knesecie, co w przypadku zagranicznych polityków jest rzad-
kim zaszczytem”254. W oœwiadczeniu izraelskiego MSZ czytamy tak¿e, ¿e polski
minister „jest prawdziwym przyjacielem Izraela”, dowiadujemy siê o jego za-
s³ugach. Co siê zaœ tyczy relacji miêdzy obu pañstwami, w tekœcie odnajdujemy
sformu³owanie o tym, ¿e „Izrael przywi¹zuje do nich ogromn¹ wagê”, a wspó³-
czesne stosunki opieraj¹ siê ju¿ nie tylko na baga¿u wspólnej historii, ale „dotycz¹
wielu dziedzin”, w tym gospodarki. Warto dodaæ, ¿e w niemal identyczny sposób
o wizycie Bartoszewskiego i o samym ministrze pisa³a izraelska prasa. W „The
Jerusalem Post” w artykule Przyjaciel na ca³e ¿ycie przyby³ z wizyt¹ nie tylko wy-
mieniono liczne zas³ugi prof. Bartoszewskiego, ale tak¿e cytuj¹c go, nawi¹zywano
do spraw dra¿liwych we wzajemnych relacjach, jak choæby do sporu o „dyskotekê
w s¹siedztwie by³ego obozu Auschwitz”255.
Wa¿ny, jak oceni³ sam Bartoszewski, by³ list Abrahama Hirschsona, jednego

z czo³owych dzia³aczy Likudu, a jednoczeœnie prezydenta organizacji Œwiatowy
Marsz ¯ywych, w którym piêtnuje on zachowanie partyjnego kolegi. List skiero-
wany do Rivlina otrzyma³ równie¿ ówczesny przewodnicz¹cy Knesetu Abraham
Burg i ambasador RP w Tel Awiwie Maciej Koz³owski256.
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Z g³osów i relacji, które dotar³y do polskiego czytelnika, warto zwróciæ uwagê
na ocenê wydarzeñ dokonan¹ przez Romana Fristera, pochodz¹cego z Polski izrael-
skiego dziennikarza wspó³pracuj¹cego m.in. z polskim tygodnikiem „Polityka”.
Wyst¹pienie Rivlina powi¹za³ on ze zbli¿aj¹cymi siê w Izraelu wyborami parla-
mentarnymi. Stwierdzaj¹c, ¿e „uroczysta sesja parlamentu szybko przekszta³ci³a
siê w trybunê propagandow¹”257. Generalnie polskie media, ale równie¿ politycy
w kraju, bardzo krytycznie ocenili s³owa Rivlina.
Odpowiedzi¹ na s³owa krytyki i kontrowersje mia³ byæ list Reuvena Rivlina

do W³adys³awa Bartoszewskiego, opublikowany przez „Gazetê Wyborcz¹”. Izrael-
ski polityk pisze, i¿ „dowiedzia³ siê, ¿e jego wypowiedŸ na forum Knesetu w trak-
cie obchodów dziesiêciolecia nawi¹zania stosunków dyplomatycznych miêdzy Pol-
sk¹ a Izraelem wzbudzi³a powszechne oburzenie w Polsce i zosta³a przyjêta jako
atak na ca³y naród polski i jego czyny w okresie drugiej wojny œwiatowej”. Dlatego
chcia³ on „podkreœliæ, ¿e przy³¹czy³ siê do innych mówców wys³awiaj¹cych obecn¹
wspó³pracê miêdzy Polsk¹ a Izraelem, którzy wskazywali na pozytywne zjawiska
i jasne punkty w stosunkach polsko-¿ydowskich na przestrzeni dziejów [...]”.
Jednoczeœnie uzna³, „¿e przy tej uroczystej okazji nale¿y wspomnieæ tak¿e s³owa
krytyki wobec zachowañ wielu Polaków w okresie drugiej wojny œwiatowej, kry-
tyki podzielanej tak¿e przez wielu Polaków”. Na koniec przewodnicz¹cy Knesetu
stwierdza, ¿e „nie by³o jego zamiarem, aby ta krytyka zm¹ci³a te uroczyste wyda-
rzenia. Gdy dowiedzia³ siê, ¿e jego wypowiedŸ zosta³a wyolbrzymiona ponad
nale¿ne jej proporcje i spowodowa³a, i¿ ca³a uroczystoœæ zosta³a przedstawio-
na w polskiej prasie w ciemnych kolorach, uzna³ za stosowne skorygowanie wra-
¿enia, jakie powsta³o w wyniku jego wypowiedzi [...]”. Zwracaj¹c siê do „pol-
skiego ministra spraw zagranicznych prof. Bartoszewskiego”, oœwiadczy³ on, ¿e
„jest osob¹ powszechnie szanowan¹ i jego wizyta w Izraelu jest dla nas wszyst-
kich wa¿na i droga”258.
Wydaje siê, ¿e list Rivlina nie przekona³ prof. Bartoszewskiego. Komentuj¹c po

kilku tygodniach od owych wydarzeñ wyst¹pienie wiceprzewodnicz¹cego Knesetu,
Bartoszewski nazwa³ je „skandaliczn¹ i g³upi¹ wypowiedzi¹ ekstremisty”259. Doda³
równie¿, ¿e „ma pretensje do dziennikarzy, bo w relacjach z Knesetu pominiêto [...]
trzy czy cztery wielkie wypowiedzi, w tym noblisty Szymona Peresa”. Bartoszew-
ski skar¿y³ siê tak¿e, ¿e „pominiêto jego rozmowê z prezydentem Izraela, pomi-
niêto godzinne spotkanie z naczelnym rabinem Jerozolimy, rodem z Piotrkowa260,
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siê tak¿e w sprawie tych obywateli polskich, którzy kolaborowali z nazistowskim re¿imem. Uwa¿am
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uogólnieñ, w³aœnie w stosunku do przyjació³ Pañstwa Izrael”.
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260
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uroczystoœci w Yad Vashem, sesjê naukow¹ poœwiêcon¹ Polsce na Uniwersytecie
Hebrajskim w Jerozolimie”261.
Prawda jednak le¿y po œrodku, faktycznie polskie media najwiêcej miejsca

w relacjach poœwiêci³y sprawie kontrowersyjnych wypowiedzi w Knesecie, lecz
inne wydarzenia, o których wspomina³ minister Bartoszewski, równie¿ zosta³y
opisane i zrelacjonowane przez polsk¹ prasê. Patrz¹c z pewnego ju¿ dystansu na
wydarzenia tamtych dni, nie trudno o refleksjê, ¿e raz jeszcze wykaza³y one, jak
wielk¹ rolê w stosunkach polsko-izraelskich, uznawanych przecie¿ przez wiêk-
szoœæ analityków, polityków i zwyk³ych ludzi za rozwijaj¹ce siê pomyœlnie, od-
grywa ¿ydowska pamiêæ o tragedii Holokaustu, która dokona³a siê na terenie
okupowanej przez Niemców Polski. Okaza³o siê wówczas, ¿e w istocie rzeczy
b³ahy incydent, kilka nieopatrznie wypowiedzianych zdañ doprowadziæ mo¿e nie-
mal¿e do kryzysu dyplomatyczno-politycznego. Nie ma bowiem takich s³ów i ge-
stów, które mog³yby raz na zawsze zamkn¹æ rozrachunki z histori¹ obu narodów,
uniewa¿niæ ich tak ró¿n¹ pamiêæ o bolesnych doœwiadczeniach przesz³oœci i naka-
zaæ obu stronom, aby w swoim dyskursie skupi³y siê jedynie na teraŸniejszoœci
i przysz³oœci.
Mimo medialnego szumu wokó³ bulwersuj¹cych i ma³o pojednawczych s³ów

przewodnicz¹cego Rivlina œmia³o mo¿na okreœliæ stosunki polsko-izraelskie mia-
nem stabilnych. Myl¹ce by³oby porównywanie tych relacji do stosunków dyplo-
matycznych utrzymywanych przez Polskê z krajami, z którymi nie ³¹czy jej wspól-
na historia. Tê specyfikê dostrzegano i podkreœlano w ró¿nych œrodowiskach.
Rozpoczynaj¹cy urzêdowanie jesieni¹ 1999 r. nowy ambasador polski w Izraelu,
Maciej Koz³owski, w swoim „Programie dzia³ania ambasadora w Izraelu” pod-
kreœli³, ¿e „zasadnicza jego filozofia zak³ada nadanie stosunkom polsko-izraelskim
charakteru szczególnego [...]”, co ma swoje korzenie we wspólnej historii262.
Natomiast M. Sobelman, autor eseju Dwa narody – dwa przys³owia, w kontekœ-

cie dyskusji wokó³ wydarzeñ zwi¹zanych z uroczystoœciami 10. rocznicy wznowie-
nia stosunków dyplomatycznych miêdzy Polsk¹ a Izraelem, stwierdzi³, ¿e mimo
wszystko b³êdem by³oby „lekcewa¿enie s³ów izraelskiego parlamentarzysty”. So-
belman sugeruje, by w³aœnie w przebiegu uroczystej debaty w Knesecie, gdzie
pad³y s³owa „mi³e dla polskiego ucha” o heroizmie Polaków, ale równie¿ s³owa
ich oskar¿aj¹ce, odnaleŸæ „g³êbok¹ symbolikê stosunku izraelskiego spo³eczeñ-
stwa do Polski”263. Obraz Polski w spo³eczeñstwie izraelskim nie jest bowiem
jedynie konsekwencj¹ dekady zabiegów dyplomatycznych. Na to, jak Polskê i Po-
laków widzi wspó³czesny Izraelczyk, wp³ywa wiele czynników, w tym równie¿ te
o pod³o¿u historycznym.

Chc¹c w kilku s³owach podsumowaæ polityczno-dyplomatyczne stosunki polsko-
-izraelskie w okresie od roku 1995 do 2000, mo¿na stwierdziæ, ¿e dosz³o tu do
zasadniczych, choæ ewolucyjnych zmian, jakoœciowych i iloœciowych. Jeœli chodzi
o zmiany iloœciowe, to w omawianym okresie, w porównaniu do lat 1990–1995,
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dosz³o do znacznie wiêkszej liczby spotkañ polityków ró¿nych szczebli. Szczegól-
nie wa¿ne jest, ¿e Polskê zaczêli coraz liczniej odwiedzaæ przedstawiciele izrael-
skich instytucji pañstwowych. Natomiast mówi¹c o zmianach jakoœciowych, mam
na myœli treœæ, poziom szczegó³owoœci i praktyczne rezultaty podjêtych rozmów
i negocjacji. Po pierwsze, nie dotyczy³y ju¿ one tylko zagadnieñ zwi¹zanych z bo-
lesn¹ przesz³oœci¹. Po drugie, nast¹pi³o przejœcie od sk³adnia politycznych dekla-
racji woli nawi¹zania wspó³pracy do podejmowania i realizowania konkretnych
wspólnych projektów. Po trzecie, intensywne i czêste spotkania polityków, dy-
plomatów i pracowników administracji publicznej zaowocowa³y nawi¹zaniem
osobistych kontaktów. Po czwarte, w Polsce uda³o siê skutecznie i w sposób ca³oœ-
ciowy rozwi¹zaæ kilka pal¹cych problemów utrudniaj¹cych polsko-izraelski dialog,
w tym sporu wokó³ obozu Auschwitz. Po pi¹te wreszcie, zaanga¿owane w dialog
z Polsk¹ izraelskie elity uzmys³owi³y sobie, zapewne, po skandalu wywo³anym
s³owami Rivlina, ¿e istniej¹ granice polskiej cierpliwoœci. Polska strona nato-
miast coraz odwa¿niej formu³owa³a w³asne postulaty, np. zmiany treœci naucza-
nia, w tym koncepcji edukacyjnych wyjazdów m³odzie¿y izraelskiej do Polski,
które z polskiej perspektywy szkodzi³y jej wizerunkowi. To wszystko umo¿liwi³o
zaœ kontynuowanie dialogu w sposób pog³êbiony i bardziej otwarty.

„PAÑSTWOWA PRZYJAZÑ” (2001–2004)„Pañstwowa przyjaŸñ” (2001–2004)

Zmiany personalne

Pod koniec 2000 r. mia³y miejsce dwa zdarzenia, które w istotny sposób wp³ynê³y
na dalszy rozwój wzajemnych relacji. Po pierwsze, w Polsce koñczy³a siê piêcio-
letnia kadencja prezydenta Aleksandra Kwaœniewskiego. Wybory prezydenckie
odby³y siê 8 paŸdziernika, wystartowa³o w nich a¿ 13 kandydatów. Badania opinii
publicznej wskazywa³y, ¿e najpowa¿niejszym rywalem urzêduj¹cego prezydenta,
ciesz¹cego siê sporym poparciem i zaufaniem spo³ecznym, by³ Marian Krzak-
lewski z Akcji Wyborczej „Solidarnoœæ”. Jednak¿e ju¿ w pierwszej turze Kwaœ-
niewski uzyska³ ponad 50-procentowe poparcie (53,90 proc.), co zapewni³o mu
sprawowanie urzêdu prezydenta przez kolejne piêæ lat. Taki obrót spraw zosta³
pozytywnie odebrany w Izraelu. Kwaœniewski w trakcie pierwszej kadencji swo-
jego urzêdowania da³ siê poznaæ Izraelczykom jako polityk im przychylny i otwarty
na dialog i porozumienie. Jego czêste spotkania z izraelskimi politykami, patronat
nad ró¿nego rodzaju inicjatywami edukacyjnymi czy kulturalnymi nie pozosta³y
niezauwa¿one.
Z drugiej strony, skrócona zosta³a o rok kadencja ambasadora Izraela w Pol-

sce, Yigala Antebiego. W styczniu 2001 r. jego miejsce zaj¹³ znany ju¿ polskiej
opinii publicznej prof. Szewach Weiss. Ta decyzja izraelskiego MSZ zosta³a bardzo
dobrze przyjêta nad Wis³¹. Weiss, co sam czêsto podkreœla³, by³ emocjonalnie
zwi¹zany z Polsk¹, przychylnie do niej nastawiony i, co wa¿ne, w³ada³ jêzykiem
polskim. Zanim obj¹³ stanowisko ambasadora w Warszawie, by³ czynnym polity-
kiem pe³ni¹cym wiele wa¿nych funkcji w swoim kraju, gdzie cieszy³ zaufaniem
oraz sympati¹.
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Nota bene mo¿liwoœæ objêcia stanowiska ambasadora Izraela w Polsce przez prof.
Weissa nie pojawi³a siê po raz pierwszy. Z propozycj¹ przejêcia schedy po Morde-
chaju Palzurze zwróci³ siê do Weissa ju¿ Mosze Arens na pocz¹tku lat dziewiêædzie-
si¹tych, wtedy jednak Weiss prze¿ywa³ apogeum swojej politycznej aktywnoœci264.
Weiss jako nowy izraelski ambasador w Warszawie dysponowa³ atutami, któ-

rych najwyraŸniej brakowa³o jego poprzednikowi. Antebi bowiem przed rozpo-
czêciem swej misji dyplomatycznej, jak sam przyzna³, „nie wiedzia³ zbyt wiele
o polskiej kulturze, nie zna³ jêzyka”265. Przybycie Szewacha Weissa do Polski by³o
ze wszech miar symbolicznym powrotem. Weiss, rozpoczynaj¹c pracê w placówce
nad Wis³¹, nie ukrywa³ emocji i sentymentów, i tym chyba najbardziej urzek³
Polaków. W przedmowie do refleksyjnej i bardzo osobistej ksi¹¿ki Ziemia i chmury
napisa³: „Chcia³em tu wróciæ. Nie wstydzê siê tego [...]. Mieszka³em tu dawno,
a teraz mam w³asny kraj, w³asn¹ rodzinê, inny œwiat. Chcia³em tu wróciæ. Ale
teraz jestem z Izraela, nie z Polski [...]. ¯yliœcie tutaj bez nas przesz³o piêædziesi¹t
lat, a myœmy ¿yli tam – bez was. Jednak mamy uczucia i pamiêæ, które nale¿¹ do
tego narodu. I jesteœmy mo¿e jak s¹siedzi, a nawet czasami jak rodzina, rodzeñstwo,
które siê rozsta³o w dzieciñstwie, a po latach pragnie siê spotkaæ znowu”266.
Jak by³a ju¿ o tym mowa, jako gor¹cy orêdownik dialogu z ¯ydami i Izraelem

da³ siê poznaæ polski prezydent, Aleksander Kwaœniewski. By³ on tak¿e aktywnym
cz³onkiem Fundacji Centrum Peresa dla Pokoju. Nie tylko pozyska³ dla Fundacji
polskich sponsorów, ale równie¿ doprowadzi³ do utworzenia Polskiego Stowarzy-
szenia Przyjació³ Centrum Peresa267. Przewodnicz¹cym organizacji zosta³ szef Biu-
ra Bezpieczeñstwa Narodowego Marek Siwiec268. Spotkanie inauguracyjne odby³o
siê 12 czerwca 2001 r. Jednym z projektów zrealizowanych przy wspó³udziale
polskiego oddzia³u Fundacji by³ zorganizowany w Polsce letni obóz pi³ki no¿nej
dla m³odzie¿y izraelskiej i palestyñskiej269.
Na poziomie rz¹dowym do kwestii promowania idei pokoju na Bliskim Wscho-

dzie nawi¹za³ w swej corocznej informacji na temat kierunków polskiej polityki
zagranicznej szef MSZ W³adys³aw Bartoszewski. Zwróci³ on uwagê, ¿e polska
polityka wobec pañstw tego regionu jest polityk¹ kontynuacji, co mia³o zasadnicze
znaczenie wobec zbli¿aj¹cych siê wyborów parlamentarnych. Polska dyplomacja
sta³a na stanowisku potrzeby „aktywnego rozwijania stosunków politycznych
i gospodarczych z partnerami na Bliskim Wschodzie, zarówno z Izraelem, z któ-
rego spo³eczeñstwem wi¹¿¹ nas szczególne odniesienia historyczne, jak i jego
s¹siadami, z krajami arabskimi”. Dlatego, jak siê wyrazi³ Bartoszewski, Polska
zamierza „nadal prowadziæ politykê zrównowa¿onego zaanga¿owania w odniesie-
niu do stron konfliktu arabsko-izraelskiego”270.
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Oceniaj¹c ogólny stan stosunków polsko-izraelskich, zauwa¿amy jednak, ¿e
intensywny dialog polityczny obni¿y³ poziom, g³ównie za spraw¹ wydarzeñ miêdzy-
narodowych. Po fiasku negocjacji w Camp David i po wybuchu Drugiej Intifady
latem 2000 r. oraz po kryzysie rz¹dowym w Izraelu znacznie zmniejszy³a siê liczba
oficjalnych wizyt polskich polityków w Izraelu. Ambasador Koz³owski zauwa¿a³,
¿e „w 2001 r. nie by³o w Izraelu ¿adnej polskiej delegacji na szczeblu ministerial-
nym”271. Niemniej jednak dialog polityczny trwa³, a inicjatywê wyjazdów, co cie-
kawe, podjê³a strona izraelska. Tendencja ta utrzymywa³a siê w latach 2002 i 2003,
kiedy czêstsze by³y wizyty izraelskich osobistoœci w Polsce ni¿ odwrotnie.

Sprawa Jedwabnego

W 2001 r. dosz³o do ostatniej w omawianym okresie, burzliwej i pe³nej kontro-
wersji debaty publicznej na temat stosunków polsko-¿ydowskich z histori¹ w tle.
W odró¿nieniu jednak od sporów wokó³ klasztoru karmelitanek czy krzy¿y na
¿wirowisku, wielomiesiêczna debata, koncentruj¹ca siê wokó³ pytania o „polsk¹
odpowiedzialnoœæ i udzia³ w Zag³adzie ¯ydów w trakcie drugiej wojny œwiato-
wej”, by³a przede wszystkim polsk¹ dyskusj¹, w której strona ¿ydowska generalnie
pozostawa³a obserwatorem. Publiczn¹ debatê zainicjowa³a publikacja ksi¹¿ki Jana
Tomasza Grossa S¹siedzi. Historia zag³ady ¿ydowskiego miasteczka, opowiadaj¹cej
tragiczne losy ¿ydowskiej spo³ecznoœci Jedwabnego272.

Szef Biura Bezpieczeñstwa
Narodowego, Marek Siwiec

(po lewej), w czasie uroczystego
otwarcia odnowionego cmentarza

¿ydowskiego w Ko³obrzegu,
2000 r. (fot. Joanna Dyduch)
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G³os w tej sprawie zabierali polscy politycy, publicyœci, historycy. Niemal
wszystkie polskie media bra³y aktywny udzia³ w dyskusji, zajmuj¹c niejedno-
krotnie skrajnie ró¿ne stanowiska. Jedwabne sta³o siê z jednej strony przedmio-
tem dyskusji prowadzonych w wielu polskich domach, z drugiej zaœ, szerokim
echem sprawa ta odbi³a siê za granic¹. Równie¿ izraelskie media z du¿¹ uwag¹
przygl¹da³y siê przebiegowi polskiej „dyskusji wokó³ Jedwabnego”. Izraelskie ga-
zety informowa³y nie tylko o hipotezach dotycz¹cych przebiegu wydarzeñ w Jed-
wabnem 10 lipca 1941 r., ale tak¿e o wynikach œledztwa prowadzonego przez
Instytut Pamiêci Narodowej w Polsce oraz o najwa¿niejszych elementach dyskusji
publicznej w Polsce. Zwracano uwagê na szok, jakiego dozna³a polska opinia
publiczna, która dotychczas za „niesprawiedliwe uznawa³a tezy o polskim anty-
semityzmie” i „wola³a s³uchaæ o tych Polakach, którzy z nara¿eniem ¿ycia ratowali
¯ydów”, teraz zaœ skonfrontowana zosta³a z brutaln¹ histori¹ mordu na ¯ydach
dokonanego przez polskich s¹siadów273. Czytelnik izraelski dowiadywa³ siê nie
tylko o gestach pojednawczych polskich w³adz pañstwowych i koœcielnych, goto-
wych do przeproszenia za zbrodniê dokonan¹ na ¿ydowskich mieszkañcach Jed-
wabnego274, ale równie¿ o postawach neguj¹cych tezê o polskiej odpowiedzialnoœ-
ci za zbrodniê. „The Jerusalem Post” opisuje np. postawê jedwabieñskiego probo-
szcza, ks. Edwarda Or³owskiego, który po pierwsze, za wymordowanie ¯ydów
10 lipca 1941 r. obwinia³ Niemców, po drugie zaœ, za¿¹da³, aby to „¯ydzi przepro-
sili Polaków za swoje postêpki w trakcie sowieckiej okupacji”275. Trzeba jednak
zauwa¿yæ, ¿e izraelskie media stosunkowo ma³o miejsca poœwiêci³y samemu fak-
towi jedwabieñskiej zbrodni, co Andrzej Kaczyñski, autor tekstu Sprawa Jedwab-
nego, t³umaczy faktem, ¿e dla zainteresowanych œrodowisk w Izraelu sprawa ta nie

Autor S¹siadów..., Jan Tomasz
Gross, w czasie spotkania
ze studentami wroc³awskim,
marzec 2001 r. (fot. Joanna Dyduch)
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by³a nowin¹”276. Wiêcej miejsca poœwiêcono natomiast stanowisku i reakcjom
w³adz polskich, o co te zreszt¹ same zabiega³y. Prezydent Kwaœniewski np. o swo-
im zamiarze przeproszenia za jedwabieñsk¹ zbrodniê informowa³ w wywiadzie
udzielonym izraelskiemu dziennikowi „Jediot Ahronot” kilka miesiêcy przed tym,
kiedy faktycznie to uczyni³.
Jeœli chodzi o odbiór wydarzeñ, które mia³y miejsce w Jedwabnem 10 lipca

1941 r. oraz tocz¹cej siê w Polsce na ten temat dyskusji, trzeba przyznaæ, ¿e
reakcja izraelskich oficjeli by³a niewspó³miernie ma³a w stosunku do natê¿enia
tocz¹cej siê w Polsce dyskusji. De facto aktywnie zaanga¿owany w proces odkry-
wania prawdy i jej oceny by³ g³ównie izraelski Instytut Yad Vashem. Pocz¹tkowo
jego stanowisko w sprawie Jedwabnego charakteryzowa³o siê du¿¹ otwartoœci¹
i przychylnoœci¹ wobec tego, co dzia³o siê w Polsce w sprawie wyjaœnienia zbrod-
ni. W maju 2001 r. z trzydniow¹ wizyt¹ uda³ siê do Izraela prezes IPN Leon
Kieres277. Celem tego pobytu by³o zgromadzenie materia³ów, które mog³yby do-
pomóc w wyjaœnieniu zbrodni. Szefowi IPN uda³o siê zebraæ 277 stron doku-
mentów sporz¹dzonych przez krewnych ¯ydów zamordowanych w Jedwabnem.
Mimo ¿e wizyta Kieresa w Izraelu mia³a charakter roboczy, niepozbawiona by³a
pewnych symbolicznych akcentów. Najwa¿niejszym z nich sta³ siê jego wpis do
Ksiêgi Pami¹tkowej Instytutu Yad Vashem: „Drogi Bo¿e, pamiêtaj, proszê, ¿e
jestem tylko cz³owiekiem, który czasem czuje siê winny, winny za grzechy w³asne
i grzechy swojego narodu”278.
Choæ obie strony wykazywa³y sporo zrozumienia, a zaanga¿owane w wyjaœ-

nienie zbrodni instytucje z obu krajów gotowe by³y do wspó³pracy, tu¿ przed
planowanymi na 10 lipca 2001 r. uroczystoœciami rocznicowymi w Jedwabnem
dosz³o do konfliktu miêdzy stron¹ polsk¹ a izraelsk¹. Izraelczycy uwa¿ali bowiem,
¿e na tablicy upamiêtniaj¹cej zamordowanych w Jedwabnem ¯ydów powinna
znaleŸæ siê informacja na temat sprawców zbrodni. Na zamówionym przez Radê
Ochrony Pamiêci Walk i Mêczeñstwa ok. 1,5-metrowej wysokoœci pomniku wy-
konanym z bloku piaskowca od strony pó³nocnej wyryto tekst modlitwy za zmar-
³ych w jêzyku hebrajskim – Kadisz. Od strony po³udniowej natomiast umiesz-
czono na pomniku napisy w trzech jêzykach: polskim, hebrajskim i jidysz: „Pa-
miêci ¯ydów z Jedwabnego, mê¿czyzn, kobiet i dzieci, wspó³gospodarzy tej ziemi,
zamordowanych, ¿ywcem spalonych w tym miejscu w dniu 10 lipca 1941 roku.
Jedwabne, 10 lipca 2001 r.”279. Gdy sta³o siê jasne, ¿e Polacy nie zamierzaj¹ zmie-
niæ napisu na pomniku280, Instytut Yad Vashem w oficjalnym komunikacie zapo-
wiedzia³, ¿e „nie wyœle ¿adnego przedstawiciela na obchody rocznicowe masakry
w Jedwabnem”281. Jednoczeœnie zaznaczono, ¿e prof. Szewach Weiss, który weŸ-
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mie udzia³ w uroczystoœci, wyst¹pi jedynie jako ambasador Izraela w Polsce, nie
zaœ jako przewodnicz¹cy Rady Yad Vashem. Warto dodaæ, ¿e w omawianym sporze
izraelskie w³adze pañstwowe sta³y na uboczu.
Momentem kulminacyjnym, i w swoisty sposób zamykaj¹cym pewien rozdzia³

w procesie rozrachunków z histori¹, by³y uroczystoœci z okazji 60 rocznicy jed-
wabieñskiej masakry. W wydarzeniu tym uczestniczyli: wspomniany ju¿ Szewach
Weiss, prezydent RP Aleksander Kwaœniewski, polscy parlamentarzyœci i kilkaset
osób reprezentuj¹cych ró¿ne instytucje282. Goœæmi specjalnymi byli nieliczni dawni
¿ydowscy mieszkañcy Jedwabnego, a wœród nich rabin Jakob Backer (Jakub Pie-
karz) oraz ich potomkowie. Wspó³czeœni mieszkañcy miasteczka w publikowa-
nych w polskiej prasie wypowiedziach twierdzili natomiast, ¿e czuj¹ siê nie-
s³usznie obarczeni odpowiedzialnoœci¹ za zbrodniê sprzed 60 lat. W roli gos-
podarza uroczystoœci wyst¹pi³ burmistrz Jedwabnego Krzysztof Godlewski oraz
prezydent Kwaœniewski. O przemówieniu prezydenta wyg³oszonym w trakcie uro-
czystoœci informowa³ PAP i wiele zagranicznych agencji prasowych. Prezydent
podkreœli³, ¿e „ka¿dy cz³owiek odpowiada tylko za w³asne czyny. Synowie nie
dziedzicz¹ win ojców”, lecz „naród jest wspólnot¹. Wspólnot¹ jednostek, wspólno-
t¹ pokoleñ. I dlatego musimy popatrzeæ prawdzie w oczy [...]. Nasze sumienia
bêd¹ czyste, je¿eli na wspomnienie tamtych dni zachowamy zawsze w sercach
moralne oburzenie”. Zdaniem prezydenta „dzisiejsza Polska jest krajem, który
ma odwagê spojrzeæ prawdzie w oczy”. Obywatele dzisiejszej Polski „winni b³agaæ
o przebaczenie cienie zmar³ych i ich rodzin [...]”. Dlatego te¿ „jako cz³owiek,
obywatel i jako prezydent Rzeczpospolitej Polskiej przepraszam”. Kwaœniewski
zaznaczy³ jednak, ¿e przeprasza „w imieniu swoim i tych Polaków, których su-
mienie jest poruszone tamt¹ zbrodni¹. W imieniu tych, którzy uwa¿aj¹, ¿e nie
mo¿na byæ dumnym z wielkoœci polskiej historii, nie odczuwaj¹c jednoczeœnie
bólu i wstydu z powodu z³a, które Polacy wyrz¹dzili innym”283.
Z kolei ambasador Weiss powiedzia³: „Ja prof. Szewach Weiss, ambasador

Izraela w Polsce, mia³em okazjê spotkaæ w ¿yciu równie¿ innych s¹siadów. Dziêki
nim ja i moja rodzina prze¿yliœmy Holokaust. [...] W swoim ¿yciu pozna³em tak¿e
inne stodo³y, w których ukrywano ¯ydów”. Kontynuuj¹c, Weiss podkreœli³, ¿e
przyby³ do Polski „jako przedstawiciel swojego pañstwa”. Izrael „jest wyrazem
odrodzenia si³y narodu ¿ydowskiego”, ale to odrodzenie nie by³oby mo¿liwe,
gdyby wielu z twórców tego pañstwa nie prze¿y³o wojny, „prze¿yli oni dziêki
swoim polskim s¹siadom, ludziom szlachetnym i wielkodusznym”284.
W komentarzach, które pojawi³y siê w polskiej prasie po uroczystoœci w Jed-

wabnem, zauwa¿ono, ¿e jej przebieg nie by³ ani konfrontacyjny, ani prowokacyjny,
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– Leszek Miller, Tadeusz Mazowiecki i Bronis³aw Geremek z Unii Wolnoœci, za: Kadisz w Jedwabnem,
„Rzeczpospolita”, 11 lipca 2001.
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283 Przemówienie prezydenta Aleksandra Kwaœniewskiego podczas uroczystoœci ¿a³obnych w Jedwabnem 10 lipca
2001 r., [w:] Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 2001, s. 361–363.
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284 Przemówienie ambasadora Szewacha Weissa w Jedwabnem, [w:] S. Weiss, Czas ambasadora, red., wyb.
J. Szwedowska, Kraków 2003, s. 140–141.



czego obawiali siê organizatorzy. Jeden z uczestników powiedzia³ „Rzeczpospo-
litej”: „To by³a niezwyk³a, wspania³a uroczystoœæ. Jednym tonem mówili prezydent
Rzeczpospolitej i ambasador Izraela. Nie by³a to uroczystoœæ winy, raczej uro-
czystoœæ pamiêci, przebaczenia, wykluczenia nienawiœci”285.

Swoistym epilogiem debaty wokó³ Jedwabnego w Polsce by³o zakoñczenie
„œledztwa w sprawie zabójstwa obywateli polskich, narodowoœci ¿ydowskiej w Jed-
wabnem dn. 10 lipca 1941 roku”. Niespe³na rok po uroczystoœciach rocznico-
wych prowadz¹cy sprawê prokurator Rados³aw J. Ignatiew og³osi³ 9 lipca 2002 r.
oficjalny komunikat dotycz¹cy koñcowych ustaleñ w sprawie mordu w Jedwab-
nem286. Rok póŸniej, 9 lipca 2003 r., IPN opublikowa³ „Komunikat dot. umorzenia
œledztwa w sprawie zabójstwa obywateli polskich narodowoœci ¿ydowskiej w Jed-
wabnem w dniu 10 lipca 1941 roku”287. Opublikowano tak¿e tekst „Postanowie-
nia o umorzeniu œledztwa w sprawie zabójstwa obywateli polskich narodowoœci
¿ydowskiej w Jedwabnem w dniu 10 lipca 1941 r.” z 30 czerwca 2003 r.288

Efektem œledztwa w sprawie jedwabieñskiego mordu i ogromnego zaintereso-
wania jego wynikami by³a niezwykle obszerna, dwutomowa publikacja przygoto-
wana przez Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamiêci Narodowej Wokó³ Jed-
wabnego289.

W Izraelu natomiast sprawa Jedwabnego zosta³a omówiona znacznie skrom-
niej, a obok relacji mediów pojawi³a siê publikacja naukowa przygotowana przez
doktor Joannê Michlic290, Coming to Terms with the „Dark Past”: The Polish Debate
about Jedwabne Massacre291. Wydawc¹ tego ok. 30-stronicowego artyku³u by³o Cen-
trum Studiów nad Antysemityzmem. W poœredni sposób pokazuje to, ¿e polska
debata „wokó³ Jedwabnego” interesowa³a Izraelczyków przede wszystkim dlatego,
¿e mog³a ona staæ siê przyczynkiem do wzrostu nastrojów antysemickich. Autorka
tekstu przyzna³a, ¿e owa narodowa dyskusja odzwierciedla rozpoczêty w 1989 r.
„proces demokratyzacji ¿ycia spo³ecznego w Polsce” oraz ukaza³a wrastaj¹ce za-
interesowanie krytycznym spojrzeniem na historiê stosunków polsko-¿ydowskich.
Prym w procesie reinterpretacji historii, jej zdaniem, wiedzie m³ode pokolenie
Polaków. Jednak¿e w tym samym czasie do g³osu dochodzi³y œrodowiska „nacjo-
nalistów i konserwatystów oraz reprezentantów Koœcio³a katolickiego”, które
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mach naukowych, m.in. w „Polin”, „East European Jewish Affairs”.
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291 J. Michlic, Coming to Terms with the „Dark Past”: The Polish Debate about Jedwabne Massacre, „Analysis
of Current Trends in Antisemitism” 2002, nr 21.



„zaprzecza³y prawdzie o masakrze”292. Inne warte uwagi kilkudziesiêciostroni-
cowe opracowanie poœwiêcone polskiej debacie na temat wydarzeñ wspólnej pol-
sko-¿ydowskiej historii to tekst Laurence’a Weinbauma293 The Struggle for Memory
in Poland294. Autor jednak rozszerzy³ perspektywê swoich rozwa¿añ. Obok analizy
i refleksji nad spraw¹ mordu jedwabieñskiego i reakcji na informacje o nim po-
rusza tak¿e problem polskiej interpretacji historii stosunków polsko-¿ydowskich,
szczególnie w okresie drugiej wojny œwiatowej. Wœród wielu zagadnieñ oma-
wianych w tekœcie zwraca uwagê na metamorfozê polskiego spo³eczeñstwa, przy-
czyn¹ której jest upadek systemu komunistycznego, a wraz z nim np. koniec
cenzury instytucjonalnej i otwarcie dot¹d niedostêpnych archiwów.
Innym izraelskim g³osem w sprawie Jedwabnego by³o zorganizowane przez

Yad Vashem sympozjum, przy okazji publikacji ksi¹¿ki Grossa S¹siedzi w jêzyku
hebrajskim w listopadzie 2002 r. Nota bene to w³aœnie Yad Vashem wraz z dzien-
nikiem „Jediot Ahronot” by³ wydawc¹ tej ksi¹¿ki. Sympozjum zosta³o zorganizo-
wane przy wspó³pracy z Instytutem Polskim dzia³aj¹cym przy Ambasadzie RP
w Tel Awiwie. Wœród jego uczestników znaleŸli siê m.in. ambasador Maciej Koz-
³owski, ambasador prof. Szewach Weiss, dyrektor Yad Vashem Avner Shalew;
kierownik Instytutu Polskiego Agnieszka Maciejowska, prof. Israel Gutman oraz
prof. Jan Tomasz Gross295. Zdaniem polskiego ambasadora: „ksi¹¿ka Grossa by³a
jedn¹ z najwa¿niejszych publikacji w ostatnim stuleciu w Polsce”296. Ksi¹¿ka uka-
za³a siê w Izraelu, gdy by³o ju¿ wiadomo, ¿e nie wszystkie szczegó³y w niej
zawarte zgodne s¹ z ustaleniami prowadzonego przez Instytut Pamiêci Narodowej
œledztwa.

Dialog polityczny – spotkania przyjació³

W sierpniu 2001 r. wizytê w Warszawie z³o¿y³ szef izraelskiej dyplomacji, Szymon
Peres. Oprócz podró¿y do Polski Peres uda³ siê tak¿e na Wêgry297. W trakcie
dwudniowego pobytu w Polsce izraelski polityk spotka³ siê 22 sierpnia w Belwe-
derze z cz³onkami Polskiego Stowarzyszenia Przyjació³ Centrum Peresa dla Po-
koju. W Pa³acu Prezydenckim zosta³ przyjêty przez prezydenta Aleksandra Kwaœ-
niewskiego. Lwi¹ czêœæ rozmowy poœwiêcono omówieniu spraw zwi¹zanych z blis-
kowschodnim procesem pokojowym298. Izraelski minister poinformowa³ polskiego
prezydenta, ¿e po jego powrocie z Europy Wschodniej planowane jest wznowienie
rokowañ z Palestyñczykami, jednak¿e warunkiem jest zgoda na zawieszenie ognia.
Szymon Peres podzieli³ siê tak¿e swoimi obawami zwi¹zanymi z mo¿liwoœci¹
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przejêcia w³adzy w Autonomii Palestyñskiej przez radykalny Hamas299. Oprócz
spotkañ z politykami i darczyñcami za³o¿onej przez siebie fundacji Peres, na za-
proszenie prezydentowej, odwiedzi³ oœrodek ZHP „Perkoz” ko³o Olsztynka, gdzie
odbywa³ siê miêdzynarodowy program dla m³odzie¿y „Têczowy Most”, zorganizo-
wany przez fundacjê Jolanty Kwaœniewskiej – Porozumienie bez barier300. W wiêk-
szoœci uczestnikami projektu byli m³odzi ludzie pochodz¹cy z regionów i krajów
dotkniêtych wojn¹301.
W drugim dniu wizyty (23 sierpnia 2001) Szymon Peres przewodniczy³ obra-

dom izraelskich ambasadorów w Europie Wschodniej. Po po³udniu zaœ uda³ siê
z krótk¹ wizyt¹ do Sejmu, gdzie rozmawia³ z marsza³kiem Maciejem P³a¿yñskim
i ministrem spraw zagranicznych Bronis³awem Geremkiem. Nastêpnie w towa-
rzystwie ambasadora Weissa z³o¿y³ kwiaty pod pomnikiem Bohaterów Getta
w Warszawie i tablic¹ pami¹tkow¹ Rady Pomocy ¯ydom „¯egota”, gdzie na izrael-
skiego polityka czeka³a liczna grupa kombatantów – by³ych ¿o³nierzy AK oraz
grupa reprezentantów osób odznaczonych medalem „Sprawiedliwy Wœród Naro-
dów Œwiata”302. Ostatnim punktem programu by³o spotkanie Peresa z premierem
Buzkiem.

Izrael – Europa – Polska

Niezwykle istotna dla stosunków polsko-izraelskich u progu XXI w. by³a zmie-
niaj¹ca siê rzeczywistoœæ miêdzynarodowa i ulegaj¹ca transformacji pozycja Polski
na arenie miêdzynarodowej. Przyst¹pienie RP do struktur Sojuszu Pó³nocno-
atlantyckiego oraz bliska perspektywa integracji z Uni¹ Europejsk¹ sk³oni³y po-
lityków izraelskich, szczególnie tych zajmuj¹cych siê polityk¹ zagraniczn¹, do
rewizji stanowiska wobec Polski. Przyczyn by³o kilka. Po pierwsze, Polska jako
cz³onek nowoczesnego sojuszu wojskowego zobowi¹zana by³a do modernizacji
swojej armii. Izraelski przemys³ zbrojeniowy, powszechnie uznawany za jeden
z najnowoczeœniejszych na œwiecie, widzia³ w kooperacji z Polsk¹ szansê na po-
zyskanie cennego rynku zbytu. Po drugie, perspektywa szybkiego przyst¹pienia
Polski do Unii Europejskiej, w korelacji z uk³adem stowarzyszeniowym303 pod-
pisanym przez Izrael w 1995 r., dawa³a Izraelowi lepszy dostêp do polskiego rynku
ni¿ dotychczas i stwarza³a mo¿liwoœæ pog³êbienia wspó³pracy gospodarczej. Po
trzecie wreszcie, dziesiêcioletnie doœwiadczenie Izraelczyków w stosunkach z de-
mokratyczn¹ Polsk¹ pozwala³o w niej widzieæ wiarygodnego partnera, co w obli-
czu narastaj¹cego konfliktu miêdzy pañstwem ¿ydowskim a Uni¹ Europejsk¹
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(w szczególnoœci z Francj¹ i krajami Beneluksu) kaza³o Izraelczykom poszukiwaæ
strategicznych partnerów europejskich, mog¹cych zrównowa¿yæ politykê Unii wo-
bec tego kraju. W izraelskiej prasie zaczê³y siê pojawiaæ artyku³y poœwiêcone
potrzebie rozwijania dobrych, przyjacielskich stosunków z pañstwami by³ego blo-
ku wschodniego, w tym z Polsk¹. Mia³o to oczywiœcie zwi¹zek z kryzysem relacji
Izraela z tzw. star¹ Europ¹ oraz przyst¹pieniem do struktur UE nowych wschod-
nioeuropejskich pañstw304.
W tym miejscu warto w skrócie opisaæ stan relacji Izraela z Uni¹ Europejsk¹.

Przegl¹du i analizy relacji izraelsko-europejskich mieszkañcy pañstwa ¿ydowskie-
go dokonuj¹ zwykle dwutorowo. Po pierwsze, chodzi o kontakty i stosunki z Eu-
rop¹ jako ca³oœci¹, reprezentowan¹ dziœ przez struktury Unii Europejskiej, po
drugie zaœ, bada siê i ocenia bilateralne relacje Izraela z poszczególnymi krajami
europejskimi. Szczególnie istotna by³a do tej pory polityka Francji, Wielkiej Bry-
tanii oraz Republiki Federalnej Niemiec. Ostatnie lata przynosi³y niepokoj¹ce dla
Izraela sygna³y o narastaj¹cym antysemityzmie i postawie antyizraelskiej na Sta-
rym Kontynencie. Naturalnie, nale¿y zaznaczyæ, ¿e pojêcia „antysemityzm” i „anty-
izraleskoœæ” nie s¹ i nie mog¹ byæ traktowane synonimicznie. Niemniej jednak
przy za³o¿eniu, ¿e Izrael jest pañstwem ¿ydowskim, nie mo¿na wykluczyæ, i¿ jedna
postawa nie implikuje drugiej. Dla mieszkañców Izraela antysemickie incydenty
w Europie, szczególnie Zachodniej, nierozerwalnie zwi¹zane s¹ z polityk¹ Unii
Europejskiej305. Negatywny stosunek mieszkañców Starego Kontynentu do Izraela
pokazuj¹ wyniki badañ opinii publicznej, przeprowadzone na zlecenie instytucji
pozarz¹dowych, ale tak¿e Unii Europejskiej. I tak np. mo¿na powo³aæ siê na
wyniki badañ zlecone firmie Taylor Nelson Sofres (TNS) przez miêdzynarodow¹
¿ydowsk¹ organizacjê Anti-Defamation League306 (ADL), opublikowane w 2003 r.
Podczas badania na temat: „Stosunek Europy do ¯ydów, Izraela i konfliktu izrael-
sko-palestyñskiego”307 przepytano 2500 osób, po 500 z Wielkiej Brytanii, Francji,
Niemiec, Belgii i Danii. Wyniki ankiety telefonicznej pokaza³y, ¿e Europejczycy
nie darz¹ sympati¹ ani ¯ydów, ani Izraela. W odniesieniu do wspó³obywateli
pochodzenia ¿ydowskiego mieszkañcy tych krajów byli podejrzliwi, a¿ 45 proc.
badanych stwierdzi³o, ¿e „prawdopodobnie ¯ydzi s¹ bardziej lojalni wobec Izraela
ni¿ wobec krajów, które zamieszkuj¹”, 30 proc. respondentów „wierzy, ¿e ¯ydzi
maj¹ zbyt wiele w³adzy i wp³ywu na œwiatow¹ gospodarkê”. Wiêcej ni¿ jedna
czwarta badanych mieszkañców Starego Kontynentu nie jest zainteresowana wy-
buchami przemocy wobec ¯ydów w Europie w ostatnim czasie tak d³ugo, jak
sprawa ta nie dotyka ich bezpoœrednio. Niepokoj¹ce przy tym jest, ¿e a¿ 42 proc.
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uwa¿a, „¿e w najbli¿szych latach mo¿e dojœæ do wzrostu antysemityzmu w ich
krajach”308.
Jeœli zaœ chodzi o postrzeganie pañstwa ¿ydowskiego, to autorzy raportu stwier-

dzaj¹, ¿e bez wzglêdu na wiek, p³eæ, wykszta³cenie czy status materialny respon-
denci maj¹ „ekstremalnie z³y wizerunek Izraela”. 41 proc. stwierdzi³o, ¿e „Izrael
nie chce osi¹gn¹æ porozumienia pokojowego z Palestyñczykami”, 38 proc. porów-
na³o „sposób traktowania Palestyñczyków przez Izraelczyków do polityki apartheidu
w Republice Po³udniowej Afryki”, 60 proc. badanych uwa¿a³o, ¿e „Izraelczycy
w nadmiarze u¿ywaj¹ si³y wobec Palestyñczyków”. W oczach ponad po³owy bio-
r¹cych udzia³ w badaniu osób „wybuch Drugiej Intifady by³ spontaniczn¹ kon-
sekwencj¹ izraelskiej okupacji, nie zaœ zaplanowan¹ i kontrolowan¹ przez Jasera
Arafata akcj¹”. Trzeba jednak zauwa¿yæ, ¿e Europejczycy byli prawie jednomyœlni,
twierdz¹c, ¿e nie ma ¿adnego usprawiedliwienia dla palestyñskich zamachowców-
-samobójców, których celem s¹ izraelscy cywile. Oceniaj¹c izraelski system po-
lityczny, 42 proc. badanych stwierdzi³o, ¿e „kraj ten nie posiada demokratyczne-
go i otwartego spo³eczeñstwa”. Warto dodaæ, i¿ wœród ankietowanych w Belgii,
Niemczech i we Francji by³o du¿o wiêcej osób uprzedzonych do ¯ydów i Izraela
ni¿ w Wielkiej Brytanii i Danii.
Europejska i izraelska prasa natomiast sporo miejsca poœwiêci³a alarmuj¹-

cemu raportowi sporz¹dzonemu na podstawie badañ Eurobarometru, zleconych
przez Komisjê Europejsk¹ w 2003 r. Ankietowani przez telefon w 15 krajach Unii,
zapytani o kraje najbardziej zagra¿aj¹ce pokojowi na œwiecie, na pierwszym miej-
scu wymienili Izrael (59 proc., potem Iran, Korê Pó³nocn¹ i Stany Zjednoczone.
Pañstwo Izrael jako zagro¿enie dla pokoju wskaza³o 74 proc. Holendrów, 69 proc.
Austriaków, 65 proc. Niemców i 63 proc. Belgów309.
Europejskie inicjatywy, jak choæby deklaracja berliñska z 26 marca 1999 r.,

w której kraje cz³onkowskie UE zapowiedzia³y gotowoœæ uznania Pañstwa Palestyñ-
skiego, jeœli zostanie ono oficjalnie og³oszone, odczytywane by³o przez Izraelczy-
ków jako wyraz polityki proarabskiej oraz nieliczenie siê z stanowiskiem Izraela
i wynikami negocjacji. Izraelczykom nie podoba siê tak¿e, i¿ spore sumy pieniêdzy
przekazywane przez UE administracji Autonomii Palestyñskiej nie s¹ wykorzysty-
wane zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Opiniê publiczn¹ w Izraelu oburzy³o
tak¿e rozpatrywanie przez Miêdzynarodowy Trybuna³ Sprawiedliwoœci sprawy
budowy tzw. muru obronnego i wydany wyrok. Oliwy do ognia w napiêtych sto-
sunkach izraelsko-europejskich dola³y próby postawienia przed belgijskim s¹dem
za zbrodnie wojenne urzêduj¹cego wówczas premiera Izraela Ariela Szarona.
Lista zarzutów Izraelczyków wobec Europy, i odwrotnie, jest jeszcze bardzo

d³uga. Racjonalne, wynikaj¹ce z interesów stron argumenty mieszaj¹ siê z uprze-
dzeniami i lêkami. Dotychczasowy rozwój wypadków nie daje równie¿ zbyt wiele
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308 Interesuj¹ce dane znaleŸæ mo¿emy w sprawozdaniu z badañ przeprowadzonych równie¿ przez firmê
TNS na zlecenie ADL, „Attitudes Toward Jews in Twelve European Countries” (maj 2005), wœród
krajów objêtych tym badaniem znalaz³a siê równie¿ Polska. Poniewa¿ jednak przedmiot tych badañ
nie koresponduje bezpoœrednio z tematem niniejszej pracy, dlatego nie zostan¹ omówione. Wyniki
i omówienie badañ: www.adl.org/anti_semitism/european_attitudes_may_2005.pdf (dostêp: 12 kwiet-
nia 2005).
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309 UE–Izrael. K³opotliwy sonda¿, „Gazeta Wyborcza”, 4 listopada 2003; „Przegl¹d Mediów Œwiatowych.
Departament Systemu Informacji MSZ”, 15 listopada 2003, rok IV, nr 64 (217).



nadziei na osi¹gniêcie poziomu konstruktywnego dialogu i kompromisu, koñ-
cz¹cego konflikt izraelsko-arabski. Brak kompleksowego rozwi¹zania tej¿e kwestii
stawia Europê w sytuacji niezrêcznego wyboru. Konkretne decyzje zaœ s¹ czêsto
pochodn¹ polityczno-gospodarczej kalkulacji.
Negatywny obraz Europy i jej stosunku do pañstwa ¿ydowskiego zderza siê

w Izraelu z wyraŸnymi proeuropejskimi sentymentami wœród wielu obywateli
tego kraju. Podkreœlaj¹ oni zachodnioeuropejskie korzenie swojej kultury, obycza-
jów, systemu politycznego. Sugestywnym wyrazem poczucia owej bliskoœci s¹
np. deklaracje izraelskich polityków o chêci przyst¹pienia Izraela do UE na za-
sadach pe³nego cz³onkostwa, a tak¿e du¿e zainteresowanie pozyskaniem obywa-
telstwa jednego z krajów cz³onkowskich Unii przez izraelskich obywateli. Anali-
tycy i badacze przyznaj¹ zgodnie, ¿e mo¿liwoœci przyst¹pienia przez pañstwo
¿ydowskie do struktur Unii s¹ nik³e310. G³ówne przeszkody le¿¹ po stronie izrael-
skiej. Mówi siê, ¿e Izrael nie by³by w stanie sprostaæ nawet 60 proc. wymogów
akcesyjnych. Najbardziej jaskrawym przyk³adem mo¿e tu byæ konflikt miêdzy
jednym z wa¿niejszych przepisów izraelskich, chodzi mianowicie o ustawê Prawo
do powrotu311, oraz jedn¹ z naczelnych zasad UE, umo¿liwiaj¹c¹ swobodne poru-
szanie siê i osiedlanie w granicach Unii. Z drugiej strony, Izrael korzysta z wielu
przywilejów wynikaj¹cych z Uk³adu Stowarzyszeniowego z UE, podpisanego
w Brukseli 20 listopada 1995 r.312, co czyni go uprzywilejowanym partnerem,
zw³aszcza jeœli chodzi o wymianê handlow¹, a tym samym sprawia, ¿e akcesja
Izraela do UE staje siê postulatem politycznym, nie zaœ wynikaj¹cym z rachunku
ekonomicznego.
W tej europejsko-izraelskiej konfrontacji Polska przewa¿nie sta³a na uboczu.

Czasami jednak w przypadku konkretnych, absorbuj¹cych opiniê publiczn¹ kwes-
tii zajmowa³a stanowisko. W tradycyjnym corocznym exposé w Sejmie w marcu
2002 r. minister spraw zagranicznych W³odzimierz Cimoszewicz podkreœli³, ¿e
w kwestii zaostrzenia sytuacji na Bliskim Wschodzie rz¹d polski „konsekwent-
nie bêdzie wspieraæ dzia³ania na rzecz uregulowania tego konfliktu”313. Ponadto
polska dyplomacja „apeluje o natychmiastowe zaprzestanie walk”. Minister Cimo-
szewicz zadeklarowa³ równie¿ kontynuowanie polityki „zmierzaj¹cej do dalszej
poprawy w stosunkach ze spo³ecznoœci¹ ¿ydowsk¹ w Izraelu i ca³¹ diaspor¹”, jak
podkreœli³ w swoim przemówieniu, temu w³aœnie ma s³u¿yæ wsparcie rz¹dowe dla
projektu budowy Muzeum Historii ¯ydów Polskich w Warszawie314.
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310 Y. Dror, Foundations of an Israeli Grand Strategy toward the European Union, „Jewish Political Studies
Review”, jesieñ 2004, http://www.jcpa.org/phas/phas-dror-f04.htm, s. 3 (dostêp: 22 marca 2006).
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311 Tekst ustawy Prawo do powrotu wraz z poprawkami na stronie internetowej Knesetu, http://
www.knesset. gov.il/laws/special/eng/return.htm (dostêp: 12 paŸdziernika 2006).
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312 Uk³ad stowarzyszeniowy Izraela z Uni¹ Europejsk¹ wszed³ w ¿ycie 1 czerwca 2000 r., po zakoñ-
czeniu procesu jego ratyfikacji przez parlamenty krajów cz³onkowskich Unii oraz Kneset. Zast¹pi³ on
wczeœniejsz¹ umowê o wspó³pracy z 1975 r. Natomiast w maju 2004 r. w wyniku rozszerzenia
Wspólnoty do protoko³u do³¹czono poprawkê, która zobowi¹zywa³a nowe pañstwa cz³onkowskie
do respektowania jego postanowieñ. Treœæ uk³adu: http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2000/
l_147/l_14720000621en00030156.pdf (dostêp: 12 kwietnia 2006).
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313 Informacja nt. podstawowych kierunków polityki zagranicznej Polski w 2002 roku, sprawozdanie ste-
nograficzne Sejmu RP, 4 kadencja, 16 posiedzenie, 2 dzieñ, 14 marca 2002, http://www.sejm.gov.pl
(dostêp: 16 sierpnia 2006).
314
314 Tam¿e.



Sprawa konfliktu izraelsko-palestyñskiego wróci³a na trybunê Sejmu niezwy-
kle szybko, ju¿ bowiem 17 kwietnia 2002 r. pose³ Samoobrony, Wojciech Mojzeso-
wicz315, z mównicy sejmowej zaapelowa³ do polskich parlamentarzystów o przy-
jêcie uchwa³y „potêpiaj¹cej agresjê wynikaj¹c¹ z dzia³añ pañstwa izraelskiego
w stosunku do Palestyñczyków”316. Mojzesowicz skrytykowa³ tak¿e postêpowanie
marsza³ka Sejmu za to, ¿e „nie pozwoli³ klubowi Samoobrona wnieœæ uchwa³y,
która przestrzega³aby naród izraelski”317. W mniej kategorycznym tonie wypo-
wiada³ siê na sali sejmowej 9 maja 2002 r. pose³ Janusz Dobrosz318, reprezentuj¹cy
wówczas Polskie Stronnictwo Ludowe. Jego wyst¹pienie zwi¹zane by³o z dyskusj¹
na temat projektu uchwa³y zg³oszonego przez Ligê Polskich Rodzin „w sprawie
dramatycznej sytuacji w Bazylice Narodzenia Pañskiego w Betlejem”319. Pose³ Do-
brosz nie tylko odniós³ siê do wydarzeñ maj¹cych miejsce w Betlejem, ale równie¿
skrytykowa³ politykê realizowan¹ przez Izrael na terytoriach Autonomii Palestyñ-
skiej, stwierdzi³ m.in.: „Od wielu miesiêcy rz¹d Izraela pod kierownictwem Szaro-
na nie realizowa³ porozumienia z Oslo. Przyspiesza³ budowê osiedli ¿ydowskich
na terenie palestyñskiej ziemi”320.
Spo³eczeñstwo w Polsce, co prawda ze zdecydowanie mniejsz¹ si³¹ ani¿eli

w krajach Europy Zachodniej, równie¿ nie pozostawa³o bierne wobec wydarzeñ
na Bliskim Wschodzie. Na pocz¹tku kwietnia 2002 r. 120 naukowców, g³ównie
z Wielkiej Brytanii, ale tak¿e z innych krajów Zachodniej Europy, opublikowa³o
w dzienniku „The Guardian” list „wzywaj¹cy europejskie instytucje zarówno na-
rodowe, jak i finansowane przez UE do zamro¿enia wszelkich kulturalnych i nau-
kowych kontaktów z Izraelem”. Powodem mia³y byæ gwa³towne represje w sto-
sunku do narodu palestyñskiego na Terytoriach Okupowanych. G³os w dyskusji
zabrali tak¿e polscy intelektualiœci, którzy w opublikowanym w „Gazecie Wybor-
czej” liœcie pisali321: „Krytykuje siê Izrael za to, ¿e walczy z terroryzmem. Nalega
siê, by szybko zakoñczy³ dzia³ania wojenne – niech ¯ydzi zaprzestan¹ poszu-
kiwania terrorystów, niech wreszcie nastanie pokój. Owszem, pragniemy tego, ale
przypominamy sobie amerykañsk¹ akcjê przeciwko Al-Kaidzie, która spotka³a siê
ze zrozumieniem znacznej czêœci opinii œwiatowej. Dlaczego wiêc opinia œwiatowa
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315 Wojciech Mojzesowicz w 1989 r. zosta³ po raz pierwszy wybrany do Sejmu z listy ZSL. Ju¿ jako
cz³onek PSL uzyska³ mandat w kolejnej kadencji (1991–1993). Po kilkuletniej przerwie w 2001 r.
zosta³ wybrany na pos³a po raz trzeci, tym razem z ramienia Samoobrony. W Sejmie IV kadencji pe³ni³
funkcjê przewodnicz¹cego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W trakcie kadencji przeszed³ do PiS
i z poparciem tej partii wszed³ w 2005 r. do Sejmu V kadencji. Mandat uzyska³ w okrêgu bydgoskim.
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316 Oœwiadczenie pos³a Wojciecha Mojzesowicza, sprawozdanie stenograficzne Sejmu RP, 4 kadencja,
19 posiedzenie, 1 dzieñ, 17 kwietnia 2002, http://www.sejm.gov.pl (dostêp: (16 sierpnia 2006).
317
317 Tam¿e.
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318 Janusz Dobrosz pe³ni³ ju¿ funkcjê pos³a w latach 1989–1991 (X kadencja) z listy ZSL. Ponownie
znalaz³ siê w Sejmie w 1993 r. jako pose³ PSL. W Sejmie IV kadencji by³ zastêpc¹ przewodnicz¹cego
sejmowej komisji spraw zagranicznych oraz przewodnicz¹cym sejmowej komisji œledczej ds. pry-
watyzacji PZU (od 21 stycznia 2005). W wyborach do Sejmu w 2005 r. uzyska³ mandat poselski
z ramienia LPR, której cz³onkiem jest od 2003 r. W 2006 r. powierzono mu funkcjê przewodnicz¹cego
klubu parlamentarnego LPR, zast¹pi³ wówczas na tym stanowisku Romana Giertycha, który zosta³
wicepremierem i ministrem edukacji.
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319 „Poselski projekt uchwa³y w sprawie dramatycznej sytuacji w Bazylice Narodzenia Pañskiego
w Betlejem”, 18 kwietnia 2002, druk nr 425, http://sejm.gov.pl/, (dostêp: 12 sierpnia 2006).
320
320 Sprawozdanie stenograficzne Sejmu RP, 4 kadencja, 21 posiedzenie, 2 dzieñ, 9 lutego 2002, http://
www.sejm.gov.pl (dostêp: 16 sierpnia 2006).
321
321 List. Spór o kontakty z Izraelem, „Gazeta Wyborcza”, 26 kwietnia 2002.



nie rozumie, ¿e Izrael ma swoj¹ powa¿n¹ racjê? Dlaczego zapomina, ¿e jest to
jedyne demokratyczne pañstwo w tym regionie, pañstwo ¿yj¹ce w stanie perma-
nentnego zagro¿enia, pañstwo, które nie mo¿e sobie pozwoliæ na najmniejsz¹
pora¿kê wojenn¹, gdy¿ mog³aby ona prowadziæ do jego unicestwienia”. Autorzy
listu podkreœlali, ¿e nie s¹ „zwolennikami militarnej interwencji Izraela na tere-
nach palestyñskiej Autonomii” i „uznaj¹ prawo Palestyñczyków do w³asnego pañ-
stwa”. Potêpiaj¹ jednak ich „zbrodnicze walki”. W zakoñczeniu listu jego autorzy
zadeklarowali swoj¹ „solidarnoœæ z mieszkañcami Izraela” i apelowali o „wzmoc-
nienie kontaktów” i „wsparcie ze strony ludzi nauki, kultury i sztuki”. List zosta³
podpisany przez ponad stu polskich intelektualistów, m.in. W³adys³awa Barto-
szewskiego, Andrzeja Friedmana, Wies³awa Gliñskiego, Marcina Króla, Kazimie-
rza Kutza, Stanis³awa Stommê, Jerzego Szackiego, Jerzego Tomaszewskiego.
Natomiast w 2002 r. przez europejskie miasta przetoczy³a siê fala demonstra-

cji „solidarnoœci z Palestyñczykami”, która by³a równie¿, a mo¿e przede wszyst-
kim, sposobnoœci¹ do manifestacji dezaprobaty wobec polityki izraelskiej i ame-
rykañskiej. W Warszawie zaœ Amnesty International Polska zorganizowa³a hap-
pening pod has³em „£añcuch pokoju”. Oko³o tysi¹ca trzymaj¹cych siê za rêce ludzi
utworzy³o ³añcuch miêdzy ambasadami Palestyny i Izraela. Wœród uczestników
akcji byli m.in. Jacek Kuroñ, Marek Kotañski, Janina Ochojska oraz przedstawi-
ciele Ambasady Palestyny, z ambasadorem Hafezem Al Nimerem na czele. Dy-
plomaci izraelscy nie wziêli udzia³u w akcji322.
Zainteresowanie konfliktem bliskowschodnim w Polsce mimo wszystko mo¿-

na by okreœliæ mianem umiarkowanego, przy jednoczesnym braku jednoznacznego
poparcia którejœ ze skonfliktowanych stron. Tezê tê potwierdzaj¹ badania opinii
publicznej przeprowadzone przez OBOP miêdzy 20 a 22 kwietnia 2002 r., a wiêc
w trakcie izraelskiej operacji wojskowej na terenie Autonomii Palestyñskiej, po-
przedzonej seri¹ palestyñskich zamachów na Izraelczyków. Co prawda, 20 proc.
ankietowanych popar³o Palestyñczyków, podczas gdy tylko 7 proc. – Izraelczyków,
to a¿ 39 proc. respondentów stwierdzi³o, ¿e nie popiera ¿adnej ze stron, 15 proc.
wyrazi³o opiniê, ¿e racja le¿y poœrodku, a 19 proc. nie mia³o na temat konfliktu
zdania323.
Przedstawiciele polskich w³adz wielokrotnie deklarowali gotowoœæ zorganizo-

wania w Warszawie konferencji pokojowej, gdzie stronami byliby przede wszyst-
kim Izraelczycy i Palestyñczycy. Pomys³ ten pojawi³ siê 4 kwietnia 2002 r. na
posiedzeniu Biura Bezpieczeñstwa Narodowego, a jego autorem by³ minister Ma-
rek Siwiec324. Kwestia ta zosta³a poruszona w trakcie wizyty izraelskiego ministra
spraw zagranicznych w rz¹dzie Ariela Szarona, Szymona Peresa, w Polsce w kwiet-
niu 2002 r.325 Szef izraelskiej dyplomacji przyby³ do Warszawy na konferencjê
w sprawie utworzenia Muzeum Historii ¯ydów Polskich. Peres co prawda przy-
zna³, ¿e polska stolica by³aby dobrym miejscem do rozmów, ale za wczeœnie jest,
by mówiæ o konkretach. Niemniej jednak podziêkowa³ i powiedzia³, ¿e „docenia
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322 Warszawski ³añcuch pokoju, „Rzeczpospolita”, 22 kwietnia 2002.
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323 „Biuletyn Codzienny MSZ”, 9 maja 2002.
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324 „Biuletyn Codzienny MSZ”, 5 kwietnia 2002.
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325 Prime minister Leszek Miller meets with Israeli Deputy Foreign Minister Shimon Peres, 18 kwietnia 2002,
internetowy serwis informacyjny Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, http://www.kprm.gov.pl/eng-
lish/2130_5218.htm (dostêp: 12 wrzeœnia 2002).



polski gest”326. Uzupe³nieniem jego wypowiedzi by³ komentarz ambasadora Sze-
wacha Weissa, który stwierdzi³, ¿e koncepcja jest raczej ma³o realistyczna, „nie
chodzi bowiem o to gdzie, ale przede wszystkim z kim i o czym mówiæ”327.
W obszernym artykule A dlaczego nie w Warszawie328, zamieszczonym w dzien-

niku „Rzeczpospolita”, Janusz Reiter wyjaœnia³ polityczno-miêdzynarodowe ko-
rzyœci p³yn¹ce z goszczenia konferencji pokojowej w sprawie, która absorbuje od
lat œwiatow¹ opiniê publiczn¹. Jak zauwa¿y³, „chêtnych do roli gospodarza kon-
ferencji jest wielu: oprócz Turcji propozycjê sk³ada Hiszpania i po cichu Niemcy.
Nie ma w¹tpliwoœci, ¿e i Norwegia udzieli³aby goœciny bliskowschodniej kon-
ferencji”. Zdaniem autora tekstu takie przedsiêwziêcie to „polityczny zysk bez
wiêkszego ryzyka”. Czym zatem Polska mog³aby zachêciæ i co zaoferowaæ za-
anga¿owanym w rozwi¹zanie konfliktu stronom? Reiter wylicza³ polskie atuty,
wœród których na pierwszym miejscu umieœci³ „mit Solidarnoœci” jako „wielkiego
ruchu obywatelskiego, który nie tylko od pocz¹tku do koñca wyrzek³ siê przemocy,
co wiêcej, odniós³ sukces”. Po drugie, wskazywa³ na historyczne uwarunkowania
losów Polski, „która dozna³a prawie wszystkich opresji dostêpnych narodom i ko-
nfliktów, które wydawa³y siê nierozwi¹zywalne. Polska dziœ ¿yje nie tylko
w bezpiecznych granicach, ale otoczona w ogromnej wiêkszoœci przyjaznymi s¹-
siadami”. Po trzecie, kraj nad Wis³¹ dysponuje ludŸmi bêd¹cymi autorami tych
sukcesów, po czwarte wreszcie, „Polska cieszy siê nienajgorsz¹ opini¹ w œwiecie
arabskim. Ale to nie Arabowie, lecz ¯ydzi ¿yli w tym kraju przez wiele wieków,
zwi¹zani z nim na dobre i, niestety, tak¿e na z³e”, co jego zdaniem zobowi¹zuje.
Poniewa¿ jednak od chwili zg³oszenia propozycji nie dosz³o ani razu do zbli¿enia
stron konfliktu, przeciwnie, od 2002 r. kilkakrotnie mia³a miejsce jego eskalacja,
polska propozycja pozosta³a jedynie propozycj¹.

Stosunki dyplomatyczno-polityczne

i sprawy zwyk³ych obywateli

Dynamika stosunków polsko-izraelskich nieznacznie os³ab³a w 2002 r., co by³o
przede wszystkim spowodowane wydarzeniami na Bliskim Wschodzie, w tym
zaostrzeniem konfliktu z Palestyñczykami i narastaj¹cym kryzysem rz¹dowym,
którego efektem by³ rozpad rz¹du jednoœci narodowej Ariela Szarona. Mimo
utrudnieñ i zmniejszenia aktywnoœci izraelskiej dyplomacji w kontaktach miê-
dzynarodowych dosz³o do kilku wa¿nych wydarzeñ. By³y to przede wszystkim
wizyty polityków, konsultacje i kontynuowanie wspó³pracy miêdzy instytucjami
pañstwowymi. Wœród wa¿niejszych spotkañ miêdzy stron¹ polsk¹ a izraelsk¹
warto wspomnieæ wizytê ministra zdrowia Mariusza £apiñskiego w Izraelu, celem
której mia³o byæ nakreœlenie ram wspó³pracy w dziedzinie ochrony zdrowia. Na
rozmowy do Izraela uda³ siê tak¿e szef Biura Bezpieczeñstwa Narodowego Marek
Siwiec – poruszono sprawê wspó³czesnych zagro¿eñ terroryzmem i mo¿liwoœci
kooperacji w dziedzinie bezpieczeñstwa.
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328
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O poprawnoœci stosunków polityczno-dyplomatycznych œwiadcz¹ nie tylko
deklaracje polityków czy liczba podpisanych porozumieñ, ale tak¿e, je¿eli nie
przede wszystkim, poziom kontaktów biznesowych miêdzy podmiotami gospo-
darczymi ze wspó³pracuj¹cych krajów oraz zakres otwartoœci jednego z krajów na
obywateli drugiego (chodzi tutaj przede wszystkim o rynek us³ug turystycznych
czy rynek pracy). W przypadku Izraela, pocz¹wszy od po³owy lat osiemdziesi¹tych,
systematycznie ros³a liczba osób odwiedzaj¹cych Polskê; zjawisko to mia³o
zwi¹zek ze zorganizowanymi oraz indywidualnymi wyjazdami Izraelczyków do
miejsc ¿ydowskiej pamiêci w Polsce. Je¿eli chodzi o odwiedzaj¹cych Izrael Po-
laków, to ich liczba by³a znacznie mniejsza. Polacy wybierali siê do Izraela g³ównie
w celach turystycznych. Wœród turystów najwiêcej by³o pielgrzymów, dla których
celem wyprawy by³a Ziemia Œwiêta. Na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych znaczny
odsetek przybyszów z Polski stanowi³y osoby poszukuj¹ce pracy w Izraelu. Praca
ta podejmowana by³a g³ównie nielegalnie. Szacunkowe dane izraelskiego Mini-
sterstwa Spraw Wewnêtrznych mówi³y o kilku tysi¹cach Polaków. Problem z pra-
cuj¹cymi na czarno Polakami stanowi³ podstawow¹ przeszkodê podnoszon¹ przez
stronê izraelsk¹ w kwestii zniesienia wiz wjazdowych. Ostatecznie jednak Polska
i Izrael podpisa³y umowê o obustronnym zniesieniu wiz wjazdowych, lecz nie
oznacza³o to automatycznego rozwi¹zania wszystkich problemów zwi¹zanych z mo¿-
liwoœci¹ swobodnego wjazdu Polaków do Izraela czy te¿ nielegalnie pracuj¹cych
w Izraelu obywateli Polski. Poœredni¹ konsekwencj¹ tego stanu rzeczy by³o zacho-
wanie izraelskich s³u¿b granicznych wobec przybywaj¹cych do tego kraju pol-
skich obywateli. Polska prasa informowa³a o zawróconych z lotniska w Izraelu
polskich turystach. Oprócz budz¹cych spore w¹tpliwoœci wypadków uniemo¿-
liwienia polskim podró¿nym wjazdu na teren Izraela, strona izraelska nie prze-
d³u¿y³a wiz pobytowych pracownikom Polskich Linii Lotniczych LOT, co grozi-
³o zawieszeniem po³¹czeñ lotniczych. Dopiero interwencja ambasadora Macieja
Koz³owskiego u premiera Ariela Szarona za¿egna³a wisz¹cy na w³osku konflikt.
Koz³owski przyzna³, ¿e „Polsce ogromnie zale¿y na rozwijaniu dobrych stosunków
z Izraelem” i dlatego dyplomata podkreœla³, ¿e „bardzo byœmy nie chcieli, by
incydenty z wyjazdami Polaków je popsu³y”329. W sprawie zawróconych z lotniska
Polaków interweniowa³ równie¿ konsul honorowy RP w Jerozolimie, Zeev Baran,
który mimochodem sta³ siê bezpoœrednim œwiadkiem tego, jak s³u¿by graniczne
bez podania powodu odes³a³y polskich studentów do kraju330.
Komentuj¹cy problem rzecznik prasowy MSZ Bogus³aw Majewski z dystan-

sem odniós³ siê do zagadnienia. Stwierdzi³ on, ¿e resort spraw zagranicznych „nie
ma oficjalnego stanowiska. Bo nie ma oficjalnej sprawy”. Wed³ug niego sytuacja
wynika³a jedynie z ogólnych zaostrzeñ, jakie wystêpuj¹ w niektórych pañstwach
(obok Izraela problem mia³ dotyczyæ równie¿ Stanów Zjednoczonych i Wielkiej
Brytanii). Zdaniem Majewskiego „jeœli zdarzaj¹ siê takie sytuacje, s¹ one czêœciej
podyktowane kwestiami predyspozycji psychicznej urzêdników [...] ni¿ jakiejœ
przemyœlanej polityki pañstwowej”331.
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331 MSZ nie widzi problemu, „Rzeczpospolita”, 21 sierpnia 2002.



Zagadnienie znalaz³o swoje omówienie w izraelskim dzienniku „Ha’aretz”.
W paŸdzierniku 2002 r. gazeta zamieœci³a artyku³ Charlotte Halle, Ambasadorzy
protestuj¹ przeciwko upokarzaniu swych goœci na lotnisku Ben Guriona. Wœród pro-
testuj¹cych dyplomatów znalaz³ siê ambasador Maciej Koz³owski. „Ha’aretz” alar-
mowa³, ¿e „o ile dalej bêd¹ siê powtarzaæ przypadki z³ego traktowania na lotnisku
turystów polskich przyje¿d¿aj¹cych do Tel Awiwiu, w tym nieuzasadnione nie-
wpuszczanie do Izraela niektórych osób, wówczas mo¿e mieæ to bardzo z³e kon-
sekwencje dla stosunków bilateralnych”. Gazeta zwróci³a równie¿ uwagê, „¿e ju¿
teraz, w niektórych polskich mediach, pojawiaj¹ siê opinie, ¿e je¿eli nie jesteœ
¯ydem, na lotnisku Ben Guriona mo¿esz zostaæ potraktowany jak «szmata»”332.
Natomiast w grudniu 2002 r. ta sama gazeta w weekendowym dodatku opub-

likowa³a obszerny kilkustronicowy reporta¿ Wjazd anulowano, opowiadaj¹cy histo-
riê osób, którym mimo spe³nienia wszelkich wymogów proceduralnych odmówio-
no wjazdu do Izraela. W tekœcie nie ma, co prawda, mowy o k³opotach Polaków,
autorka natomiast opisuje historie przedstawicieli innych nacji (m.in. rumuñskie-
go artysty, amerykañskiego dziennikarza czy w³oskiego pacyfisty)333. Artyku³ ten
jest dobrym t³em dla omawianych kwestii. Pokazuje bowiem, ¿e problem zawracania
zagranicznych turystów by³ znacznie szerszy i nie dotyczy³ tylko Polaków. W roku
2002 nie wpuszczono 3000 obcokrajowców chc¹cych wjechaæ do Izraela334.
Inn¹ spraw¹, bêd¹c¹ pok³osiem wczeœniejszych politycznych decyzji i dek-

laracji oraz ewolucji pozycji Polski na arenie miêdzynarodowej, by³a kwestia
obywatelstwa polskiego. Kiedy na pocz¹tku prezydentury Aleksandra Kwaœniew-
skiego zosta³a uruchomiona specjalna œcie¿ka odzyskiwania utraconego w wyniku
dzia³añ w³adz PRL polskiego obywatelstwa przez Izraelczyków, zainteresowanie
by³o niewielkie. Z czasem jednak sytuacja uleg³a zasadniczej zmianie. Wzmo¿o-
ne zainteresowanie uzyskaniem polskiego paszportu zaczêto odnotowywaæ ju¿
w 2000 r., apogeum osi¹gnê³o ono w 2003 r. Przyczyn tego zjawiska nale¿y do-
patrywaæ siê, po pierwsze, w zbli¿aj¹cym siê przyst¹pieniu Polski do Unii Euro-
pejskiej335. Jednoczeœnie sami zainteresowani zwracali uwagê na kwestiê bez-
pieczeñstwa i nieustanne zagro¿enie wojn¹ ze strony arabskich s¹siadów Izraela.
Warto zauwa¿yæ, ¿e wiosn¹ 2003 r. dosz³o do ataku Stanów Zjednoczonych na
Irak, Izrael obawia³ siê, ¿e w odwecie zostanie zaatakowany. By³ to równie¿ okres
patu negocjacyjnego miêdzy Palestyñczykami i Izraelczykami, trwa³o nieprzerwa-
nie od 2000 r. palestyñskie powstanie zwane Intifad¹336. Z raportu konsularnego
polskiego MSZ wynika, ¿e w roku 2003 „a¿ 198 wniosków (na ca³kowit¹ liczbê
723) w sprawie nabycia obywatelstwa polskiego wp³ynê³o do Wydzia³u Konsular-
nego przy Ambasadzie RP w Tel Awiwie”337. Ponadto Wydzia³ Konsularny w Tel
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337
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stwo Spraw Zagranicznych, Warszawa, kwiecieñ 2004, s. 17–18.



Awiwie znalaz³ siê w czo³ówce polskich placówek o najwiêkszej liczbie wyko-
nywanych czynnoœci z zakresu obywatelstwa. Z 1815 za³atwionymi sprawami za-
j¹³ on czwarte miejsce, po konsulatach w Kolonii, Hamburgu i Monachium, dalece
dystansuj¹c konsulaty w Londynie i Nowym Jorku338.
Wœród Izraelczyków pragn¹cych staæ siê obywatelami Polski byli tacy, którym

przysz³o w tej sprawie staæ w ogromnej kolejce, by dostaæ siê do Wydzia³u Kon-
sularnego Ambasady RP w Tel Awiwie, ale byli te¿ tacy, którym obywatelstwo
zwrócono w niezwykle podnios³y i uroczysty sposób. 24 kwietnia 2003 r. w Am-
basadzie RP odby³a siê uroczystoœæ nadania obywatelstwa polskiego szeœciu ¿yj¹-
cym dziœ w Izraelu bojownikom Powstania w Getcie Warszawskim. W wywiadzie
dla „The Jerusalem Post” jeden z bohaterów uroczystoœci, Simacha (Kazik) Rotem,
który bra³ udzia³ równie¿ w Powstaniu Warszawskim w 1944 r., przyzna³: „uro-
dziliœmy siê w Polsce i tam walczyliœmy. [...] Nigdy nie zrzekliœmy siê naszego
(polskiego) obywatelstwa. Dziœ zaœ w sposób formalny, ale i symboliczny, zosta³o
nam ono odnowione”339.

Polska na arenie miêdzynarodowej a stosunki z Izraelem

Pocz¹tek 2003 r. przyniós³ du¿e zainteresowanie ze strony izraelskich mediów
pozycj¹ Polski na arenie miêdzynarodowej i podejmowanymi w Warszawie de-
cyzjami politycznymi. Wœród najbardziej absorbuj¹cych izraelsk¹ opiniê publicz-
n¹ spraw by³y relacje Rzeczpospolitej z Uni¹ Europejsk¹ oraz zaanga¿owanie Pol-
ski w konflikt w Iraku. Adar Primor z „Ha’aretz” zauwa¿y³, ¿e jeœli kontakty Polski
ze Stanami Zjednoczonym s¹ bardzo dobre, to jednoczeœnie widoczny jest silny
kryzys na linii Warszawa–Pary¿ i Warszawa–Berlin. Prezydent Chirac otwarcie
skrytykowa³ polsk¹ politykê, a niemieckie media przyrówna³y j¹ do mitologicz-
nego konia trojañskiego340. W podobnym tonie utrzymany by³ artyku³ znanego
izraelskiego naukowca zajmuj¹cego siê stosunkami miêdzynarodowymi, Geralda
M. Steinberga, Czy nowa Europa mo¿e zrehabilitowaæ star¹?, który ukaza³ siê w „The
Jerusalem Post”341. Steinberg stwierdzi³, ¿e „w ostatnich dwóch dziesiêcioleciach
polityka europejska wobec Bliskiego Wschodu by³a kszta³towana przez Francjê
i inne «fundamentalnie antyizraelskie pañstwa», dlatego dla Izraela wy³onienie siê
«nowej Europy», bazuj¹cej na po³¹czeniu realizmu i si³y moralnej, oznacza
wa¿ny krok na drodze do odbudowy nadw¹tlonych stosunków [Izraela] z Euro-
p¹”342.
Dziennik „The Jerusalem Post” kontynuowa³ na swoich ³amach rozwa¿ania na

temat „koniecznoœci zintensyfikowania stosunków politycznych z Polsk¹ i innymi

114 Rozdzia³ drugi. STOSUNKI POLITYCZNE

338
338 Tam¿e.
339
339 Polska Ambasada zaszczyca bojowników ¿ydowskiego ruchu oporu z II wojny œwiatowej, „Media Zagra-
niczne o Polsce i polskiej kulturze w œwiecie. Biuletyn MSZ”, 29 kwietnia 2003, rok XII, nr 2074
(2827), za: „The Jerusalem Post”, 25 kwietnia 2003; Polska zwraca obywatelstwo bojownikom z War-
szawskiego Getta „Media Zagraniczne o Polsce i polskiej kulturze w œwiecie. Biuletyn MSZ”, 30 kwietnia
2003, rok XII, nr 2075 (2828), za: „Ha’aretz”, 28 kwietnia 2003.
340
340 Mother Europe, Father America, „Ha’aretz”, 11 czerwca 2003.
341
341 Czy nowa Europa mo¿e zrehabilitowaæ star¹?, „Biuletyn regionalny MSZ: Afryka i Bliski Wschód”,
11 lutego 2003, rok IV, nr 51 (154), za: „The Jerusalem Post”, 7 lutego 2003.
342
342 Tam¿e.



pañstwami Europy Wschodniej”. Autorzy tekstu Nasi nowi europejscy przyjaciele
stwierdzili, ¿e „podstawowym b³êdem ¯ydów z Diaspory oraz czêœci Izraelczyków
w stosunku do Europy Wschodniej by³o postrzeganie przez lata tego obszaru
jedynie przez pryzmat bolesnej przesz³oœci, w tym Holokaustu. Ci¹gle powracano
do nierozwi¹zanych kwestii zwrotu nieruchomoœci, ignorowano zarazem fakt, ¿e
kraje te s¹ potencjalnymi sojusznikami Izraela w obecnej kampanii antysyjonis-
tycznej, której celem jest zupe³na delegitymizacja pañstwa ¿ydowskiego”343.
Z perspektywy bezpieczeñstwa Izraela obalenie re¿imu Saddama Husaina by³o

operacj¹ po¿¹dan¹, a bior¹ce w niej udzia³ pañstwa by³y postrzegane jako sprzy-
mierzeñcy. Przebywaj¹cy z oficjaln¹ wizyt¹ w Polsce prezydent Mosze Kacaw od-
wiedzi³ 30 kwietnia 2003 r. obie izby polskiego parlamentu – Sejm i Senat344.
W trakcie rozmów z marsza³kiem Sejmu Markiem Borowskim345 oraz Senatu –
Longinem Pastusiakiem i wicemarsza³kiem Kazimierzem Kutzem izraelski polityk
podziêkowa³ za zaanga¿owanie Polski po stronie „koalicji pañstw, które obali³y
re¿im Husaina”346. W notatce Ambasady RP w Tel Awiwie czytamy równie¿, ¿e
„przedstawiciele zarówno miejscowego establishmentu, jak i mass mediów wielo-
krotnie wypowiadali siê bardzo pozytywnie na temat udzia³u Polski w operacji
irackiej”, co z kolei uwa¿ano „za wyraz poœredniego poparcia dla pañstwa ¿ydow-
skiego”347. Ponadto informowano o tym, ¿e jedna ze stref administracyjnych w Ira-
ku przypadnie Polsce, co w opinii miejscowych analityków œwiadczy³o o „wzroœcie
znaczenia Polski w ramach NATO oraz UE, której cz³onkiem Polska bêdzie od
2004 roku”. Polskê traktowano jako cz³onka tak zwanej Nowej Europy, co zbieg³o
siê z problemami na linii Izrael i Stara Europa348.

Biznes, polityka i filantropia

Ciekawym, ju¿ wspomnianym w¹tkiem by³o zaanga¿owanie w dialog miêdzy pañ-
stwami osób i instytucji spoza aparatu w³adzy. Przyk³adem mo¿e byæ dzia³alnoœæ
cz³onków Miêdzynarodowego Centrum Peresa dla Pokoju. Z polskiej strony w sk³ad
Rady Centrum wchodzili m.in. niezwykle zamo¿ni i wp³ywowi biznesmeni: Jan
Kulczyk i Aleksander Gudzowaty, a tak¿e politycy piastuj¹cy najwy¿sze stano-
wiska w pañstwie, jak prezydent Aleksander Kwaœniewski. Taka kombinacja spra-
wia³a, ¿e dialog polityczno-dyplomatyczny prowadzony by³ niekoniecznie przez
instytucje pañstwowe. W informacji w³asnej placówki dyplomatycznej RP w Tel
Awiwie, sporz¹dzonej po wizycie roboczej A. Gudzowatego na prywatne zapro-
szenie ministra spraw zagranicznych w izraelskim rz¹dzie Szymona Peresa, odnaj-

´„PAÑSTWOWA PRZYJAZÑ” (2001–2004) 115

343
343 Nasi nowi europejscy przyjaciele, „Biuletyn regionalny MSZ: Afryka i Bliski Wschód”, 27 lutego 2003,
rok IV, nr 18 (171), za: „The Jerusalem Post”, 21 lutego 2003.
344
344 Wizyta prezydenta Pañstwa Izrael, strona internetowa Senatu RP, http://www.senat. gov.pl/k5/
agenda/wydarz/12.htm (dostêp: 20 lipca 2006).
345
345 Wizyta prezydenta Izraela, „Kronika miêdzynarodowa Sejmu RP”, nr 59 (540), IV kadencja, http://
kronika.sejm.gov.pl (dostêp: 23 sierpnia 2006).
346
346 Katsav sk³ada wyrazy uznania bojownikom z Warszawy, „Media Zagraniczne o Polsce i polskiej kulturze
w œwiecie. Biuletyn MSZ”, 7 maja 2003, rok XII, nr 2078 (2831), cyt. za: „Ha’aretz”, 1 maja 2003.
347
347 „Media Zagraniczne o Polsce i polskiej kulturze w œwiecie. Biuletyn MSZ”, 14 maja 2003, rok XII,
nr 2084 (2837), informacja w³asna placówki.
348
348 Tam¿e.



dujemy doskona³¹ ilustracjê opisanego mechanizmu349. Gudzowaty sta³ siê, co
prawda dziêki staraniom prezydenta Aleksandra Kwaœniewskiego, cz³onkiem Miê-
dzynarodowej Rady Gubernatorów Centrum, ale przede wszystkim by³ wówczas
prywatnym przedsiêbiorc¹, a nie politykiem. W trakcie jego wizyty w Izraelu,
która mia³a miejsce miêdzy 17 a 24 paŸdziernika 2002 r., biznesmenowi towa-
rzyszy³ pe³nomocnik prezydenta Aleksandra Kwaœniewskiego, Karol Drozd.
Gudzowaty przekaza³ Szymonowi Peresowi specjalny list od Kwaœniewskiego.

Polska delegacja odwiedzi³a Instytut Weizmana, gdzie w rozmowach z izraelskimi
naukowcami, w tym z prof. Hananem Alonem, poruszono problem badañ w dzie-
dzinie medycyny high-tech. Omówiono tak¿e zasady przyznawania stypendiów
doktorskich i postdoktorskich dla m³odych polskich naukowców pragn¹cych kszta³-
ciæ siê w Izraelu. Instytut Weizmana przekaza³ stypendia za poœrednictwem Gu-
dzowatego na rêce prezydenta Kwaœniewskiego. Jak podkreœlano w cytowanej
notatce, „wa¿nym zagadnieniem omawianym przez Aleksandra Gudzowatego pod-
czas rozmów gospodarczych w Izraelu by³y problemy dotycz¹ce zwiêkszenia w naj-
bli¿szych latach eksportu polskich towarów do Izraela”350.

Polscy goœcie na izraelskich uroczystoœciach

Przed koñcem 2003 r. wysocy przedstawiciele polskiej administracji publicznej
jeszcze dwukrotnie odwiedzili Izrael. W obu przypadkach zostali oni zaproszeni
przez Izraelczyków do wziêcia udzia³u w specjalnych uroczystoœciach. We wrzeœ-
niu 2003 r. do Izraela przyby³a polska delegacja z prof. Witoldem Kulesz¹, dyrek-
torem G³ównej Komisji Œcigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu IPN, by
wzi¹æ udzia³ w uroczystoœciach 50 rocznicy istnienia Instytutu Pamiêci Mêczen-
ników i Bohaterów Holokaustu – Yad Vashem. Z Polski na obchody pojecha³a
równie¿ delegacja z podczêstochowskiego miasteczka ¯arki. Mieszkañcy ¯arek
zostali zaproszeni do Izraela przez Eliego Zaborowskiego, prezesa Towarzystwa
Yad Vashem w Nowym Jorku, którego uratowa³a polska rodzina P³aczków z ¯a-
rek351.
Natomiast od 19 do 25 paŸdziernika 2003 r. na zaproszenie prezesa izrael-

skiego S¹du Najwy¿szego Aharona Baraka przebywa³ w Izraelu prezes Trybuna³u
Konstytucyjnego RP prof. Marek Safjan. W trakcie pobytu polski goœæ spotka³
siê m.in. z przewodnicz¹cym Knesetu Reuvenem Rivlinem, z którym rozmawia³
o polsko-izraelskiej wspó³pracy w zakresie s¹downictwa. Rivlin ¿ywo interesowa³
siê funkcjonowaniem Trybuna³u Konstytucyjnego w Polsce, wyrazi³ tak¿e prze-
konanie o potrzebie stworzenia podobnej instytucji w Izraelu. Pomys³ ten skry-
tykowa³ stanowczo prezes S¹du Najwy¿szego Aharon Barak, twierdz¹c, ¿e by³aby
to próba ograniczenia pe³nomocnictw S¹du Najwy¿szego. Safjan zosta³ przyjêty
tak¿e przez prezydenta Mosze Kacawa. Rozmowa mia³a charakter bardziej ogól-
nikowy. Mówiono m.in. o wspólnym polsko-¿ydowskim dziedzictwie kulturowym
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oraz o aktualnym konflikcie bliskowschodnim. Wyst¹pi³ on równie¿ z odczytem
dla sêdziów i pracowników izraelskiego S¹du Najwy¿szego na temat: „Odpowie-
dzialnoœæ konstytucyjna organów rz¹dowych”. Natomiast wspólnie z ministrem
spraw wewnêtrznych Republiki Federalnej Niemiec oraz ministrem sprawied-
liwoœci Izraela wzi¹³ udzia³ w inauguracji roku prawniczego w izraelskiej Radzie
Adwokackiej. Warte podkreœlenia jest, ¿e we wszystkich rozmowach i spotka-
niach, które odby³ prezes Trybuna³u Konstytucyjnego RP, zapewnia³ on o swoim
poparciu dla izraelskich starañ o pe³ne cz³onkostwo w Europejskiej Konferencji
Trybuna³ów Konstytucyjnych. Oœwiadczy³, ¿e sam bêdzie zabiega³ o wprowadze-
nie zmian do statutu organizacji, aby mo¿na by³o przyj¹æ izraelski S¹d Najwy¿szy
do grona uczestników Konferencji352.

Omówiony okres 2001–2004 charakteryzowa³ siê spor¹ dynamik¹ w relacjach
miêdzypañstwowych. Dosz³o do licznych wizyt (oficjalnych i nieoficjalnych) na
ró¿nych szczeblach W Polsce w wyniku wyborów parlamentarnych, które odby³y
siê 23 wrzeœnia 2001 r., i zwyciêstwa w nich Sojuszu Lewicy Demokratycznej
oraz Unii Pracy, w³adzê przejê³a lewica. Zwa¿ywszy, ¿e pod koniec roku 2000
drug¹ piêcioletni¹ kadencjê urzêdowania rozpocz¹³ prezydent Aleksander Kwaœ-
niewski, kierunek polskiej polityki by³ doœæ przewidywalny i mo¿na by³o siê
spodziewaæ, zw³aszcza w pocz¹tkowym okresie, ¿e oœrodek prezydencki i rz¹dowy
bêd¹ mówi³y jednym g³osem, szczególnie w sprawach polityki zagranicznej. Taka
konfiguracja na polskiej scenie politycznej bardzo pozytywnie przyjêta zo-
sta³a w Izraelu. Izraelskie media oraz politycy otwarcie przyznawali, ¿e
znacznie „lepiej uk³ada siê Izraelczykom wspó³praca z krêgami lewicowymi w Pol-
sce”353.
Podobn¹ prawid³owoœæ zauwa¿amy, przygl¹daj¹c siê efektom wspó³pracy Po-

laków z krêgami lewicowymi w Izraelu. Otó¿, wizyty polityków zwi¹zanych z tam-
tejsz¹ lewic¹, a wiêc g³ównie Parti¹ Pracy, by³y znacznie czêstsze ni¿ polityków
izraelskiej prawicy. W omówionym okresie, miêdzy rokiem 2001 a 2003, w Izrae-
lu w³adzê sprawowa³ pocz¹tkowo rz¹d jednoœci narodowej, utworzony przez lidera
prawicowego Likudu Ariela Szarona, który wygra³ wyœcig o fotel premiera w lu-
tym 2001 r. W sk³ad rz¹du, oprócz prawicowego Likudu, weszli przedstawiciele
opozycyjnej Partii Pracy. Koalicja ta rozpad³a siê w listopadzie 2002 r., co dopro-
wadzi³o do przedterminowych wyborów, rozpisanych na styczeñ 2003 r. W ich
efekcie Partia Pracy przesz³a do opozycji i pozosta³a w niej a¿ do lutego 2005 r.,
a rz¹d utworzy³y ugrupowania prawicowe – Likud – i mniejsze, jeszcze bardziej
przechylone na prawo partie.
Lewicowi politycy izraelscy, choæ nie jest to ¿elazna regu³a, czêœciej inicjowali

wspó³pracê z polskimi partnerami, której pod³o¿em nie by³a historia. Rzadziej
równie¿ poruszali dra¿liwe tematy z histori¹ w tle, a jeœli ju¿, to w sposób mniej
konfrontacyjny.

´„PAÑSTWOWA PRZYJAZÑ” (2001–2004) 117

352
352 „Media Zagraniczne o Polsce i polskiej kulturze w œwiecie. Biuletyn MSZ”, 29 paŸdziernika 2003,
rok XII, nr 2196 (2949), informacja w³asna placówki.
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XII, nr 2075 (2828).



Widoczne zmiany w podejœciu izraelskich polityków, ale przede wszystkim
izraelskiej prawicy, do Polski przynios³o zbli¿enie polsko-amerykañskie oraz akcesja
Rzeczpospolitej do Unii Europejskiej. W wypowiedziach Izraelczyków, w których
odwo³ywano siê dotychczas do frazy o przyjaŸni polsko-izraelskiej wynikaj¹cej
z historii, zaczê³y pojawiaæ siê zwroty mówi¹ce o wspólnocie interesów i stra-
tegicznym partnerstwie.
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Zmiany personalne w polskich i izraelskich

placówkach dyplomatycznych

W 2003 r. zakoñczy³a siê niespodziewanie misja ambasadorska prof. Szewacha
Weissa na placówce w Warszawie. Okres jego urzêdowania zosta³ skrócony o rok,
jak oœwiadczy³ sam Weiss, sta³o siê tak z „powodów politycznych”. W wywiadzie
dla izraelskiego tygodnika „Nowiny-Kurier” Weiss przyzna³: „Ambasadorowie
Izraela s¹ delegowani na placówki na cztery lata. Gdyby Szymon Peres by³ dalej
ministrem spraw zagranicznych, ja bym tu zosta³, ile bym chcia³. Ale nie mam
pretensji, bo taki jest system”354.
Kiedy tylko do Polski dotar³y informacje o mo¿liwej zmianie personalnej na

stanowisku ambasadora Izraela w Warszawie, zauwa¿alne by³o pewne poruszenie,
a w niektórych krêgach wrêcz niezadowolenie. Profesor Bartoszewski w czerwcu
2003 r. wys³a³ do mianowanego kilka miesiêcy wczeœniej izraelskiego ministra
spraw zagranicznych Silvana Szaloma list, w którym apelowa³ o „rozpatrzenie
mo¿liwoœci pe³nienia przez ambasadora Weissa misji w Polsce przynajmniej do
pocz¹tków wiosny 2005 roku”. Interwencjê swoj¹ Bartoszewski jako przewod-
nicz¹cy Miêdzynarodowej Rady Oœwiêcimskiej, przewodnicz¹cy Rady Ochrony
Pamiêci Walk i Mêczeñstwa oraz by³y minister spraw zagranicznych RP motywo-
wa³ zbli¿aj¹cymi siê obchodami 60 rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Bir-
kenau. Udzia³ Szewacha Weissa „w planowaniu i przygotowaniach uroczystoœci
rocznicowych” uwa¿a³ on za „sprawê zasadniczej i œwiatowej wagi”355.
Interwencja ta oraz liczne g³osy z Polski o zas³ugach prof. Weissa nic nie

pomog³y, decyzje w Jerozolimie zosta³y podjête nieodwo³alnie i 1 stycznia 2004 r.
nowy izraelski ambasador rozpocz¹³ urzêdowanie w Ambasadzie Izraela przy
ul. Krzywickiego w Warszawie.
W opublikowanym w „Rzeczpospolitej” tekœcie356 prof. Weiss, podsumowuj¹c

okres pe³nienia swej misji, napisa³: „Jad¹c do Polski, czu³em, ¿e jestem ambasa-
dorem nie tylko narodu ¿ydowskiego i Pañstwa Izrael, ale tak¿e moich nie¿yj¹-
cych braci, sióstr, babæ i dziadków. Przyjecha³em do Warszawy do Pa³acu Pre-
zydenckiego i z³o¿y³em listy uwierzytelniaj¹ce, aby s³u¿yæ tu mojemu pañstwu,
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355 S. Weiss, Czas ambasadora, s. 257–258.
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356 Po¿egnanie z Polsk¹, „Rzeczpospolita”, 5 listopada 2003.



rozwijaæ, kontakty z rz¹dem, Senatem, Sejmem, samorz¹dami, z polsk¹ elit¹,
z polskim narodem, w nawet najbardziej odleg³ych miasteczkach i wioskach
[...]. Ju¿ trzy lata spêdzi³em w Polsce jako ambasador Pañstwa Izrael i z du¿¹
radoœci¹ dostrzegam zachodz¹ce tu zmiany. Przyjazne stosunki miêdzy naszymi
pañstwami coraz lepiej siê rozwijaj¹, nabieraj¹ g³êbi i nowoczesnego wymiaru
[...]. Czujê, ¿e wœród Polaków i w polskich mediach stosunek do Izraela zmieni³
siê na pozytywny [...]. Przyjecha³em do Polski z têsknoty, a odje¿d¿am z jeszcze
wiêksz¹ têsknot¹ w sercu. Kto wie, mo¿e jeszcze kiedyœ uda mi siê tu powró-
ciæ”357.

Z zakoñczeniem misji Szewacha Weissa wi¹za³y siê liczne, przygotowane
przez ró¿ne œrodowiska, uroczystoœci po¿egnalne. By³y one sposobnoœci¹ do pod-
sumowania i oceny dokonañ izraelskiego ambasadora. W tekœcie Szewach Weiss
zbudowa³ polski dom pod izraelsk¹ flag¹ Jerzy Marek Nowakowski porówna³ izrael-
skiego dyplomatê do innych nadzwyczajnych ambasadorów oddelegowanych
do Polski, m.in. Akosa Engelmayera – pierwszego ambasadora Wêgier po upad-
ku bloku wschodniego, Markety Fialkovej – reprezentuj¹cej interesy Czechos³o-
wacji na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych, czy Daniela Frieda – ambasadora Sta-
nów Zjednoczonych358. O wyj¹tkowoœci dyplomaty œwiadczy³o m.in. to, ¿e „od
chwili, gdy oficjalnie powiadomi³ o swoim odejœciu, setki ludzi, których zalicza³ do
grona przyjació³, w mieszkaniach, teatrach, salach bankietowych ¿egna³o Szewacha.

Profesor Szewach Weiss (z prawej) i przewodnicz¹cy wroc³awskiej Gminy ¯ydowskiej Jerzy Kichler
w drodze do Instytutu Studiów Miêdzynarodowych UWr., Wroc³aw 2001 r. (fot. Joanna Dyduch)
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Takiego po¿egnania nie mia³ ¿aden z ambasadorów urzêduj¹cych dotychczas
w Polsce”359.

Ju¿ po oficjalnym z³o¿eniu urzêdu Szewach Weiss zosta³ odznaczony 9 stycz-
nia 2004 r. przez prezydenta Aleksandra Kwaœniewskiego Krzy¿em Wielkim Or-
deru Zas³ugi RP. W uroczystoœci wziêli udzia³ przedstawiciele najwy¿szych w³adz
pañstwowych, m.in. marsza³ek Senatu Longin Pastusiak, minister obrony naro-
dowej Jerzy Szmajdziñski, minister spraw wewnêtrznych i administracji Krzysztof
Janik, minister kultury Waldemar D¹browski, minister nauki Micha³ Kleiber,
prezes rz¹dowego Centrum Studiów Strategicznych Lech Nikolski, szef Sztabu
Generalnego gen. Czes³aw Pi¹tas, prezes Trybuna³u Konstytucyjnego Marek Saf-
jan, pierwszy prezes S¹du Najwy¿szego Lech Gardocki, rzecznik praw obywatel-
skich Andrzej Zoll, prezes Instytutu Pamiêci Narodowej Leon Kieres, przewod-
nicz¹cy sejmowej Komisji ds. Integracji Europejskiej Józef Oleksy oraz osoby
z najbli¿szego otoczenia prezydenta. Nigdy wczeœniej, i jak do tej pory nigdy
póŸniej, uroczystoœæ nadania orderu przedstawicielowi innego kraju nie zgro-
madzi³a takiej liczby i tak wysokich rang¹ funkcjonariuszy pañstwa. Prezydent
podziêkowa³ Szewachowi Weissowi za jego ogromny wk³ad w „budowê p³asz-
czyzny porozumienia miêdzy narodami polskim i ¿ydowskim” oraz za „umacnia-
nie kontaktów polsko-izraelskich”360.

Dyrektor Instytutu Studiów Miêdzynarodowych prof. Marian Wolañski wita prof. Szewacha Weissa,
który ma wyg³osiæ wyk³ad na temat stosunków polsko-izraelskich oraz wrêczyæ medal Sprawiedliwych
Wœród Narodów Œwiata, UWr., Wroc³aw 2001 r. (fot. Joanna Dyduch)
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360 Prezydent RP wrêcza order Szewachowi Weissowi, 9.01.2004, dokument archiwum strony internetowej
Prezydenta RP, http://www/prezydent.pl (dostêp: 5 grudnia 2005).



W styczniu 2004 r. stanowisko ambasadora Pañstwa Izrael w Polsce obj¹³
David Peleg361. Jego nominacja by³a konsekwencj¹ realizacji nowego kierunku
w polityce Izraela wobec Polski. W jednym z pierwszych wywiadów Peleg przy-
zna³, ¿e powierzenie mu funkcji ambasadora Izraela w Polsce tu¿ przed jej wej-
œciem do Unii Europejskiej jest wielkim wyzwaniem. Izraelski dyplomata nie
ukrywa³, ¿e jego rodacy licz¹, i¿ po integracji Polski z Uni¹ zmieni siê nastawienie
Starej Europy do Izraela362. Ambasador podkreœli³, i¿ ma œwiadomoœæ, ¿e rela-
cje polsko-izraelskie maj¹ wiele wymiarów: historyczny, polityczny, strategiczny
i gospodarczy, i ka¿dy z nich jest istotny363. Jednak¿e od pierwszych dni urzêdo-
wania da³o siê zauwa¿yæ, ¿e jeœli, jak sam mówi³ o sobie, Weiss by³ „ambasadorem
¿ywych, ale i umar³ych”364, to Peleg reprezentowa³ przede wszystkim interesy
wspó³czesnego Izraela. Wielokrotnie podkreœla³ on, ¿e na przestrzeni lat izraelska
percepcja Polski ewoluowa³a. O ile w pocz¹tkowym okresie po wznowieniu sto-
sunków dyplomatycznych Polska postrzegana by³a w Izraelu g³ównie przez pryz-
mat bolesnej historii, antysemityzmu i szaroœci, z któr¹ kojarzone by³y kraje post-
komunistyczne, o tyle na pocz¹tku XXI w. „Izraelczycy zaczêli zdawaæ sobie spra-
wê z wagi Polski w dzisiejszym œwiecie”365. Nowy ambasador ju¿ na pocz¹tku
marca zosta³ zaproszony przez prezesa Rady Ministrów RP Leszka Millera. Pre-
mier na powitanie przyzna³, ¿e „cieszy siê, ¿e funkcja ambasadora Izraela w Polsce
zosta³a powierzona tak doœwiadczonemu dyplomacie, z du¿¹ wiedz¹ na temat
stosunków polsko-izraelskich i Europy Œrodkowej w ogóle”366.
Do zmiany personalnej dosz³o tak¿e na stanowisku ambasadora Polski w Izraelu.

Koñczy³a siê bowiem kadencja Macieja Koz³owskiego, a jego miejsce zaj¹³ Jan
Wojciech Piekarski, który do tej pory piastowa³ stanowisko ambasadora RP w Bel-
gii. Prezydent Kwaœniewski mianowa³ Piekarskiego nowym szefem polskiej misji
dyplomatycznej w Izraelu 22 wrzeœnia 2003 r. Do pierwszego oficjalnego spotkania
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361 Urodzi³ siê w Jerozolimie w 1942 r., tam ukoñczy³ szko³ê podstawow¹ i œredni¹. Po zakoñczeniu
s³u¿by wojskowej (1960–1962) studiowa³ na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie, gdzie w roku
1965 uzyska³ stopieñ naukowy z historii powszechnej i historii islamu. Pracê w MSZ rozpocz¹³ jako
pierwszy sekretarz Ambasady Izraela w Lusace (Zambia) w 1965 r. W latach 1972–1974 sprawowa³
funkcjê konsula w Konsulacie Generalnym Izraela w Atlancie (Georgia, USA). W 1974 r. zosta³
osobistym doradc¹ ambasadora Izraela w Waszyngtonie, Simchy Dinitza. Od roku 1980 do 1984 by³
radc¹ ds. informacji w Ambasadzie Izraela w Londynie. W 1986 r. wróci³ do Izraela, gdzie zosta³
mianowany dyrektorem Departamentu Organizacji Miêdzynarodowych MSZ. W 1988 r. obj¹³ sta-
nowisko ministra ds. informacji w Ambasadzie Izraela w Waszyngtonie. W 1992 r. zosta³ dyrektorem
Departamentu Spraw Politycznych Systemu Narodów Zjednoczonych. W 1994 r. mianowano go
szefem Wydzia³u Koordynacji izraelskiego MSZ. W latach 1996–2000 s³u¿y³ jako dyplomata reprezen-
tuj¹cy interesy Izraela przy ONZ. Pocz¹tkowo by³ pe³ni¹cym obowi¹zki sta³ego przedstawiciela Izraela
przy ONZ w Nowym Jorku, a w latach 1995–1998 – zastêpc¹ sta³ego przedstawiciela. W 1998 r. obj¹³
funkcjê sta³ego przedstawiciela Izraela przy ONZ w Genewie. Przed przybyciem do Polski od 2001 r.
zajmowa³ stanowisko wicedyrektora generalnego izraelskiego MSZ ds. Europy Œrodkowej i Eurazji.
Nota biograficzna opracowana na podstawie informacji ze strony internetowej Ambasady Izraela w
Warszawie, http://warsaw.mfa.gov.il (dostêp: 7 czerwca 2006).
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362 Izrael liczy na Polskê, „Rzeczpospolita”, 29 stycznia 2004.
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363 Nie tylko o historii, relacja z wizyty ambasadora Pelega w redakcji „Tygodnika Powszechnego”, „Tygodnik
Powszechny”, 2 maja 2004.
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364 S. Weiss, J. Szwedowska, Ziemia i chmury, s. 111.
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365 Wywiad autorki z Davidem Pelegiem (wówczas dyrektorem Departamentu Europy Œrodkowo-
-Wschodniej w izraelskim MSZ), Jerozolima, 8 czerwca 2003.
366
366 Wspó³praca polsko- izraelska, 3 marca 2004, internetowy serwis informacyjny Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów, http://www.kprm.gov.pl (dostêp: 12 czerwca 2006).



ambasadora Piekarskiego367 z izraelskimi elitami politycznymi i kulturalnymi dosz³o
podczas uroczystoœci z okazji polskiego Dnia Niepodleg³oœci 11 listopada 2003 r.
Gospodarzami uroczystoœci byli pierwszy sekretarz Ambasady RP Wies³aw Kuce³
oraz attache wojskowy p³k Andrzej Markowicz, a wziê³a w niej udzia³ rekordowa
liczba 500 goœci. Wœród nich byli: Szymon Peres, wówczas lider opozycji, minister
nauki i kultury Eliezer Sendberg, szef si³ UNDOF, s³u¿¹cych na Wzgórzach Go-
lan, gen. Franciszek G¹gor i szef polskiego kontyngentu POLBATT p³k. Wies³aw
Orkisz. W trakcie uroczystoœci przewodnicz¹cy Izby Handlowej Izrael–Polska, Hen-
ryk Lewiñski, zosta³ odznaczony Krzy¿emKawalerskimOrderuOdrodzenia Polski368.

Integracja Polski z Uni¹ Europejsk¹

a polska polityka bliskowschodnia

Rok 2004 w stosunkach polsko-izraelskich otwiera wizyta minister Danuty Hüb-
ner, szefowej Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej w Izraelu, która mia³a
miejsce miêdzy 11 a 12 stycznia i by³a odpowiedzi¹ na zaproszenie szefa izrael-

Ambasador David Peleg (pierwszy od prawej) wraz z izraelskimi dyplomatami podczas przyjêcia
z okazji Dnia Niepodleg³oœci Izraela, Warszawa 2005 r. (fot. Ya’akov Finkelstein)
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skiego resortu spraw zagranicznych Silvana Szaloma. Przeprowadzone rozmowy
dotyczy³y g³ównie wp³ywu przyst¹pienia Polski do UE na stosunki polsko-izrael-
skie. Minister spotka³a siê m.in. z wicepremierem Ehudem Olmertem, ministrem
przemys³u i handlu Naomi Blumenthal i liderem opozycji Szymonem Peresem369.
Izraelskie media porównywa³y wizytê minister Hübner z maj¹c¹ miejsce kilka
miesiêcy wczeœniej (w listopadzie 2003) wizyt¹ w tym pañstwie wiceministra
spraw zagranicznych Adama Daniela Rotfelda. Zdaniem izraelskich komentato-
rów Rotfeld prezentowa³ stanowisko wobec polityki Izraela bliskie przedstawi-
cielom tzw. Starej Europy, otwarcie krytykuj¹c bojkotowanie przez Izrael Jasera
Arafata, który jego zdaniem, jest „mocnym liderem, ciesz¹cym siê du¿ym uzna-
niem w œwiecie”. Ponadto Rotfeld, wyra¿aj¹c swoje zdanie na temat „muru ro-
zdzielaj¹cego”, stwierdzi³, ¿e decyzja o jego budowie by³a „z³a i jednostronna”370

i „nie ma ona uzasadnienia do czasu powstania pañstwa palestyñskiego”. Uzna³
on równie¿ za naganne bojkotowanie przez Izrael wys³annika UE i potêpi³ politykê
osadnicz¹371. Tymczasem pani minister odmówi³a wypowiedzi na „te wewnêtrzne
sprawy Izraela”, jednoczeœnie w rozmowie z szefem dzia³u zagranicznego dzien-
nika „Ha’aretz”, A. Primorem, Hübner podkreœli³a, ¿e z trzech powodów Polsce
bardzo zale¿y na dobrych stosunkach z Izraelem. „Po pierwsze, ze wzglêdu na
historyczny i moralny d³ug Polski wobec ¯ydów. Po drugie, ze wzglêdu na chêæ
przyci¹gniêcia izraelskich inwestorów. A po trzecie, ze wzglêdu na bliskie relacje
Izraela z Waszyngtonem”372. W odpowiedzi na izraelskie nadzieje zwi¹zane z roz-
szerzeniem UE o kraje Europy Wschodniej Hübner, w odró¿nieniu od Rotfelda,
dostrzega³a szansê na z³agodzenie stanowiska Unii wobec Izraela dziêki dzia-
³aniom podejmowanym przez Polskê. Rozszerzenie UE by³o tak¿e przedmiotem
wyk³adu, który wyg³osi³a ona w Instytucie Studiów Europejskich na Uniwersy-
tecie Hebrajskim373.
Napiêcie w relacjach Izraela z Europ¹ i wzajemne oskar¿enia wywo³ywa³y nie-

zadowolenie spo³eczeñstw i umacnia³y negatywne stereotypy po obu stronach.
O europejskim nastawieniu wobec Izraela pisa³am wczeœniej, natomiast, zainte-
resowana opiniami Izraelczyków na temat starego kontynentu, Komisja Euro-
pejskiej zleci³a w lutym 2004 r. izraelskiemu Instytutowi Dahaf przeprowadzenie
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369 Minister for European Affairs Danuta Hubner visits Israel, 11–12 January 2004, internetowy serwis
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badañ na ten temat. Wykaza³y one, i¿ „64 proc. Izraelczyków uwa¿a, ¿e stosunek
Unii do ich kraju to antysemityzm ukryty za moralnymi zasadami”. Niemniej
jednak a¿ 85 proc. mieszkañców Izraela chcia³oby, by ich kraj przy³¹czy³ siê do
Unii, dodatkowo 44 proc. ankietowanych sk³onnych by³oby zaakceptowaæ ustêp-
stwa wobec Palestyñczyków za cenê integracji z Uni¹. Wœród przyczyn negatyw-
nego stosunku Europy do Izraela badani wskazali na pierwszym miejscu wp³ywy
spo³ecznoœci muzu³mañskiej w Europie, po drugie, politykê w³asnego kraju na
Terytoriach Okupowanych, po trzecie, antyizraelsk¹ politykê europejskich me-
diów, po czwarte wreszcie, 15 proc. badanych uzna³o, ¿e do europejskiego anty-
semityzmu przyczyniaj¹ siê przywódcy polityczni pañstw Unii374.
Sprawa europejskiego antysemityzmu w kontekœcie konfliktu bliskowschod-

niego by³a g³ównym tematem obrad berliñskiego szczytu OBWE, który odby³ siê
pod koniec kwietnia 2004 r.375 Polskê reprezentowali prezydent Aleksander Kwaœ-
niewski i minister spraw zagranicznych W³odzimierz Cimoszewicz. W deklaracji
koñcowej konferencji stwierdzono, ¿e „wydarzenia polityczne zwi¹zane z Bliskim
Wschodem nie mog¹ usprawiedliwiaæ antysemityzmu”376. Zastanawiano siê tak¿e
nad dopuszczalnymi granicami krytyki Pañstwa ¯ydowskiego. I choæ zgodzono
siê, ¿e krytyka Izraela nie mo¿e byæ automatycznie traktowana jako antysemityzm,
niedopuszczalne jest, gdy np. izraelscy przywódcy s¹ demonizowani i oczerniani,
a polityka przez nich prowadzona ilustrowana jest nazistowskimi symbolami377.

Wizyty i rewizyty

W lutym 2004 r. oficjaln¹ wizytê w Polsce z³o¿y³ wicepremier i minister prze-
mys³u izraelskiego rz¹du Ehud Olmert. Oprócz pobytu w Warszawie Olmert
odwiedzi³ tak¿e Gdañsk, gdzie uczestniczy³ w wodowaniu statku zbudowanego
przez Stoczniê Gdañsk¹ dla izraelskiego armatora Ramiego Ungara378. Natomiast
w rozmowach z polskimi politykami, m.in. z Aleksandrem Kwaœniewskim (10 lu-
tego), najwiêcej miejsca zajmowa³y sprawy gospodarki379. Izraelski polityk przy-
zna³, ¿e choæ na poziomie polityczno-dyplomatycznym stosunki polsko-izraelskie
s¹ bardzo dobre, to wci¹¿ jest wiele do zrobienia w kwestii wymiany handlo-
wej i wspó³pracy gospodarczej380. Najlepiej uk³ada³a siê wspó³praca przemys³ów
zbrojeniowych. Poinformowano, ¿e izraelskie rakiety Spike, konstruowane przez
firmê Rafael, bêd¹ produkowane na licencji przez zak³ady Mesko w Skar¿ysku-Ka-
miennej.
Tu¿ przed zakoñczeniem wizyty w Polsce Ehud Olmert zapowiedzia³, ¿e w naj-

bli¿szym czasie polski prezydent odwiedzi Izrael, aby odebraæ honorowy doktorat
Uniwersytetu Hebrajskiego. Nie zabrak³o oczywiœcie gestów symbolicznych: goœ-
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cie z Izraela wraz z rabinem Warszawy i £odzi Michaelem Schudrichem oraz
izraelskim ambasadorem w Warszawie, Davidem Pelegiem, z³o¿yli kwiaty i zapa-
lili znicze pod pomnikiem Bohaterów Getta381.
Jak zapowiada³ Ehud Olmert, na prze³omie lutego i marca 2004 r. do Izraela

wyruszy³ Aleksander Kwaœniewski382. Wizyta polskiej g³owy pañstwa w tym kraju
rozpoczê³a siê od spotkania z prezydentem Mosze Kacawem. Po trwaj¹cym blisko
godzinê spotkaniu prezydentów Kwaœniewski oœwiadczy³ dziennikarzom: „Jako
Polak i przyjaciel Izraela mogê dziœ z satysfakcj¹ powiedzieæ, ¿e stosunki miêdzy
naszymi krajami rozwijaj¹ siê dobrze. W³aœnie dlatego, ¿e jesteœmy sobie coraz
bli¿si, rozlew krwi na waszej ziemi napawa nas wielk¹ trosk¹ i wspó³czuciem”383.
Kwaœniewski wyzna³ równie¿, ¿e Polska chce braæ aktywny udzia³ w bliskowschod-
nim procesie pokojowym ju¿ jako cz³onek Unii Europejskiej. Wtórowa³ mu Mosze
Kacaw, który stwierdzi³, ¿e odbyta z Kwaœniewskim „rozmowa by³a bardzo owoc-
na. Obaj czuliœmy, ¿e jesteœmy bardzo bliskimi przyjació³mi. Rozmawialiœmy
o stosunkach izraelsko-polskich, o konflikcie izraelsko-palestyñskim i o sytuacji
globalnej. [...] Polska jako nowy, wyj¹tkowy cz³onek Unii Europejskiej ma do

Premier Izraela Ariel Szaron,
Jerozolima 2003 r.

(fot. Joanna Dyduch)
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odegrania na Bliskim Wschodzie bardzo wa¿n¹ rolê. Wasz kraj mo¿e pozytywnie
i skutecznie wp³yn¹æ na proces pokojowy”384.
Nie tylko Mosze Kacaw widzia³ w osobie prezydenta Kwaœniewskiego przyja-

ciela. Premier Szaron, zwracaj¹c siê do Kwaœniewskiego podczas spotkania 1 mar-
ca 2004 r., mówi³: „Witamy serdecznie pana prezydenta Aleksandra Kwaœniew-
skiego, który tak wiele uczyni³ dla stosunków izraelsko-polskich”. W wydanym po
spotkaniu polityków oœwiadczeniu polski prezydent stwierdzi³, ¿e Polska i Izrael
„maj¹ za sob¹ d³ug¹, piêkn¹, ale te¿ bardzo trudn¹ historiê, ale maj¹ te¿ przed
sob¹ przysz³oœæ, która wymaga wysi³ków i tych wysi³ków nie bêdzie szczêdzi³ jako
prezydent i póŸniej [jako] cz³owiek, któremu bardzo na sercu le¿y pojednanie
polsko-izraelskie”385.

Polscy politycy o Izraelu

Oœrodek prezydencki w przeddzieñ akcesji Polski do UE w wyraŸny sposób syg-
nalizowa³ polsk¹ przychylnoœæ wobec Izraela. Natomiast oœrodek rz¹dowy, w tym
przede wszystkim minister spraw zagranicznych i ludzie z jego najbli¿szego oto-
czenia, by³ zdecydowanie bardziej wstrzemiêŸliwy w obietnicach poparcia i lanso-
wa³ bardziej zrównowa¿on¹ politykê bliskowschodni¹. Ta, choæ nieznaczna, ró¿nica
stanowisk dostrze¿ona zosta³a w Izraelu. Zwróci³a na to uwagê, zajmuj¹ca siê
problematyk¹ Europy Wschodniej na ³amach „Ha’aretz” Lily Galili w obszernym
artykule Nie bêdziemy adwokatem. Wejœcie Polski do Unii Europejskiej zwiastuje zmianê
w stosunkach z Izraelem386. Galili, powo³uj¹c siê na wypowiedŸ dyrektora Depar-
tamentu Afryki i Bliskiego Wschodu MSZ Krzysztofa P³omiñskiego, studzi³a nieco
izraelskie oczekiwania, ¿e po wejœciu Polski do Unii Warszawa stanie siê „izrael-
skim adwokatem w strukturach zjednoczonej Europy”. P³omiñski przyzna³, ¿e
choæ docieraj¹ do niego opinie, jakoby „Polska mia³a staæ siê adwokatem Izraela
w UE”, to jednak, jego zdaniem, gdyby tak siê sta³o, oznacza³oby to, „¿e relacje
miêdzy dwoma krajami nie s¹ zdrowe”387. Podobnego zdania by³ szef Gabinetu
Ministra Spraw Zagranicznych Mariusz Edgaro, który stwierdzi³, ¿e „Polska nie
mog³aby reprezentowaæ interesów jakiegoœ innego kraju w UE i dlatego nie nale¿y
oczekiwaæ, jakiejœ szczególnej inicjatywy w tej sprawie. Da³ on wyraŸnie do zrozu-
mienia, ¿e „w sprawie Izraela polityka Polski bêdzie taka jak polityka ca³ej UE”388.
W krêgach dyplomatycznych i w œrodowiskach politycznych mówi³o siê o nie-

czytelnej polskiej polityce wobec Bliskiego Wschodu. Ilustracj¹ tego mo¿e byæ
zestawienie nastêpuj¹cych po sobie wydarzeñ. W obliczu trwaj¹cego konfliktu
dyplomatycznego miêdzy Izraelem a Uni¹ Europejsk¹ Polska w³¹czy³a siê weñ,
w poœredni co prawda sposób. Otó¿ na specjalnej sesji Zgromadzenia Ogólnego
ONZ, poœwiêconej „Nielegalnym akcjom Izraela na obszarze Wschodniej Jerozo-
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limy i na terytorium Zachodniego Brzegu”, przyjêta zosta³a rezolucja przygotowa-
na i zainicjowana przez kraje Unii Europejskiej i te maj¹ce w najbli¿szym czasie
do niej wst¹piæ, w tym Polskê389. Tym samym Polska opowiedzia³a siê za unijn¹
koncepcj¹ polityki bliskowschodniej, a œciœlej pañstw wiod¹cych prym w tak zwa-
nej Starej Europie. T³umacz¹c te posuniêcia, w wywiadzie dla „The Jerusalem
Post” polski wiceminister spraw zagranicznych Adam Rotfeld stwierdzi³, ¿e g³oso-
wanie potêpiaj¹ce Izrael „wynika³o z politycznej potrzeby, ¿e Polska w dobie
otwartych ró¿nic odnoœnie do Iraku mimo wszystko zachowuje stanowisko podob-
ne jak pozosta³e 25 krajów cz³onkowskich UE”390. W tym samym czasie na coraz
to czêstszych spotkaniach polityków ró¿nych szczebli z obu krajów Izrael wyra¿a³
nadzieje na polsk¹ przychylnoœæ wobec niego na arenie miêdzynarodowej, szcze-
gólnie zaœ na forum organizacji miêdzynarodowych. Ze strony polskiej oczeki-
wania te spotyka³y siê z zapewnieniem o przychylnoœci.
Do ujednolicenia polityki prowadzonej przez oœrodek rz¹dowy i prezydencki

wobec Izraela dosz³o po dymisji rz¹du Leszka Millera i powo³aniu na stanowisko
premiera w maju 2004 r. prof. Marka Belki, od lat zwi¹zanego z prezydentem
Kwaœniewskim391. Tu¿ po objêciu urzêdu Belka da³ do zrozumienia, „¿e Izrael mo¿e
oczekiwaæ, ¿e Polska pomo¿e mu poprawiæ ch³odne ostatnio relacje z UE”392.

Izraelczycy o Polsce

Jesieni¹ 2004 r. z oficjaln¹ wizyt¹ do Polski przyby³ wicepremier i minister spraw
zagranicznych w rz¹dzie Ariela Szarona, Silvan Szalom. Jego pobyt w Polsce trwa³
dwa dni – od 13 do 14 paŸdziernika. Izraelski wicepremier mia³ spotkaæ siê z pre-
zydentem Kwaœniewskim, premierem Markiem Belk¹, ministrem spraw zagranicz-
nych W³odzimierzem Cimoszewiczem oraz marsza³kiem Sejmu Józefem Olek-
sym393. Zapowiadaj¹ce wizytê Biuro Informacji Ministerstwa Spraw Zagranicz-
nych w Jerozolimie w przygotowanej informacji napisa³o: „Polska jest najwiêk-
szym i najbardziej znacz¹cym krajem wœród dziesiêciu nowych cz³onków Unii
Europejskiej”. W notatce izraelskiego MSZ czytamy równie¿, ¿e „minister Szalom
w trakcie swojej wizyty bêdzie zachêca³ do pog³êbienia wzajemnych relacji miêdzy
Polsk¹ a Izraelem, w tym stosunków gospodarczych. Dzisiaj bowiem Polska po-
strzegana jest [w Izraelu] jako najbardziej atrakcyjny obszar dla inwestycji”394.
Przebieg wizyty wskaza³, ¿e coraz mniej odczuwalne by³o napiêcie wynikaj¹ce
z historycznie uwarunkowanych uprzedzeñ. W rozmowie z Kwaœniewskim Sza-
lom stwierdzi³, ¿e dzisiejsza Polska jest „prawdziwym przyjacielem i partnerem
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dla Izraela”. Zaznaczy³ równie¿, ¿e bliskie kontakty miêdzy dwoma krajami nie
wynikaj¹ tylko z pamiêci o Holokauœcie, ale równie¿ ze wspólnych interesów
i wartoœci”395. Mówi¹c o wspólnych interesach, szef izraelskiej dyplomacji doda³,
¿e „Polska jest dziœ obszarem najwiêkszych inwestycji z udzia³em kapita³u izrael-
skiego”. Wyrazi³ tak¿e swoje uznanie, jeœli chodzi o polskie wysi³ki na rzecz upa-
miêtnienia i edukacji o tragedii narodu ¿ydowskiego. W tym kontekœcie Szalom
potwierdzi³, ¿e w najbli¿szych miesi¹cach do Polski przyjad¹ prezydent Mosze
Kacaw oraz premier Ariel Szaron. Pierwszy na obchody rocznicowe wyzwolenia
KL Auschwitz, drugi natomiast na planowany wiosn¹ 2005 r. Marsz ¯ywych.
W trakcie spotkania z premierem Markiem Belk¹, które odby³o siê w go-

dzinach przedpo³udniowych w Sejmie, poruszono kwestie dotycz¹ce dialogu po-
litycznego, a jego poziom okreœlono mianem „wysokiego”. Najwiêcej miejsca po-
œwiêcono jednak perspektywom rozwoju wspó³pracy gospodarczej396. Izraelskiego
goœcia przyj¹³ polski minister spraw zagranicznych W³odzimierz Cimoszewicz.
Obaj panowie przewodniczyli rozmowom plenarnym izraelskiej delegacji z pol-
skimi gospodarzami. Po spotkaniu wicepremier Szalom wyg³osi³ specjalne oœwiad-
czenie397, w którym wyrazi³ wdziêcznoœæ za zaproszenie, s³owa sympatii i ciep³e
przyjêcie. Powtórzy³, ¿e „Izrael patrzy na Polskê jak na prawdziwego przyjaciela
i bliskiego sojusznika”. By wspólne cele polityki zagranicznej obu krajów realizo-
wane by³y lepiej, ministrowie spraw zagranicznych Polski i Izraela podpisali Me-
morandum Zrozumienia. Zawiera³o ono zobowi¹zanie do wymiany informacji
i deklaracjê zintensyfikowania wspó³pracy przez wprowadzenie regularnych kon-
sultacji politycznych398. Silvan Szalom pogratulowa³ Polakom przyst¹pienia do
Unii Europejskiej, wyrazi³ tak¿e nadziejê, ¿e bêdzie ona silnym i wp³ywowym
cz³onkiem Wspólnoty, aktywnie bior¹cym udzia³ w przemianach dokonuj¹cych siê
na Bliskim Wschodzie. W rozmowie ministrów poruszona zosta³a równie¿ kwes-
tia „zagro¿enia p³yn¹cego dla spo³ecznoœci miêdzynarodowej z irañskiego pro-
gramu nuklearnego”. Obaj politycy zgodzili siê co do potrzeby „wywarcia miê-
dzynarodowej presji” w celu ograniczenia irañskich ambicji nuklearnych399.
O wzrastaj¹cej roli Polski jako partnera Izraela œwiadczy³y nie tylko coraz

czêstsze wizyty, przyjacielski ton wypowiedzi polityków obu krajów, ale równie¿
ogromne zainteresowanie mo¿liwoœci¹ uzyskania polskiego obywatelstwa. Raport
konsularny za rok 2004 wskazuje na polski urz¹d konsularny w Tel Awiwie jako
jeden z urzêdów o najwiêkszej liczbie wykonanych czynnoœci konsularnych (2447).
Wiêcej za³atwionych spraw zosta³o tylko w konsulacie w Kolonii, z tym ¿e pol-
skie placówki konsularne w Niemczech najczêœciej wykonywa³y czynnoœci zwi¹-
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zane ze zrzeczeniem siê obywatelstwa polskiego (by³o tak a¿ w 83 proc. tych
spraw). Natomiast polski urz¹d konsularny w Tel Awiwie mia³ do czynienia g³ów-
nie z osobami chc¹cymi odzyskaæ obywatelstwo b¹dŸ takimi, które ju¿ je mia³y,
ale potrzebowa³y potwierdzenia tego lub wydania zwi¹zanych z obywatelstwem
dokumentów. Wœród 956 osób, które stara³y siê o nabycie polskiego obywatel-
stwa, a¿ 272 to Izraelczycy. Polska placówka konsularna w Izraelu by³a równie¿
w czo³ówce urzêdów o najwiêkszej liczbie wykonanych czynnoœci z zakresu spraw
prawnych (12 642)400 W 2004 r. 162 obywateli Izraela uzyska³o polskie obywatel-
stwo, podczas gdy w 2003 r. by³o ich 101401.
Zainteresowanie Izraelczyków polskim obywatelstwem sta³o siê przedmiotem

ostrej krytyki w ich kraju. Meir Schnitzer w artykule Prawo powrotu do Polski, który
ukaza³ siê w gazecie codziennej „Ma’ariv”, wyrazi³ dezaprobatê wobec tak zwanej
epidemii polskiej wœród swoich wspó³obywateli402. W innym artykule tej samej
gazety, Naraz wszyscy chc¹ byæ Polakami, nie doœæ, ¿e krytykowano staraj¹cych siê
o polskie obywatelstwo, to jeszcze podano wiele niezgodnych z prawd¹ informacji
zwi¹zanych z procedur¹ jego odzyskiwania. W odpowiedzi konsul honorowy RP
Jan Robinson wystosowa³ do gazety list ze sprostowaniem w zwi¹zku z b³êdnymi
informacjami o tym, „i¿ warunkiem uzyskania polskiego obywatelstwa jest znajo-
moœæ jêzyka polskiego oraz dysponowanie wiedz¹ o historii i geografii Polski”.
„Ma’ariv” twierdzi³a równie¿, ¿e „obowi¹zkowe jest przes³uchanie przez konsula
RP w Izraelu wszystkich osób aplikuj¹cych o potwierdzenie b¹dŸ nadanie pol-
skiego obywatelstwa”403. Konsul przyzna³, ¿e rozmowa taka faktycznie mo¿e mieæ
miejsce, ale odbywaæ siê mo¿e w jêzyku angielskim b¹dŸ hebrajskim.
O skali zjawiska œwiadczy m.in. pojawienie na izraelskim rynku firm wy-

specjalizowanych w za³atwianiu formalnoœci zwi¹zanych z odzyskiwaniem b¹dŸ
uzyskiwaniem obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa jednego z pozosta³ych
pañstw – nowych cz³onków UE. Wœród firm, do których móg³ zwróciæ siê Izrael-
czyk maj¹cy polskie korzenie, a pragn¹cy wejœæ w posiadanie europejskiego pasz-
portu, by³y m.in. Euroglob czy Droga do paszportu. Dodatek ekonomiczny „Mar-
ker” dziennika „Ha’aretz” informowa³, ¿e dzia³aj¹ce w tej bran¿y firmy inkasuj¹
sumy wahaj¹ce siê od 900 do 1200 dolarów za z³o¿enie odpowiednio umotywo-
wanego i udokumentowanego podania do Ambasady RP. Natomiast osoba prag-
n¹ca za³atwiæ niezbêdne formalnoœci osobiœcie musia³a liczyæ siê z kosztami w wy-
sokoœci ok. 600 dolarów (w tym op³aty za t³umaczenia i op³aty notarialne) oraz
spor¹ strat¹ cennego czasu m.in. na stanie w d³ugiej kolejce do polskiej placówki
dyplomatycznej w Tel Awiwie404.
Wœród motywów, którymi kierowali siê Izraelczyczycy pragn¹cy wejœæ w po-

siadanie polskich paszportów, dominowa³y kwestie zwi¹zane z u³atwieniami do-
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400
400 Raport o pracy polskiej s³u¿by konsularnej w 2004 roku, Departament Konsularny i Polonii, Minister-
stwo Spraw Zagranicznych, Warszawa, kwiecieñ 2005, s. 22–23.
401
401 „Biuletyn Migracyjny”, sierpieñ 2005, nr 2, s. 5.
402
402 Prawo powrotu do Polski, „Media Zagraniczne o Polsce i polskiej kulturze w œwiecie. Biuletyn MSZ”,
23 czerwca 2003, rok XII, nr 2109 (2862), za: „Ma’ariv”, 15 czerwca 2003.
403
403 Sprostowanie Konsula RP w Hajfie, „Media Zagraniczne o Polsce i polskiej kulturze w œwiecie.
Biuletyn MSZ”, 25 czerwca 2003, rok XII, nr 2111 (2864), za: „Ma’ariv”, 18 czerwca 2003.
404
404 Powrót polskiej babci, „Media Zagraniczne o Polsce i polskiej kulturze w œwiecie. Biuletyn MSZ”,
29 czerwca 2005, rok XIV, nr 2609 (3362), za: „Ha’aretz”, 10 czerwca 2005.



tycz¹cymi pracy w Europie, inwestowania, nabywania nieruchomoœci oraz edu-
kacji, szczególnie na renomowanych uczelniach wy¿szych starego kontynentu.
Spora liczba zainteresowanych traktowa³a polskie obywatelstwo jako polisê ubezpie-
czeniow¹ na wszelki wypadek. Takim wypadkiem dla wielu Izraelczyków by³
strach o przysz³oœæ i bezpieczeñstwo Izraela.
W zasadzie informacje pojawiaj¹ce siê w mediach na temat ogromnego za-

interesowania polskim obywatelstwem wœród Izraelczyków by³y krytyczne i ne-
gowa³y postêpowanie osób staraj¹cych siê o nie. Zupe³nie inaczej zjawisko to
postrzegane by³o w Polsce. Choæ, a mo¿e w³aœnie dlatego, na ³amach polskiej
prasy sprawami Izraela zajmowali siê g³ównie Izraelczycy pochodz¹cy z Polski405,
przedstawiali oni polskiemu czytelnikowi nie tylko utylitarne motywy osób sta-
raj¹cych siê o paszport, ale równie¿ ich sentymentalne pobudki. W ten sposób
pragnienie ponownego zostania polskim obywatelem w sensie formalnym t³uma-
czy Aleksander Klugman w tekœcie Prze³om. Polska–Izrael: zbli¿enie pañstw, zbli¿enie
narodów406 czy Roman Frister, autor artyku³u Kaktusy szukaj¹ korzeni407. Ponadto,
jak stwierdzi³ Maciej Koz³owski pe³ni¹cy w latach 1999–2003 funkcjê ambasa-
dora RP w Tel Awiwie, „choæ fenomen kolejek pod polskim urzêdem konsularnym
ma przede wszystkim pod³o¿e praktyczne”, to z punktu widzenia interesu pol-
skiego w tym kraju „Izraelczycy powracaj¹cy do polskiego obywatelstwa to po-
tencjalnie wa¿ne i wp³ywowe lobby”408.

Obchody 60 rocznicy wyzwolenia obozu

Auschwitz-Birkenau z perspektywy

polityczno-dyplomatycznych stosunków Polska-Izrael

Uroczystoœci z okazji 60 rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau przygo-
towano z ogromnym rozmachem. Kilka dni przed rocznic¹ polskie i zagraniczne
media bardzo wiele miejsca poœwiêci³y zarówno zbli¿aj¹cym siê uroczystoœciom,
jak i samej historii sprzed 60 laty409. Na obchody rocznicowe przybyli do Polski
przywódcy z ponad 40 pañstw z ca³ego œwiata. Wœród zagranicznych goœci znalaz³
siê prezydent Izraela Mosze Kacaw, który przed wylotem do Polski 26 stycznia
rankiem na lotnisku Ben Guriona w Tel Awiwie powiedzia³: „wybieram siê dziœ
w podró¿ do stolicy imperium œmierci. Jadê dziœ do miejsca, z którego krew
szeœciu milionów naszych barci i sióstr wo³a do nas”410.
Zanim jednak izraelska g³owa pañstwa dotar³a do „stolicy imperium œmierci”,

tzn. Auschwitz-Birkenau, w przeddzieñ oficjalnych obchodów, 26 stycznia 2005 r.,
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405
405 W „Rzeczpospolitej” – Aleksander Klugman, w „ Polityce” – Roman Frister, we „Wprost” – Henryk
Szafir, a w radiu RMF FM – Eli Barbur.
406
406 Prze³om. Polska – Izrael: zbli¿enie pañstw, zbli¿enie narodów, „Tygodnik Powszechny”, 20 czerwca 2004.
407
407 Kaktusy szukaj¹ korzeni, „Polityka”, 23 sierpnia 2003.
408
408 Izrael liczy na Polskê, „Tygodnik Powszechny”, 1 lutego 2004.
409
409 Zob.: Auschwitz – 60 lat pamiêci. Dodatek specjalny, „Tygodnik Powszechny”, 30 stycznia 2005;
Najpierw wiedza, potem emocje, „Gazeta Wyborcza”, 26 stycznia 2005; Geremek o przestrodze Holokaustu,
„Gazeta Wyborcza”, 25 stycznia 2005; Co Polacy wiedz¹ o Auschwitz, „Gazeta Wyborcza”, 26 stycznia 2005.
410
410 President Katsav visits Poland to mark 60th anniversary of the liberations of Auschwitz, http://www.mfa.
gov.il/MFA/Government/Communiques/2005/Pres+Katsav+visits+Poland+on+60th+anniversary+
of+the+liberation+of+Auschwitz+26-Jan-2005.htm (dostêp: 28 grudnia 2005).



Kacaw spotka³ siê na Wawelu w Krakowie z polskim prezydentem. Witaj¹c go,
Kwaœniewski przyzna³, ¿e jest on „szczególnym goœciem obchodów rocznico-
wych”, jest tak, gdy¿ „Auschwitz-Birkenau to symbol Holokaustu, którego celem
by³o zg³adzenie ca³ego narodu ¿ydowskiego”411. Kacaw natomiast podziêkowa³ za
wysi³ek w³o¿ony w organizacjê obchodów rocznicowych przez polskie w³adze.
Tego dnia izraelski prezydent odwiedzi³ Cmentarz Rakowicki412.
Przed po³udniem 27 stycznia 2005 r. w Teatrze im. S³owackiego w Krakowie

odby³o siê otwarcie miêdzynarodowego forum pod has³em Let My People Live413.
Impreza zosta³a zorganizowana przez polskie Ministerstwo Kultury, Europejski
Kongres ¯ydów we wspó³pracy z Instytutem Yad Vashem oraz Pañstwowym Mu-
zeum Auschwitz-Birkenau w Oœwiêcimiu. W forum wziêli udzia³ m.in. prezydent
Aleksander Kwaœniewski, prezydent Mosze Kacaw, prezydent Federacji Rosyjskiej
W³adimir Putin, prezydent Ukrainy Wiktor Juszczenko, wiceprezydent Stanów
Zjednoczonych Dick Cheney. Obecni byli tak¿e przedstawiciele instytucji zaj-
muj¹cych siê badaniem lub upamiêtnianiem historii, m.in. z Yad Vashem oraz
Pañstwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. Nie zabrak³o m³odzie¿y, z myœl¹
o której forum zosta³o zorganizowane. Na zakoñczenie jego uczestnicy przyjêli
deklaracjê upamiêtniaj¹c¹ rocznicê wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau. Do-
kument wzywa³ m³odzie¿ na ca³ym œwiecie do przeciwstawienia siê antysemi-
tyzmowi, ksenofobii i rasizmowi. Apelowa³ tak¿e do nauczycieli i uczonych, by
przekazywali wiedzê zgodn¹ z prawd¹, a polityków nawo³ywa³ do dok³adania sta-
rañ w podtrzymywaniu pamiêci o Holokauœcie414.
Izraelska prasa bardzo du¿o miejsca poœwiêci³a wydarzeniom zwi¹zanym z ob-

chodami wyzwolenia obozu, w tym uroczystoœciom odbywaj¹cym siê w Polsce.
Niewiele jednak pisano o gospodarzach uroczystoœci, czyli Polakach. Na przyk³ad
dziennik „Ha’aretz” w obszernej relacji z forum w Teatrze S³owackiego cytowa³
wypowiedzi prezydenta Kacawa, Putina i radzieckiego majora Anatolija Szapiro,
który dowodzi³ oddzia³em wyzwalaj¹cym obóz, nie by³o natomiast mowy o prze-
mówieniu Aleksandra Kwaœniewskiego. Podobnie czytelnik „Ha’aretz” dowiedzieæ
siê móg³, ¿e mimo wysi³ków strony izraelskiej nie dosz³o do zaplanowanego
spotkania Putin–Kacaw415, ale nie dowiedzia³ siê ju¿ o spotkaniu Kwaœniewskiego
i Kacawa, które odby³o siê na Wawelu416.
Najwa¿niejsza czêœæ obchodów mia³a miejsce po po³udniu 27 stycznia na

terenie by³ego obozu Birkenau. Liczbê mówców podczas uroczystoœci ograniczono
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411
411 Spotkanie Prezydenta RP z Prezydentem Pañstwa Izrael, 26.01.2005, dokument archiwum strony in-
ternetowej Prezydenta RP, www.prezydent.pl (dostêp: 28 grudnia 2005).
412
412 Prezydent Izraela w Krakowie, „Gazeta Wyborcza”, 26 stycznia 2005.
413
413 Let my people live („Pozwólcie ¿yæ mojemu narodowi”) – cytat z Ksiêgi Estery Starego Testamentu.
414
414 Zakoñczy³o siê forum „Pozwólcie ¯yæ Narodowi Mojemu” w teatrze S³owackiego, „Gazeta Wyborcza”,
27 stycznia 2005.
415
415 World leaders gather in Auschwitz, 60 years after liberations. „Ha’aretz”, 28 stycznia 2005.
416
416 Polski prezydent pojawia siê w omawianym artykule jedynie w kontekœcie informacji o inicjatorach
idei uroczystoœci rocznicowej: „Pomys³ zorganizowania uroczystoœci rocznicowej narodzi³ siê rok
temu, gdy sekretarz Narodowej Rady Pamiêci (national council on memorials) Andje Pshabuzhnik
[Andrzej PrzewoŸnik, tak w oryginale – wyró¿nienie J.D.] zasugerowa³a, by zaprosiæ tych, którzy
wyzwolili obóz i tych którzy go prze¿yli. Kwaœniewski przej¹³ pomys³ i pocz¹tkowo postanowi³ za-
prosiæ jedynie rosyjskiego prezydenta W³adimira Putina i izraelskiego prezydenta Mosze Kacawa. Lecz
gdy francuski prezydent Jacques Chirac dowiedzia³ siê o tych planach, zapyta³, czy mo¿e wzi¹æ udzia³
w uroczystoœciach, krótko potem politycy z ca³ego œwiata wyrazili chêæ uczestniczenia”.



do minimum. G³os zabrali w imieniu by³ych wiêŸniów: W³adys³aw Bartoszewski,
francuska ¯ydówka Simone Veil oraz reprezentuj¹cy Romów Romani Rose. PóŸ-
niej odczytane zosta³o przes³anie papie¿a Jana Paw³a II, po czym g³os zabra³
prezydent Aleksander Kwaœniewski, prezydent Federacji Rosyjskiej W³adimir Pu-
tin, a na koniec prezydent Pañstwa Izrael, Mosze Kacaw. Tu¿ po wyst¹pieniu
prezydenta Kacawa niespodziewanie na mównicê wesz³a by³a wiêŸniarka KL Aus-
chwitz-Birkenau Merka Szewach (Miriam Jahav), która donoœnym g³osem krzy-
cza³a: „Tu mnie wziêli i moj¹ rodzinê i wszystkich spalili. Tu wziêli moje imiê i dali
mnie numer. Nie by³am wiêcej Merka Szewach, by³am numerem. Dlaczego, dla-
czego spalili mój naród, ¿ydowski naród? Dlaczego od nas wziêli wolnoœæ? Za-
czêli..., nam dali ³atê, ¿ó³t¹ ³atê, ¿eby poznali, ¿e jesteœmy ¯ydzi? Jestem ¯ydówka
z Izraela. Mam kraj, mam armiê, mam prezydenta”417. Ta nieprzewidziana w pro-
gramie wypowiedŸ uznana zosta³a przez polskie media za najbardziej wzruszaj¹c¹,
dramatyczn¹ i prawdziw¹. Wymowy owemu kilkuminutowemu wydarzeniu do-
dawa³ fakt, ¿e s³owa by³ej wiêŸniarki wypowiedziane zosta³y po polsku.
Tematem, który z ca³¹ moc¹ ujawni³ siê przy okazji obchodów rocznicowych,

by³ problem pos³ugiwania siê przez zachodnie media sformu³owaniem „polskie
obozy koncentracyjne”. Wœród tytu³ów prasowych u¿ywaj¹cych tego sformu³o-
wania znalaz³ siê amerykañski „The New York Times”, w³oski dziennik „Corriere
della Sera” czy niemieckie „Bild” i „Stern”418. I choæ na ³amach izraelskiej prasy
takie zwroty w³aœciwie siê nie pojawia³y419, to g³os w dyskusji zabra³ ambasador
Pañstwa Izrael. W liœcie do dziennika „Rzeczpospolita” napisa³: „My, jako ¯ydzi
i Izraelczycy, stanowczo odrzucamy terminologiê w rodzaju «polskie obozy kon-
centracyjne». Te krzywdz¹ce i fa³szywe sformu³owania œwiadcz¹ przede wszystkim
o ignorancji i braku zrozumienia podstawowej prawdy historycznej. Ka¿dy my-
œl¹cy cz³owiek wie, i¿ to naziœci wybrali Polskê na centralne miejsce pope³nienia
okropnej zbrodni unicestwienia ¯ydów europejskich. Na polskiej ziemi Niemcy
wybudowali przera¿aj¹ce obozy, w których systematycznie wymordowali 4,5 mi-
liona ¯ydów (3 miliony ¯ydów polskich) i ludzi innych narodowoœci, wœród nich
tysi¹ce Polaków”420. Natomiast w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” prezydent Mo-
sze Kacaw, który poproszony o skomentowanie tego, ¿e media na œwiecie czê-
sto u¿ywaj¹ okreœlenia „polskie obozy koncentracyjne”, opowiedzia³: „Wiemy, ¿e
Europê okupowa³ re¿im Niemiec nazistowskich. Mimo to musimy pamiêtaæ, ¿e
w krajach europejskich panowa³ przera¿aj¹cy antysemityzm, przez co ¯ydzi zosta-
li bez pomocy, bez wyjœcia i bez nadziei”421. Na komentarze te mo¿na patrzeæ
w dwojaki sposób. Po pierwsze, izraelskie w³adze i dyplomacja popar³y Polskê
w jej oficjalnym proteœcie przeciwko fa³szowaniu historii. Z drugiej jednak strony,
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417
417 Cytat pochodzi z zarejestrowanej przez autorkê 27 stycznia 2005 r. na kasecie VHS uroczystoœci
60 rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau, transmitowanej przez Telewizjê Polsk¹.
418
418 B³êdne nazewnictwo w mediach zagranicznych dotycz¹ce obozów koncentracyjnych hitlerowskich Niemiec na
terenach okupowanej Polski, Raport Departamentu Systemu Informacji MSZ, styczeñ–marzec 2005,
http://www.msz.gov.pl/editor/files/obozy/raport_dsi_1.html (dostêp: 1 lipca 2006).
419
419 Skala zjawiska w izraelskich mediach by³a nieporównywalna do tego co pojawia³o siê w mediach
zachodnioeuropejskich i amerykañskich, niemniej jednak dochodzi³o do „omy³kowego nazewnictwa”,
np.: „Ha’aretz”, 21 czerwca 2005.
420
420 Dwa narody karmione tym samym cierpieniem, List ambasadora Davida Pelega, „Rzeczpospolita”,
http://www.rzeczpospolita.pl/akcja/0,0.html (dostêp: 14 lipca 2006).
421
421 Auschwitz – stolica imperium zbrodni, „Rzeczpospolita”, 26 stycznia 2005.



przedstawiciele Izraela delikatnie sugerowali, by nie zapominaæ, ¿e gdyby nie
antysemityzm panuj¹cy wówczas w Europie, sprawcy Holokaustu – czyli naziœci
– nie byliby w stanie dokonaæ zbrodni na tak¹ skalê422.
Symultanicznie z obchodami odbywaj¹cymi siê Polsce równie¿ w Izraelu przygo-

towano uroczystoœci upamiêtniaj¹ce wyzwolenie Auschwitz. 27 stycznia odby³a
siê specjalna sesja w Knesecie, w trakcie której przemawia³ m.in. premier Ariel
Szaron. Swoist¹ puent¹ jego wyst¹pienia by³a przestroga: „¯ydzi musz¹ zawsze
pamiêtaæ, ¿e Izrael jest jedynym miejscem na œwiecie, gdzie maj¹ oni prawo i si³ê,
by siê broniæ”423.

Zwiastun zmian – prezydent Warszawy

Lech Kaczyñski w Izraelu

W obliczu zbli¿aj¹cych siê wyborów parlamentarnych i prezydenckich w Polsce,
przewidzianych na jesieñ 2005 r., z perspektywy polityczno-dyplomatycznych sto-
sunków polsko-izraelskich spore znaczenie mia³a wizyta w Izraelu ówczesnego
prezydenta Warszawy Lecha Kaczyñskiego na pocz¹tku marca 2005 r. Poniewa¿
polski goœæ by³ nie tylko gospodarzem miasta sto³ecznego Warszawy, ale równie¿
politykiem jednej z najsilniejszych polskich partii oraz powa¿nym kandydatem na
urz¹d prezydenta pañstwa, izraelskie media uwa¿nie przygl¹da³y siê jego pobytowi
w Izraelu. Lech Kaczyñski, odwiedzaj¹c Izrael, skorzysta³ ze specjalnego zapro-
szenia tamtejszego resortu spraw zagranicznych. Obok oficjalnych spotkañ, w tym
z Szymonem Peresem, na czeœæ polskiego goœcia wydana zosta³a przez Izraelsk¹
Radê ds. Stosunków Zagranicznych uroczysta kolacja424.
Miejscowi dziennikarze donosili, ¿e mimo prawicowego rodowodu Kaczyñski

w wielu wypowiedziach zaznacza³, ¿e „nale¿y do tych polityków, którzy czuj¹, ¿e
ze wzglêdu na przesz³oœæ zarówno dobr¹, jak i t¹ z³¹ jest wa¿ne, by stosunki Polski
z narodem ¿ydowskim i Pañstwem Izrael by³y jak najlepsze”425. Realizacji tego
celu s³u¿y³o m.in. osobiste zaanga¿owanie prezydenta polskiej stolicy w projekt
budowy Muzeum Historii ¯ydów Polskich. W wywiadzie dla „Ha’aretz” Kaczyñski
przyzna³, ¿e „muzeum poœwiêcone ¯ydom polskim powstaje przy pe³nym finanso-
wym wspó³udziale pañstwa i Urzêdu Miejskiego”, a taka wspó³praca „jest jednym
z nielicznych przyk³adów, w których jego partia wspó³pracuje z rz¹dz¹c¹ parti¹
prezydenta pañstwa, Aleksandra Kwaœniewskiego”426. Prezydent Warszawy doda³
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422
422 W trakcie zarejestrowanej na taœmie rozmowy z Davidem Pelegiem, jak¹ odby³am 8 czerwca
2003 r. w siedzibie izraelskiego MSZ w Jerozolimie, pracownik ministerstwa zapyta³: „Co byœ powie-
dzia³a, dlaczego Niemcy ulokowali obozy zag³ady w Polsce, nie jaka jest historyczna odpowiedŸ, ale
jakby ludzie odpowiedzieli? Generalnie s¹ dwie mo¿liwoœci, o których ja móg³bymmyœleæ: po pierwsze,
poniewa¿ Polacy byli antysemitami, po drugie, jak wiemy z historii, z powodów logistycznych, to by³o
bardzo logiczne, mieliœcie ponad 3,5 miliona ¯ydów”. Jego wypowiedŸ sugeruje, ¿e Izraelczycy wi¹¿¹
niemieck¹ decyzjê o rozmieszczeniu obozów zag³ady w Polsce z polskim antysemityzmem.
423
423 PM says Jews know „we can trust no one but ourselves”, „Ha’aretz”, 28 stycznia 2005.
424
424 „Media Zagraniczne o Polsce. Biuletyn MSZ”, 15 marca 2005, rok XIV, nr 2538 (3291), za: „The
Jerusalem Post”, 11 marca 2005.
425
425 Prezydent Warszawy: Planowane muzeum historyczne jest naszym d³ugiem wobec ¯ydów, „Media Zagraniczne
o Polsce. Biuletyn MSZ”, 7 maja 2005, rok XIV, nr 2532 (3285), za: „The Jerusalem Post”, 3 marca 2005.
426
426 Wywiad z prezydentem Lechem Kaczyñskim, „Media Zagraniczne o Polsce. Biuletyn MSZ”, 9 marca
2005, rok XIV, nr 2534 (3287), za: „Ha’aretz”, 4 marca 2005.



równie¿, ¿e poprzez Muzeum chcia³by opowiedzieæ ca³¹ prawdê o historii sto-
sunków polsko-¿ydowskich i jak podkreœli³: „prawda to nie historia Zag³ady, która
by³a dzie³em Niemców”. Powiedzia³ równie¿, ¿e „nie ma zamiaru ukrywaæ pro-
blematycznych rozdzia³ów historii, antysemityzmu i pogromów”, lecz jego zda-
niem nale¿y pokazaæ, ¿e „¯ydzi mieli w Polsce tak¿e swój z³oty okres”427.
Sta³o siê ju¿ tradycj¹, ¿e rozmowy polsko-izraelskie nie dotyczy³y jedynie

historii, ale równie¿ wspó³pracy gospodarczej. Lech Kaczyñski zachêca³ izraelskich
inwestorów do aktywnoœci na polskim, szczególnie warszawskim rynku. Mocno
akcentowa³ mo¿liwoœci na rozwijaj¹cym siê rynku deweloperskim428.

Dyplomacja, polityka i historia

Na specjalne zaproszenie w³adz Instytutu Yad Vashem 15 marca do Izraela po-
jecha³ prezydent Aleksander Kwaœniewski wraz z ministrem spraw zagranicznych
Adamem Danielem Rotfeldem. Razem z przywódcami innych pañstw i organizacji
miêdzynarodowych uczestniczyli oni w uroczystoœci otwarcia nowej czêœci mu-
zeum Yad Vashem. Przy okazji pobytu w Izraelu prezydent i szef polskiej dy-
plomacji zostali przyjêci przez izraelskiego prezydenta i premiera: Mosze Kacawa
i Ariela Szarona. Szaron, witaj¹c polskich goœci, powiedzia³: „Polska dzisiaj jest
jednym z krajów najbardziej przyjaznych wobec Izraela [...]. W ostatnich latach
dwustronne stosunki znacznie siê wzmocni³y i mam nadzieje, ¿e ta wizyta siê
ku temu przyczyni”429. Obok spraw dotycz¹cych stosunków miêdzypañstwowych
omawiano tak¿e zagadnienia zwi¹zane z ochron¹ miejsc ¿ydowskiej pamiêci w Pol-
sce. Kwaœniewski poinformowa³ o otwarciu historyczno-edukacyjnego centrum
w Be³¿cu i Treblince, mówi³ tak¿e o zaawansowaniu prac nad utworzeniem w War-
szawie Muzeum Historii ¯ydów Polskich. Poruszono tak¿e sprawê obecnoœci
wojsk polskich w misji stabilizacyjnej w Iraku. Prezydent zapewnia³, ¿e polscy
¿o³nierze pozostan¹ w Iraku dopóty, dopóki sytuacja siê tam nie ustabilizuje430.
Aleksander Kwaœniewski potwierdzi³ tak¿e, ¿e bêdzie towarzyszy³ izraelskiemu
premierowi w planowanym na maj Marszu ¯ywych431. Wieczorem, po oficjal-
nych uroczystoœciach w Yad Vashem, prezydent wraz z ma³¿onk¹ wzi¹³ udzia³
w bankiecie wydanym na czeœæ szefów delegacji przyby³ych do Izraela. W trakcie
przyjêcia wyg³osi³ on toast, w którym przyzna³, ¿e „Historia narodu izraelskiego,
jego tragedii, walki, a tak¿e heroizmu jest czymœ wyj¹tkowym i nadzwyczajnym.
Wielkiej odwagi i wytrwa³oœci wymaga³o bowiem rozpoczêcie ¿ycia od nowa”.
Zwracaj¹c siê do Kacawa, Kwaœniewski oœwiadczy³: „dzisiaj pragnê powiedzieæ
Panie Prezydencie, ¿e jesteœmy dumni i zaszczyceni, ¿e mo¿emy byæ Pana goœæmi
w niepodleg³ym i demokratycznym Pañstwie Izrael”432.
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427
427 Tam¿e.
428
428 Warszawa zaprasza izraelskich inwestorów, „Media Zagraniczne o Polsce. Biuletyn MSZ”, 16 marca
2005, rok XIV, nr 2539 (3292), za: „Jediot Ahronot”, 11 marca 2005.
429
429 Prime Minister Ariel Sharon met with Polish President Aleksander Kwasniewski, 15 marca 2005, Prime
Minister’s Office, http://www.pmo.gov.il (dostêp: 17 marca 2005).
430
430 Robocza wizyta Prezydenta RP w Pañstwie Izrael – dzieñ pierwszy, 15.03.2005, dokument archiwum
strony internetowej Prezydenta RP, www.prezydent.pl (dostêp: 5 grudnia 2005).
431
431 Relacja z przebiegu uroczystoœci w Yad Vashem, „Media Zagraniczne o Polsce. Biuletyn MSZ”, 21 marca
2005, rok XIV, nr 2542 (3295), za: „Ha’aretz”, 21 marca 2005.
432
432 Robocza wizyta Prezydenta RP w Pañstwie Izrael – dzieñ pierwszy...



Dalsz¹ czêœæ wizyty zdominowa³y zagadnienia interesuj¹ce tak zwanych
zwyk³ych obywateli. Aleksander Kwaœniewski wzi¹³ udzia³ w organizowanej przez
Instytut Yad Vashem sesji „Pamiêtaj¹c przesz³oœæ, kszta³tuj¹c przysz³oœæ”. Wyrazi³
zadowolone z kszta³tu bie¿¹cych stosunków polsko-izraelskich, mówi³ o „zainte-
resowaniu ¿ydowsk¹ kultur¹ w Polsce”, o wielopoziomowoœci dialogu miêdzy obu
krajami. Zapewni³, ¿e „Polska zawsze bêdzie sta³a w szeregu pañstw, które pamiê-
taj¹ o historii”433. Po po³udniu tego dnia (16 marca) prezydent Kwaœniewski spot-
ka³ siê z m³odzie¿¹ izraelsk¹, która mia³a uczestniczyæ w zaplanowanym na 5 maja
2005 r. Marszu ¯ywych. Obok polskiego prezydenta w spotkaniu udzia³ wziê³a
minister edukacji Limor Livnat. M³odzie¿ pyta³a m.in. o ocenê wyjazdów edukacyj-
nych do Polski. Odpowiadaj¹c, prezydent przyzna³, ¿e „by³by bardziej zadowolony,
gdyby izraelska m³odzie¿ mog³a podczas tych wyjazdów nawi¹zaæ bli¿sze kontakty
z Polakami oraz lepiej poznaæ licz¹c¹ 800 lat historiê stosunków polsko-¿ydow-
skich”. Minister Livnat natomiast zapowiedzia³a, „¿e ju¿ przysz³oroczny program
wyjazdów zostanie wzbogacony o spotkania izraelskiej i polskiej m³odzie¿y434.
Zgodnie z zapowiedziami na uroczystoœci zwi¹zane z Marszem ¯ywych

w Oœwiêcimiu przyby³a liczna izraelska delegacja z premierem Szaronem na czele.
Stronê polsk¹, wbrew wczeœniejszym zapowiedziom, oficjalnie reprezentowa³ pre-
mier Marek Belka, a nie Aleksander Kwaœniewski. PóŸnym wieczorem, ju¿ po
zakoñczeniu uroczystoœci zwi¹zanych z Marszem, dosz³o do spotkania premierów

Prezydent Izraela Mosze Kacaw,
Jerozolima 2003 r.

(fot. Joanna Dyduch)
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433 Robocza wizyta Prezydenta RP w Pañstwie Izrael – dzieñ drugi, 16.03.2005, dokument archiwum strony
internetowej Prezydenta RP, www.prezydent.pl (dostêp: 05 grudnia 2005).
434
434 Kwaœniewski spotyka siê z izraelsk¹ m³odzie¿¹, „Media Zagraniczne o Polsce. Biuletyn MSZ”, 21 marca
2005, rok XIV, nr 2542 (3295), za: „Ha’aretz”, 17 marca 2005.



Szarona i Belki. Obok tematów omawianych przy podobnych okazjach, takich jak
ocena stosunków dwustronnych, sprawy zwi¹zane z edukacj¹ i wymian¹ m³odzie-
¿y, dyskutowano tak¿e o sytuacji w Iraku. Premier Szaron szczególnie zaintereso-
wany by³ dalsz¹ perspektyw¹ polskiego udzia³u w misji stabilizacyjnej435.

Sprawa Salomona Morela

Niejako na bocznym torze toczy³a siê przez lata i ¿y³a w³asnym ¿yciem tak zwana
sprawa Salomona Morela436. Mo¿na przyj¹æ, ¿e jej fina³ nast¹pi³ w³aœnie pod
koniec pierwszej po³owy 2005 r., kiedy to Izrael po raz drugi odmówi³ polskiemu
wymiarowi sprawiedliwoœci ekstradycji Morela. Swój pocz¹tek natomiast mia³a
ona w lutym 1990 r.437, gdy G³ówna Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodo-
wi Polskiemu w Warszawie, Oddzia³ w Katowicach rozpoczê³a badanie tematu
obozu pracy w Œwiêtoch³owicach-Zgodzie. Osadzonymi w obozie byli g³ównie
Œl¹zacy, oskar¿eni o „narodowoœæ niemieck¹” lub „o niechêæ do komunistycznej
w³adzy”. W obozie tym (od po³owy lutego do koñca listopada 1945) uwiêzio-
no ok. 3–3,5 tysi¹ca wiêŸniów, z czego blisko 1600 ponios³o œmieræ438. 10 lipca
1992 r. wszczêto w tej sprawie œledztwo439. W jego toku przes³uchano ponad
100 œwiadków, spoœród których 58 by³o wiêŸniami obozu, oraz zebrano obszerny
materia³ dowodowy. Jedn¹ z przes³uchanych wówczas osób by³ komendant obozu
Salomon Morel.
Postanowieniem z 16 maja 1995 r. Komisja przekaza³a sprawy do dalszego

prowadzenia Prokuraturze Wojewódzkiej w Katowicach. Zdaniem Komisji zaist-
nia³y przes³anki do przedstawienia Salomonowi Morelowi zarzutu zbrodni prze-
ciwko ludzkoœci. Sta³o siê to jednak dopiero w 1995 r., a Morel ju¿ od 1992 r.
przebywa³ w Izraelu, gdzie wyemigrowa³ tu¿ po rozpoczêciu œledztwa i gdzie
otrzyma³ na mocy prawa do powrotu, jako osoba pochodzenia ¿ydowskiego, oby-
watelstwo. Tymczasem Prokuratura Wojewódzka w Katowicach postawi³a Mo-
relowi dziewiêæ zarzutów, w tym przede wszystkim, ¿e „jako naczelnik obozu
w Œwiêtoch³owicach-Zgodzie stworzy³ osadzonym tam ze wzglêdów narodowoœ-
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435
435 Z premierem Szaronem o Bliskim Wschodzie i stosunkach bilateralnych, 5 maja 2005 r., internetowy
serwis informacyjny Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, http://www.kprm.gov.pl (dostêp: 17 marca
2006); „Przegl¹d Rz¹dowy” 2005, nr 5 (167), s.77–78.
436
436 Wiêcej na temat historii obozu w Œwiêtoch³owicach i roli Salomona Morela zob.: Obozowe dzieje
Œwiêtoch³owic Eintrachthütte – Zgoda, red. A. Dziurok, Œwiêtoch³owice 2003; J. Sack, Oko za oko –
nieopowiedziana historia o ¿ydowskiej zemœcie na Niemcach w 1945 roku, Gliwice 1995. Warto jednak
nadmieniæ, ¿e ksi¹¿ka J. Sacka, choæ dobrze udokumentowana, mia³a charakter sfabularyzowany,
a w póŸniejszych badaniach okaza³o siê, ¿e opisane w niej zdarzenia nie zawsze mia³y pokrycie
w rzeczywistoœci, o czym mówi³ dr Zygmunt WoŸniczka, historyk z Uniwersytetu Œl¹skiego. Wiele
w¹tpliwoœci wzbudza³ tak¿e sposób gromadzenia przez J. Sacka materia³ów. Cz³onkowie katowickiej
gminy ¿ydowskiej wspominaj¹, ¿e Sack „wielokrotnie spotyka³ siê z Morelem i nawet u niego mie-
szka³”, zdoby³ jego zaufanie, po czym „w ksi¹¿ce nazwa³ go zbrodniarzem” – zob.: Trzecia stacja – Zgoda,
„Gazeta Wyborcza”, 14 marca 1999.
437
437 Œledztwo rozpoczêto po otrzymaniu listu z 11 grudnia 1989 r. od Erny Ko³odziejczyk, córki jednego
z wiêŸniów obozu w Œwiêtoch³owicach-Zgodzie. Adresatem pisma by³ ówczesny minister sprawiedli-
woœci.
438
438 Œledztwo i zarzuty wobec Salomona Morela, strona internetowa Instytutu Pamiêci Narodowej, http://
www.ipn.gov.pl/a_070705_morel.html (dostêp: 25 sierpnia 2006).
439
439 Informacje biograficzne na temat Salomona Morela, strona internetowa Instytutu Pamiêci Narodowej,
http://www.ipn.gov.pl/odd_oboz_swiet_morel.html (dostêp: 15 sierpnia 2006).



ciowych i politycznych wiêŸniom warunki ¿ycia gro¿¹ce biologicznym wynisz-
czeniem”440 oraz osobiœcie stosowa³ ró¿ne formy psychicznego i fizycznego znê-
cania siê nad nimi441. W 1997 r. Prokuratura Wojewódzka w Katowicach wyda³a
nakaz œcigania Salomona Morela miêdzynarodowym listem goñczym, oskar¿onego
o to, ¿e osobiœcie b¹dŸ poœrednio doprowadzi³ do œmierci co najmniej 1538 osób.
W 1998 r. Ministerstwo Sprawiedliwoœci RP zwróci³o siê do w³adz Izraela z wnios-
kiem o jego ekstradycjê. Wniosek ten jednak zosta³ odrzucony. W uzasadnieniu
strona izraelska oœwiadczy³a, ¿e zarzucane Morelowi czyny w myœl tamtejszego
prawodawstwa uleg³y przedawnieniu442. Natomiast w komentarzu prasowym
rzecznik polskiego Ministerstwa Sprawiedliwoœci, B. M¹kosa-Stêpkowska, oœwiad-
czy³a, ¿e „Polska nie bêdzie polemizowaæ z argumentacj¹ prawn¹ zawart¹ w piœ-
mie Izraela, podaj¹c¹ jako podstawê odmowy ekstradycji przepisy prawa we-
wnêtrznego”443. Niemniej jednak postanowiono o dalszym prowadzeniu œledztwa,
które zosta³o przejête przez Oddzia³ow¹ Komisjê Œcigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu. Na podstawie zgromadzonych dowodów rozszerzono zarzu-
ty wobec Salomona Morela i zmieniono kwalifikacjê prawn¹ jego czynów, uznaj¹c
je za zbrodnie przeciwko ludzkoœci stanowi¹ce zbrodnie komunistyczne444. Sta-
nowisko to podzieli³ w pe³ni S¹d Rejonowy w Katowicach, wydaj¹c 19 grudnia
2003 r. postanowienie o tymczasowym aresztowaniu Morela na podstawie zmo-
dyfikowanych zarzutów. Strona polska ponownie zwróci³a siê 5 kwietnia 2004 r.
do izraelskiego Ministerstwa Sprawiedliwoœci o wydanie Morela445. Jednak¿e
w odpowiedzi, w piœmie z 6 czerwca 2005 r., powo³uj¹c siê na decyzjê izrael-
skiego Ministra Sprawiedliwoœci, Gal Levertov – dyrektor Departamentu Spraw
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440
440 W szczególnoœci g³odzi³ wiêŸniów, wprowadzaj¹c ra¿¹co niskie racje ¿ywnoœciowe, pozbawi³ ich
elementarnej opieki medycznej i warunków higieniczno-sanitarnych, dopuszczaj¹c do powstania i roz-
przestrzeniania siê wszawicy, czerwonki, tyfusu plamistego i tyfusu brzusznego. Osobiœcie stosowa³
i tolerowa³ stosowanie przez podleg³ych mu funkcjonariuszy wobec wiêŸniów ró¿nego rodzaju tortur,
polegaj¹cych na biciu po ca³ym ciele, w tym tak¿e po g³owie, kopaniu i biciu ró¿nego rodzaju przed-
miotami: kijami, drewnianymi nogami taboretów, gumowymi pa³kami i „¿y³ami”, rurkami powle-
czonymi gum¹, metalowymi dr¹¿kami i drewnianymi taboretami, co w wielu wypadkach powodowa³o
powstawanie rozleg³ych obra¿eñ i wielokrotnie w konsekwencji œmieræ; umieszczaniu na wiele godzin
w tak zwanym karcerze, gdzie wiêŸniowie musieli staæ w wodzie siêgaj¹cej do piersi, co w niektórych
przypadkach prowadzi³o do œmierci wiêŸnia przez utopienie; zmuszaniu wiêŸniów do le¿enia war-
stwami na sobie i tworzenia tak zwanej piramidy sk³adaj¹cej siê z kilkunastu mê¿czyzn, co u wiêŸniów
znajduj¹cych siê w dolnych warstwach powodowa³o powstawanie rozleg³ych obra¿eñ wewnêtrznych
i w konsekwencji œmieræ; zmuszaniu wiêŸniów do le¿enia na ziemi, a nastêpnie chodzeniu po nich, co
powodowa³o powstawanie rozleg³ych obra¿eñ i w niektórych przypadkach w konsekwencji œmieræ,
zob.: http://www.ipn.gov.pl/odd_oboz_swiet_morel.html (dostêp: 15 sierpnia 2006).
441
441 Znêcanie siê to przybiera³o formy bicia, zmuszania do zlizywania z pod³ogi mia³u wêglowego,
zmuszania do wzajemnego bicia siê wspó³wiêŸniów, m.in. dwa ujawnione przypadki zmuszania do
wzajemnego bicia siê ojca z synem; zmuszania do wielogodzinnego stania na placu obozowym bez
jedzenia i picia, niejednokrotnie w trudnych warunkach pogodowych, zmuszania do œpiewania nazis-
towskich pieœni przy dodatkowym biciu za nieznajomoœæ tekstu, zob.: http://www.ipn.gov.pl/odd_
oboz_swiet_morel.html (dostêp: 15 sierpnia 2006).
442
442 Izrael odmawia Polsce ekstradycji, „Gazeta Wyborcza”, 8 grudnia 1998; Izrael odmawia wydania Salo-
mona Morela, „Rzeczpospolita”, 8 grudnia 1998.
443
443 Informacje w kraju, „Rzeczpospolita”, 9 grudnia 1998.
444
444 Zaanga¿owani w sprawê polscy prawnicy podkreœlali ró¿nicê miêdzy „zbrodni¹ ludobójstwa”
a „zbrodni¹ przeciwko ludzkoœci”. Nie ka¿de ludobójstwo jest zbrodni¹ przeciwko ludzkoœci, za które
uwa¿a siê „przeœladowanie ludzi ze wzglêdu na ich przynale¿noœæ narodow¹”. Zob.: Karta Miêdzynaro-
dowego Trybuna³u Wojskowego, art. VI, pkt 3.
445
445 Wniosek o wydanie Salomona Morela, „Rzeczpospolita”, 30 kwietnia 2004.



Miêdzynarodowych w izraelskim Ministerstwie Sprawiedliwoœci – stwierdza, ¿e
„nie ma ¿adnych podstaw”, by przychyliæ siê do polskiej proœby446. W uzasad-
nieniu odmowy znajduje siê odniesienie do interpretacji prawa izraelskiego i miê-
dzynarodowego (Europejskiej Konwencji o Ekstradycji)447, które zdaniem izrael-
skiego Ministerstwa Sprawiedliwoœci uniemo¿liwiaj¹ ekstradycjê. Ponadto autor
pisma stwierdza, ¿e „proœba o ekstradycjê wzbudza wiele w¹tpliwoœci dotycz¹-
cych wydarzeñ w okresie po drugiej wojnie œwiatowej, kiedy ok. 1000 ¯ydów
zota³o zamordowanych w Polsce przez polskich obywateli [...], a wiele osób od-
powiedzialnych za te zbrodnie nie zosta³o postawionych przed s¹dem”. Sama zaœ
postaæ i osobista historia rodziny Morela448 jest przyk³adem „zbrodni ludobój-
stwa pope³nionych przez hitlerowców i Polaków z nimi wspó³pracuj¹cych” na
¯ydach449.
Jak ³atwo siê domyœliæ, sprawie Morela, próbie jego ekstradycji i ocenie jego

czynów oraz odmiennej polskiej i izraelskiej interpretacji wydarzeñ sprzed lat
towarzyszy³o spore zainteresowanie. Zdaniem strony polskiej czyny zarzucane
Morelowi by³y zbrodni¹ pope³nion¹ na Niemcach, w³aœnie ze wzglêdu na ich
narodowoœæ, i jak podkreœla³ w wypowiedziach dla prasy prof. Witold Kulesza –
szef G³ównej Komisji Badania Zbrodni przeciw Narodowi Polskiemu, w przy-
padku tej sprawy „mamy do czynienia ze zbrodni¹ przeciwko ludzkoœci, która nie
ulega przedawnieniu”450. Innego przekonania byli m.in. dr Shimon Samuels –
przedstawiciel Centrum Szymona Wisenthala, który stwierdzi³, ¿e „sam fakt wy-
mordowania 1,5 tysi¹ca osób nie jest zbrodni¹ przeciwko ludzkoœci”. Doda³ tak¿e,
i¿: „takie zbrodnie s¹ bardzo jasno zdefiniowane: ich ofiary ginê³y ze wzglêdu na
swoj¹ przynale¿noœæ rasow¹ lub religijn¹. A Niemcy nigdy nie byli mordowani ze
wzglêdu na swoj¹ przynale¿noœæ narodow¹. Je¿eli ci Niemcy sami zamieszani byli
w zbrodnie przeciwko ¯ydom i Polakom – trudno nazwaæ ich ofiarami”. Jego
zdaniem przypadek ten jest „raczej masowym morderstwem”451. Natomiast prof.
Israel Gutman w wywiadzie dla „Gazety Wyborczej”, komentuj¹c „sprawê Morela”
i odmowê jego ekstradycji z Izraela, podzieli³ w¹tpliwoœci Samuelsa, ¿e „do obozu
w Œwiêtoch³owicach trafili tu¿ po wojnie sami niewinni”452. Ponadto odniós³ siê
do wielu niewyjaœnionych powojennych mordów na ¯ydach dokonanych przez
Polaków, których sprawcy nigdy nie zostali oskar¿eni i skazani przed s¹dem.
Zarówno w sprawie Morela, jak i wielu zbrodni dokonanych ju¿ po wojnie na
polskiej ziemi, Gutman stwierdzi³, ¿e „pewne rzeczy by³y przede wszystkim wy-
razem zdziczenia ludzi. To zdziczenie nie by³o wynikiem tego, ¿e ci ludzie tacy siê
urodzili albo mieli takie intencje. W pewnym sensie byli te¿ ofiar¹ tego zdzi-
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446
446 OdpowiedŸ Pañstwa Izrael na wniosek o ekstradycjê Salomona Morela, http://www.ipn.gov.pl/odd_oboz_
swiet_morel.html (dostêp: 15 sierpnia 2006).
447
447 Europejska Konwencja o Ekstradycji, Dz.U. z 1994 r., nr 70, poz. 307, http://www.ms.gov.pl/
ue/ue2in11.shtml (dostêp: 17 sierpnia 2006).
448
448 A. Dziurok, historyk IPN w tekœcie 23 lata, 6 miesiêcy i 22 dni Salomona Morela stawia tezê, ¿e „du¿y
wp³yw na postêpowanie S. Morela mia³y wydarzenia, jakie w czasie wojny rozegra³y siê w jego rodzin-
nym Garbowie”, kiedy w 1942 r. „policja granatowa aresztowa³a jego rodzinê” i tego samego dnia
jeden z posterunkowych zastrzeli³ zatrzymanych”, „Biuletyn IPN” 2004, nr 6–7, s. 42.
449
449 Tam¿e.
450
450 Polska ¿¹da ekstradycji Morela, Izrael odmawia, „Gazeta Wyborcza”, 8 grudnia 1998.
451
451 Tam¿e.
452
452 Zbrodnia i pamiêæ, „Gazeta Wyborcza”, 20 grudnia 1998.



czenia”. Gutman doda³, ¿e „jeœli chce siê ¿yæ normalnie i otworzyæ now¹ kartê,
trzeba to zostawiæ”453.
By³o to dyskusyjne stwierdzenie, ale kontrowersji i w¹tpliwoœci wokó³ sprawy

Morela by³o wiêcej. Dietmar Brehmer, szef Niemieckiej Wspólnoty Roboczej „Po-
jednanie i Przysz³oœæ”, mówi³ otwarcie: „nie dziwiê siê, ¿e rz¹d Izraela odmówi³
ekstradycji”454. Jego zdaniem œledztwo w sprawie obozu w Œwiêtoch³owicach „od
pocz¹tku sz³o w kierunku: co zrobi³ Morel? [...]”, przez co dosz³o do „zawê¿enia
problemu.” Inni bezpoœrednio pokrzywdzeni w obozie œwiêtoch³owickim mówili:
„Salomon Morel sta³ siê koz³em ofiarnym”455. Faktycznie odpowiedzialnym za
zbrodnie dokonane na Niemcach i Œl¹zakach po drugiej wojnie œwiatowej by³
system. Tak¹ tezê potwierdza historyk z Uniwersytetu Œl¹skiego Zygmunt WoŸ-
niczka; przypomina tak¿e, ¿e na Œl¹sku dzia³a³o znacznie wiêcej obozów pracy,
gdzie masowo mordowano i eksterminowano Niemców i Œl¹zaków. Do dziœ nie
wiadomo, kto z imienia i nazwiska odpowiada³ za ich funkcjonowanie. Zdaniem
wielu obserwatorów nie powinno byæ tak, ¿e ukaranie i napiêtnowanie Morela
zamknie temat historii dzia³alnoœci komunistycznej s³u¿by bezpieczeñstwa na
Œl¹sku w latach powojennych.
W Izraelu dyskusja wokó³ „sprawy Morela” by³a znacznie skromniejsza ni¿

w Polsce, ukaza³o siê kilka zaledwie tekstów publicystycznych poœwiêconych his-
torii ¿ycia Salomona Morela i sporów wokó³ tocz¹cego siê w Polsce postêpowania
karnego wobec niego. Autor reporta¿u, który ukaza³ siê w tygodniku „The Jeru-
salem Report” – „Czy mo¿na sprawiedliwie potraktowaæ Salomona Morela”, sta-
wia³ wiele pytañ, jego zdaniem czyni¹cych z polskich prób os¹dzenia i ukarania
Morela przypadek wielce kontrowersyjny. Zastanawia³ siê on m.in., dlaczego pol-
ski wymiar sprawiedliwoœci tak d³ugo zwleka³ z postawieniem zarzutów Morelo-
wi, dlaczego oskar¿onym w sprawie jest tylko on, czy fakt, ¿e Morel jest ¯ydem,
ma wp³yw na przebieg i odbiór œledztwa w Polsce i wreszcie czy mo¿na os¹dziæ
cz³owieka, który sam by³ ofiar¹ nieos¹dzonych do koñca zbrodni456. Sprawa Morela
po tym, gdy Izrael po raz drugi odmówi³ jego ekstradycji, ucich³a. Ostateczne
zakoñczenie sprawy Salomona Morela nast¹pi³o po jego œmierci w 2007 r.

Zmiany polityczne w Polsce i Izraelu

Na jesieñ 2005 r. w Polsce przewidziane by³y wybory parlamentarne oraz wybory
prezydenckie. Sonda¿e opinii publicznej nie pozostawia³y ¿adnych w¹tpliwoœci co
do tego, ¿e rz¹dz¹ca to tej pory polska lewica stanie siê w³aœciwie marginaln¹ si³¹
polityczn¹. Faworyci zarówno w wyborach parlamentarnych, jak i prezydenckich
wywodzili siê z postsolidarnoœciowej opozycji. Dwie najwiêksze partie – Platforma
Obywatelska (PO) oraz Prawo i Sprawiedliwoœæ (PiS) w sprawach zasadniczych
dla stosunków polsko-izraelskich by³y jednak postrzegane zdecydowanie odmien-
nie. Wymownym i symbolicznym dowodem tego by³y wyniki g³osowania w wy-
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borach parlamentarnych przeprowadzonych w polskiej ambasadzie w Tel Awiwie.
„Izraelska Polonia” zdecydowanie bardziej preferowa³a centrow¹ partiê PO, o li-
beralnych pogl¹dach na gospodarkê, ani¿eli PiS, który mia³ uczyniæ z Rzeczpospo-
litej, jak napisa³ Sever Plocker w „Jediot Ahronot”, kraj o wiele bardziej „narodo-
wy, spo³eczny, konserwatywny i katolicki”457.
Wybory parlamentarne odby³y siê w Polsce 25 wrzeœnia 2005 r., a wygra³a je

partia braci Kaczyñskich – PiS, uzyskuj¹c 26,99 proc. poparcia, druga by³a PO
z 24,14 proc. g³osów. Próby stworzenia koalicji przez te dwa ugrupowania zakoñ-
czy³y siê fiaskiem458. Dlatego te¿ zdecydowano siê na utworzenie rz¹du mniejszoœ-
ciowego, na czele którego stan¹³ Kazimierz Marcinkiewicz, zaprzysiê¿ony 31 paŸ-
dziernika 2005 r.459

Natomiast pierwsza tura wyborów prezydenckich, która odby³a siê 9 paŸdzier-
nika 2005 r., nie przynios³a rozstrzygniêcia, dwa tygodnie póŸniej dosz³o do star-
cia miêdzy Donaldem Tuskiem, liderem PO, i Lechem Kaczyñskim, popieranym
przez PiS. W wyniku g³osowania powszechnego 23 paŸdziernika stosunkiem g³o-
sów 54,04 do 45,96 proc. zwyciê¿y³ Lech Kaczyñski.
W Izraelu natomiast po odwa¿nych posuniêciach premiera Szarona, zwi¹-

zanych z jego wizj¹ rozwi¹zania konfliktu izraelsko-palestyñskiego, dosz³o na
scenie politycznej do ma³ego trzêsienia ziemi. 21 listopada 2005 r. Ariel Szaron
og³osi³ powstanie nowego ugrupowania, które przyjê³o nazwê Kadima. Tego sa-
mego dnia premier Szaron wys³a³ list do prezydenta Mosze Kacawa „z proœ-
b¹ o rozwi¹zanie Knesetu i wyznaczenie daty wczeœniejszych wyborów”. Dwa
dni póŸniej prezydent przyj¹³ tê proœbê, a datê wyborów wyznaczy³ na 28 marca
2006 r.460

Nowa partia Szarona – Kadima – sta³a siê przystani¹ dla wielu znanych
polityków reprezentuj¹cych ró¿ne opcje. Warto tu wymieniæ choæby Ehuda Ol-
merta (by³ego burmistrza Jerozolimy, wicepremiera w rz¹dzie Szarona), Szaula
Mofaza (genera³a, ministra obrony w rz¹dzie Szarona), Abrahama Hirschsona
(ministra turystyki w rz¹dzie Szarona, prezydenta Miêdzynarodowego Marszu ¯y-
wych), Roniego Milo (ostatnio burmistrza Tel Awiwu), Haima Ramona (z Partii
Pracy), Daliê Itzik (liderkê Partii Pracy, wielokrotnie sprawuj¹c¹ funkcjê ministra),
Navaha Barak (by³¹ ¿onê Ehuda Baraka), Uriela Reichmana (za³o¿yciela i lide-
ra Szinui) czy Aviego Dichtera (by³ego szefa izraelskich s³u¿b bezpieczeñstwa
SZABAK). Sytuacjê na scenie politycznej powa¿nie skomplikowa³ i zdestabilizo-
wa³ stan zdrowia przywódcy Kadimy Ariela Szarona. Ju¿ 18 listopada premier
przeszed³, jak donosi³y izraelskie media, niegroŸny wylew krwi do mózgu, wy-
dawa³o siê jednak, ¿e szybka interwencja lekarzy za¿egna³a niebezpieczeñstwo.
Jednak¿e kilka tygodni póŸniej (4 stycznia 2006) Ariel Szaron znowu trafi³ do
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460
460 The 30th Government, http://www.pmo.gov.il/PMOEng/Government/Panel (dostêp: 27 stycznia
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szpitala tym razem dozna³ rozleg³ego wylewu. Po skomplikowanej neurologicznej
operacji mózgu premier Izraela pozostaje nieprzytomny. Jego miejsce zaj¹³ wice-
premier Ehud Olmert zarówno w rz¹dzie, jak i na pozycji lidera partii.

Ostatni opisany okres miêdzy rokiem 2004 a 2005, z jednej strony, stanowi³ czas
kontynuacji, z drugiej zaœ, zmian w relacjach polsko-izraelskich. Paradoksalnie by³
to równie¿ okres, w którym poprzez wy³onienie w Polsce nowej reprezentacji
politycznej w drodze jesiennych wyborów prezydenckich i parlamentarnych
zamkn¹³ siê pewien rozdzia³ w relacjach miêdzypañstwowych oraz sposobie pro-
wadzenia polityki zagranicznej. Tak te¿ sta³o siê w Izraelu, w którym od listopa-
da 2005 r. ¿ycie polityczne toczy³o siê pod znakiem przyspieszonych wyborów.
W Polsce, podobnie jak w Izraelu, jesieñ 2005 przynios³a wiele zmian w polityce
wewnêtrznej, co spowodowa³o, ¿e sprawy polityki zagranicznej, zw³aszcza tych jej
kierunków, które nie by³y przedmiotem kampanii wyborczej, zesz³y na tor boczny.
Oczywiœcie, w przypadku Polski zagadnienia takie jak relacje z s¹siadami

(szczególnie z Rosj¹, Ukrain¹ i Niemcami), kontakty z Amerykanami, zaanga¿o-
wanie w Iraku oraz w przypadku Izraela sprawa konfliktu bliskowschodniego by³y
¿ywotnymi elementami kampanii wyborczej. Jednak ani w Polsce, ani w Izraelu
dwustronne kontakty miêdzy tymi krajami nie by³y przedmiotem przedwyborczej,
politycznej dyskusji. Œwiadczyæ to mo¿e przede wszystkim o tym, ¿e ani Izrael dla
Polski, ani Polska dla Izraela nie by³a pierwszoplanowym, strategicznym part-
nerem w polityce zagranicznej. Po drugie, w obszarze bie¿¹cych stosunków pol-
sko-izraelskich nie by³o spraw, które mog³yby staæ siê osi¹ dyskusji wyborczej czy
argumentem decyduj¹cym o preferencjach wyborczych. Po trzecie wreszcie, g³ów-
ne si³y polityczne w Polsce prezentowa³y postawê raczej przychyln¹ pañstwu
¿ydowskiemu, podobnie by³o w Izraelu w stosunku do Polski. Taki stan rzeczy
ma, oczywiœcie, swoje rozmaite uwarunkowania, w tym polityczne, historyczne,
spo³eczne, ale równie¿ gospodarcze.
1 stycznia 2005 r. Polska utrzymywa³a stosunki dyplomatyczne ze 178 krajami,

w tym z Izraelem461. Jak ju¿ pisa³am, relacje z pañstwem ¿ydowskim nigdy nie by³y
traktowane jako pierwszorzêdny cel polskiej polityki zagranicznej, zawsze jednak
przywi¹zywano do nich du¿o uwagi. Czasami w sposób poœredni poprawne stosunki
z Izraelem wykorzystywano w politycznej grze na forum miêdzynarodowym, jak
choæby w kwestii relacji Polski z diaspor¹ ¿ydowsk¹, szczególnie amerykañsk¹.
Nale¿y równie¿ odnieœæ siê do oceny g³ównych aktorów sceny politycznej, ich

postaw i dokonañ w omawianym okresie. Szewach Weiss w jednej ze swoich
ksi¹¿ek, które ukaza³y siê na polskim rynku, wspomina o dwóch polskich poli-
tykach szczególnie zas³u¿onych dla stosunków polsko-izraelskich. Pierwszy z nich
to prof. W³adys³aw Bartoszewski, drugi zaœ to prezydent Aleksander Kwaœniewski.
Zdaniem Weissa, „te dwie osobowoœci o tak ró¿nej biografii w swoim stosunku
do ¯ydów i Izraela tak bardzo s¹ podobne. Obaj przyczynili siê do tego, ¿e Polska
otrz¹snê³a siê z antysyjonizu, antysemityzmu i polityki antyizraelskiej, która do-
minowa³a w czasach komuny”462.
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„Zmiany w stosunkach polsko-¿ydowskich – pisze Weiss – zapocz¹tkowa³ ju¿
prezydent Lech Wa³êsa. [...] Przyczyni³ siê do nich te¿ oczywiœcie papie¿ Jan
Pawe³ II”. Kwaœniewski natomiast, który odziedziczy³ po swoim poprzedniku
„nieporównywalnie lepsze stosunki z Izraelem ni¿ w latach szeœædziesi¹tych, [...]
wspó³tworzy³ atmosferê przyjaŸni w stosunkach z ¯ydami i Izraelem, tworzy³ do-
bry klimat swoimi przemówieniami i spotkaniami. [...] Budowa³ mosty przez
rzeki krwi, które kiedyœ nas rozdzieli³y”463.
Proces odnawiania, normalizacji i stabilizowania siê stosunków miêdzypañ-

stwowych by³ d³ugotrwa³y. Ambasador Koz³owski przyznaje, ¿e po „23 latach tak
g³êbokiej wrogoœci [...] trzeba by³o odbudowywaæ je nie od zera, lecz wydobyæ
z g³êbokiej zapaœci”. Jak podkreœla dyplomata: „dla Polski znaczy³o to przede
wszystkim przebijanie siê przez pok³ady niechêci i stereotypów”464. Kiedy mniej
wiêcej w 2002 r., jak zauwa¿a M. Koz³owski, „w Izraelu zaczyna narastaæ œwiado-
moœæ wagi, jak¹ Polska bêdzie odgrywaæ na arenie œwiatowej”, ró¿ne œrodo-
wiska w tym kraju „wyci¹gnê³y zbyt pochopne wnioski, ¿e mo¿e ona staæ siê
swoistym adwokatem Izraela w poszerzonej Unii Europejskiej”. Taka rola dla
Rzeczpospolitej jest, jego zdaniem, „wprost nie do przyjêcia”. Ale poniewa¿ „z ra-
cji zasz³oœci historycznych Polska i Izrael s¹ niejako skazane na szczególne sto-
sunki”, nale¿y spodziewaæ siê wiêkszej powœci¹gliwoœci polskich polityków w oce-
nach sytuacji na Bliskim Wschodzie465. Dodatkowo, zwa¿ywszy na to, ¿e Polacy
w swoim baga¿u doœwiadczeñ historycznych maj¹ wielokrotne doœwiadczenia „sy-
tuacji egzystencjalnego zagro¿enia”, mo¿na spodziewaæ siê sporej wra¿liwoœci
i zrozumienia wobec ¿ydowskiego partnera.
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Rozdzia³ trzeci

Stosunki gospodarczo-handlowe

Do pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych obroty handlowe miêdzy Polsk¹ i Izraelem
by³y prawie zerowe. Sytuacja ta spowodowana by³a, podobnie jak w przypadku
innych obszarów wspó³pracy, brakiem oficjalnych stosunków dyplomatycznych.
Wznowienie stosunków polsko-izraelskich stworzy³o realne szanse na zmianê
tego stanu rzeczy. Jednak¿e dla sprawnego realizowania wymiany niezbêdne by³y
decyzje polityczne, przede wszystkim zaœ stworzenie bazy traktatowej.

PODSTAWY PRAWNEPodstawy prawne

Pierwsze negocjacje w sprawie regulacji wybranych obszarów polsko-izraelskich
stosunków gospodarczych i handlowych prowadzone by³y jeszcze przed podpisa-
niem protoko³u o wznowieniu stosunków dyplomatycznych w 1990 r. Ju¿ w lu-
tym 1990 r. sygnowano Umowê o komunikacji lotniczej, omówion¹ w rozdziale
drugim. Spore znaczenie mia³a, wspomniana równie¿ w poprzednim rozdziale,
wizyta w Warszawie izraelskiego wicepremiera i ministra skarbu Szymona Peresa.
W trakcie spotkania Peresa z ówczesnym ministrem finansów Leszkiem Balcero-
wiczem, które odby³o siê 27 listopada 1989 r., politycy podkreœlili potrzebê szyb-
kiego podpisania umów w zakresie unikania podwójnego opodatkowania, wy-
miany handlowej, gwarancji i ochrony inwestycji oraz ogólnych umów reguluj¹-
cych wymianê handlow¹ i formy p³atnoœci1.

Rozmowy sfinalizowano w trakcie wizyty prezydenta Wa³êsy w Izraelu w ma-
ju 1991 r. Podpisano wówczas m.in. Umowê o handlu i wspó³pracy gospodarczej2,
wœród wa¿niejszych jej ustaleñ by³o przyznanie „wzajemnie klauzuli najwy¿szego
uprzywilejowania, zgodnie z postanowieniami GATT” (art. 2). Tym samym strony
zobowi¹za³y siê „do udzielania sobie najwiêkszych mo¿liwych u³atwieñ w impor-
cie towarów pochodz¹cych z danego kraju” (art. 4). Postanowiono tak¿e, ¿e rz¹dy
obu krajów podejmowaæ bêd¹ wspó³pracê „w granicach swoich kompetencji i sto-
sownie do obowi¹zuj¹cego w ka¿dym z nich prawa w dziedzinie: przemys³u, trans-
portu, rolnictwa, komunikacji, technologii, handlu, us³ug, finansów, bankowoœci
i turystyki” (art. 6). Wspó³praca owa mia³a byæ realizowana poprzez: „wymianê
przedstawicieli handlowych, grup i delegacji, powo³ywanie i prowadzenie spó³ek
joint ventures, wymianê ekspertów, doradców i wyk³adowców, przygotowywanie
us³ug consultingowych, sprzyjanie u³atwieniom dla badañ i studiów, organizo-

1
1 Wicepremier Peres w Warszawie, „Gazeta Wyborcza”, 28 listopada 1989.
2
2 Umowa o handlu i wspó³pracy gospodarczej miêdzy Rz¹dem Rzeczpospolitej Polskiej a Rz¹dem
Pañstwa Izrael z 22 maja 1991, kopia orygina³u umowy w posiadaniu autorki.



wanie wystaw i targów handlowych” (art. 7). Dodatkowo strony zobowi¹za³y siê
do wzajemnego informowania siê „o terminach przetargów, rozwa¿anych projek-
tach i miêdzynarodowych programach rozwoju i pomocy” (art. 8). Polska i Izrael
mia³y równie¿, w myœl umowy, „zezwalaæ na organizacjê targów i wystaw przez
centrale i firmy drugiej Strony” (art. 9). Umowa zwalnia³a z op³at celnych towary
na targi i wystawy, specjalistyczne kontenery oraz próbki i materia³y reklamowe
wykorzystywane na targach (art. 10). W koñcowych postanowieniach, w artyku-
le 12 umowy, zobowi¹zano siê do powo³ania specjalnej Wspólnej Komisji z³o¿o-
nej z przedstawicieli obydwu krajów. Wœród powierzonych Komisji zadañ znalaz³o
siê: dokonywanie przegl¹du wykonania umowy, dokonywanie oceny mo¿liwoœci
i rekomendowanie œrodków dla rz¹dów w celu zwiêkszenia i dywersyfikacji hand-
lu oraz stosunków gospodarczych miêdzy Polsk¹ i Izraelem, analizowanie i przed-
k³adanie propozycji zmierzaj¹cych do usuwania przeszkód i barier we wzajemnym
handlu i wspó³pracy gospodarczej, a tak¿e poszukiwanie dogodnego czasu i ram
instytucjonalnych do przeprowadzenia negocjacji w celu zawarcia Umowy o Stre-
fie Wolnego Handlu. Postanowiono, ¿e: „Wspólna Komisja zbieraæ siê bêdzie raz
do roku, na zmianê w stolicach obydwu krajów”(art. 12). Umowa zosta³a zawarta
na okres 5 lat, przy czym mia³a ona byæ automatycznie przed³u¿ona na kolejne
5 lat, „je¿eli ¿adna z umawiaj¹cych siê Stron nie wypowie jej w drodze notyfikacji
przynajmniej szeœæ miesiêcy przed up³ywem okresu wa¿noœci”3.

Tego samego dnia (22 maja 1991) zosta³a równie¿ podpisana Umowa w spra-
wie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji4. Definiuj¹c pojêcie „inwestycja”,
strony przyjê³y szeroki zakres przedmiotowy, uznaj¹c, ¿e jest to „wszelkie mienie
w tym, ale nie wy³¹cznie: (a) ruchomoœci i nieruchomoœci, jak równie¿ inne prawa
rzeczowe w odniesieniu do wszelkiego mienia, (b) prawa z tytu³u akcji, obligacji
i innych form udzia³u w spó³kach, (c) roszczenia pieniê¿ne, goodwill, inne prawa
maj¹tkowe oraz inne roszczenia maj¹ce wartoœæ ekonomiczn¹, (d) prawa w dzie-
dzinie w³asnoœci intelektualnej, technologii produkcji i know-how (art. 1)”5. Zakres
podmiotowy umowy okreœla³a definicja „inwestora”, którym mo¿e byæ: (a) osoba
fizyczna oraz osoba prawna, w tym spó³ki, korporacje, firmy i stowarzyszenia
zarejestrowane i dzia³aj¹ce w granicach pañstwa jednej z Umawiaj¹cych siê Stron.
Wœród instrumentów s³u¿¹cych ochronie i wspieraniu wzajemnych inwestycji
porozumienie wylicza³o: wprowadzanie „klauzuli najwy¿szego uprzywilejowania”
(art. 4), gwarancje „odszkodowania za straty” (art. 4), u³atwienia w „transferze
inwestycji i przychodów” (art. 6). Ponadto ustalono formê rozwi¹zywania sporów
mog¹cych zaistnieæ „miêdzy umawiaj¹c¹ siê Stron¹ a inwestorem” (art. 8) oraz
miêdzy „umawiaj¹cymi siê Stronami” (art. 9).

Trzeci¹ podpisan¹ 22 maja 1991 r. umow¹ gospodarcz¹ by³a Umowa w spra-
wie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylania siê od opo-
datkowania w zakresie podatków od dochodu6. Porozumienie dotyczy³o osób fi-
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dochodu, sporz¹dzona w Jerozolimie 22 maja 1991 r., Dz.U. z 1992 r., nr 28, poz. 124.



zycznych i prawnych (art. 1 i 3), które „maj¹ miejsce zamieszkania lub siedzibê
w jednym lub w obu Umawiaj¹cych siê Pañstwach”. Co siê zaœ tyczy³o przedmio-
towego zakresu umowy, to odnosi³a siê ona do „opodatkowania od dochodów”
(art. 2). W artykule 2 okreœlono, jakie zobowi¹zania fiskalne obywateli i firm
rozumie siê pod pojêciem „podatki od dochodów”. W dalszej czêœci omówione
zosta³y szczegó³owo podmioty i zakres obowi¹zywania porozumienia. W artyku-
le 6 mowa jest o „dochodach z nieruchomoœci”, w artykule 7 o „zyskach z przed-
siêbiorstw”, w artykule 8 o profitach z „transportu miêdzynarodowego”. Dalej
porozumienie reguluje kwestie wynikaj¹ce z opodatkowania z tytu³u dochodów
z tak zwanych „przedsiêbiorstw powi¹zanych” (art. 9). W artyku³ach od 10 do 13
mowa jest o dochodach z transakcji finansowych, jak dywidendy, odsetki, na-
le¿noœci licencyjne oraz zyski ze sprzeda¿y maj¹tku. Ostatecznie umowa rozci¹ga
zakres podmiotowy na opodatkowanie od dochodu uzyskanego przez osoby wyko-
nuj¹ce wolne zawody (art. 14), pracê najemn¹ (art. 15), dyrektorów (art. 16),
artystów i sportowców (art. 17), emerytów i rencistów (art. 18), funkcjonariu-
szy publicznych (art. 19) i wreszcie studentów (art. 20) oraz pracowników nauko-
wo-badawczych (art. 21)7.

Natomiast do umów poœrednio odnosz¹cych siê do bilateralnych stosunków
gospodarczo-handlowych, lecz maj¹cych dla nich spore znaczenie, nale¿a³o Poro-
zumienie o wspó³pracy w dziedzinie poczty i telekomunikacji, podpisane w War-
szawie 14 stycznia 1997 r.8 W artykule 2 umowy okreœlone zosta³y „podstawo-
we kierunki wspó³pracy dwustronnej” w tym obszarze. Do zadañ prioryteto-
wych zaliczono: „prowadzenie i rozwijanie sprawnego i wysokiej jakoœci ruchu
pocztowego i telekomunikacyjnego, popieranie rozwoju us³ug pocztowych i tele-
komunikacyjnych”9. Zobowi¹zano siê do wymiany doœwiadczeñ w zakresie eko-
nomiki i techniki w dziedzinie poczty i telekomunikacji oraz do popierania wpro-
wadzania nowych miêdzynarodowych us³ug pocztowych i telekomunikacyjnych.
W porozumieniu by³a mowa o wymianie doœwiadczeñ w zakresie dzia³alnoœci
w organizacjach miêdzynarodowych zwi¹zanych z poczt¹ i telekomunikacj¹ oraz
koordynacji stanowisk w tych¿e organizacjach, z uwzglêdnieniem interesów oby-
dwóch umawiaj¹cych siê stron, wspó³pracy w dziedzinie innych us³ug poczto-
wych i telekomunikacyjnych, a tak¿e wspó³pracy naukowo-technicznej10. Dodat-
kowo strony uzgodni³y, ¿e bêd¹ „popieraæ rozwój bezpoœrednich kontaktów miê-
dzy dostawcami us³ug telekomunikacyjnych (art. 3). Porozumienie potwierdza³o
zobowi¹zania wynikaj¹ce z cz³onkostwa obu krajów w Œwiatowym Zwi¹zku Pocz-
towym i Miêdzynarodowym Zwi¹zku Telekomunikacyjnym. Jednym z nich jest
uznanie za podstawê okreœlania stawek za us³ugi pocztowo-telekomunikacyjne
Œwiatowej Konstytucji Pocztowej, Œwiatowej Konwencji Pocztowej, porozumieñ
o paczkach, o przekazach pocztowych i o czekach pocztowych, Regulaminów Ad-
ministracyjnych Miêdzynarodowego Zwi¹zku Telekomunikacyjnego” (art. 3 i 5).
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7
17 Tam¿e.
8
18 Porozumienie miêdzy Rz¹dem Rzeczpospolitej Polskiej a Rz¹dem Pañstwa Izrael o wspó³pracy
w dziedzinie poczty i telekomunikacji, sporz¹dzona w Jerozolimie 14 stycznia 1997 r., kopia orygina³u
umowy w posiadaniu autorki.
9
19 Tam¿e.
10
10 Tam¿e.



14 stycznia 1997 r. podpisano równie¿ Umowê o wspó³pracy w dziedzinie
turystyki11, która poœrednio wp³ywa³a na polsko-izraelskie stosunki gospodarczo-
-handlowe. Dostrzegaj¹c potrzebê „popierania rozwoju turystyki miêdzy obu pañ-
stwami, zarówno w formach zorganizowanych, jak i indywidualnych”, zobowi¹-
zano siê do zachêcania podmiotów zajmuj¹cych siê turystyk¹, stowarzyszeñ i orga-
nizacji turystycznych z obu Pañstw do nawi¹zywania kontaktów” (art. 1). Moc¹
umowy postanowiono zwróciæ szczególn¹ uwagê na rozwój takich form koope-
racji, jak turystyka lecznicza, szkolenia kadr dla turystyki, udzia³ w wystawach
i targach turystycznych, wymiana danych statystycznych oraz wymiana specja-
listycznych materia³ów informacyjnych (art. 2). Rz¹dy obu pañstw zobowi¹za³y
siê do „popierania i u³atwiania inwestycji w dziedzinie turystyki, w tym równie¿
tych realizowanych przez sektor prywatny” (art. 4). Ponadto postanowiono pod-
j¹æ inicjatywê „utworzenia «Przedstawicielstw Informacji Turystycznej» na teryto-
rium pañstwa drugiej Umawiaj¹cej siê Strony” (art. 7)12. Za realizacjê postano-
wieñ odpowiedzialnym uczyniono po stronie polskiej Urz¹d Kultury Fizycznej
i Turystyki RP, w Izraelu zaœ tamtejsze Ministerstwo Turystyki (art. 9). Natomiast
ocenê wykonania postanowieñ umowy i poszukiwanie rozwi¹zañ ewentualnych
problemów powierzono Komisji Mieszanej (art. 8).

D³ugo negocjowana i niezwykle wa¿na by³a podpisana 21 lipca 1997 r. pol-
sko-izraelska Umowa o wolnym handlu13. Z inicjatyw¹ zawarcia tej umowy wy-
szed³ rz¹d izraelski ju¿ w 1992 r. Wydaje siê jednak, ¿e sta³o siê tak m.in. za
spraw¹ nacisków ze strony izraelskiego samorz¹du gospodarczego, zrzeszaj¹-
cego firmy zainteresowane wymian¹ handlow¹ z Polsk¹14. D³ugi okres oczeki-
wania na rozpoczêcie trudnych negocjacji spowodowany by³ g³ównie uwarun-
kowaniami zewnêtrznymi. Oba kraje uczestniczy³y wówczas „w wielostronnych
powi¹zaniach handlowych z EFTA i krajami – wówczas «Dwunastki»”, st¹d te¿
wypracowanie konkretnych rozwi¹zañ wymaga³o porozumienia z pozosta³ymi
partnerami15.

Ostatecznie rokowania podjête zosta³y w maju 1996 r. i odbywa³y siê w szeœ-
ciu rundach na przemian w Warszawie i w Jerozolimie. W koñcu w czerwcu 1997 r.
sfinalizowano rozmowy i parafowano stosowne dokumenty16. Natomiast w lipcu
tego roku przebywaj¹cy w Polsce z wizyt¹ izraelski minister przemys³u i handlu
Natan Szaransky i jego polski partner, minister gospodarki Wies³awKaczmarek,
z³o¿yli podpisy pod Umow¹ o wolnym handlu. Porozumienie, odpowiednio do
swojej wagi i znaczenia, by³o najobszerniejsze z zawartych do tej pory umów
dwustronnych miêdzy Polsk¹ a Izraelem. Sk³ada³o siê ono z preambu³y i 41 arty-
ku³ów podzielonych na tematyczne rozdzia³y. Osobno zosta³y omówione zagad-
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11
11 Umowa miêdzy Rz¹dem Rzeczpospolitej Polskiej i Rz¹dem Pañstwa Izrael o wspó³pracy w dziedzi-
nie turystyki, sporz¹dzona w Jerozolimie 14 stycznia 1997 r., kopia orygina³u umowy w posiadaniu
autorki.
12
12 Tam¿e.
13
13 Umowa o wolnym handlu miêdzy Rzeczpospolit¹ Polsk¹ a Pañstwem Izrael, sporz¹dzona w Warsza-
wie 21 lipca 1997 r., Dz.U. z 1998 r., za³¹cznik do nr 26, poz. 147.
14
14 Misja gospodarcza z Izraela, „Rzeczpospolita”, 25 paŸdziernika 1993; Wolny handel z Izraelem, „Gazeta
Wyborcza”, 28 maja 1993.
15
15 Strefa marzeñ, „Gazeta Wyborcza”, 17 stycznia 1994.
16
16 Wyrównywanie szans polskich firm, „Rzeczpospolita”, 22 lipca 1997.



nienia dotycz¹ce wymiany handlowej produktów przemys³owych, osobno produk-
tów rolnych (rozdz. I i II). Rozdzia³ III poœwiêcono przepisom ogólnym, w szcze-
gólnoœci zaœ zasadom wspó³pracy administracji celnych, opodatkowaniu wewnêtrz-
nemu, pañstwowym monopolom, dumpingowi, formom p³atnoœci, regu³om kon-
kurencji dotycz¹cych przedsiêbiorstw, zamówieniom publicznym, ochronnie w³as-
noœci intelektualnej. Natomiast w ostatnim, czwartym rozdziale zapisano postano-
wienia instytucjonalne i koñcowe. Zdecydowano m.in. o powo³aniu Wspólnego
Komitetu, który zbieraæ siê mia³ przynajmniej raz w roku. Decyzje i dzia³ania Ko-
mitetu podejmowane mia³y byæ na zasadzie jednomyœlnoœci (art. 33 i 34). Do jego
kompetencji nale¿eæ mia³o rozwi¹zywanie sporów zwi¹zanych ze stosowaniem lub
interpretacj¹ umowy. W szczególnie trudnych sytuacjach umowa dopuszcza³a po-
wo³anie arbitra, niebêd¹cego narodowoœci ¿adnej ze stron.

Forma traktatu okreœlona zosta³a w znacznym stopniu przez fakt przynale¿-
noœci obu krajów do Œwiatowej Organizacji Handlu (WTO). Najistotniejszym
z rozstrzygniêæ by³o zobowi¹zanie do obustronnego „stopniowego tworzenia stref
wolnego handlu17, obejmuj¹cych w zasadzie ca³¹ dwustronn¹ wymianê handlow¹.
Okres przejœciowy skoñczy³ siê 1 stycznia 2001 roku” (art. 1)18. Procedura po-
lega³a na stopniowej redukcji stawek celnych w odniesieniu do niemal wszystkich
towarów przemys³owych. Na pozosta³e towary przemys³owe i wiêkszoœæ rolnych
ustanowiono kontyngenty taryfowe. W praktyce zredukowano do zera stawki
celne dla prawie 80 proc. wartoœci polskiego importu z Izraela. Umowa warunko-
wo wesz³a w ¿ycie 1 marca 1998 r.

Jeszcze przed koñcem okresu przejœciowego implementacji postanowieñ pol-
sko-izraelskiej Umowy o wolnym handlu podpisano Porozumienie o wspó³pra-
cy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych z 15 czerwca 2000 r.19 Rz¹dy obu
pañstw uzna³y bowiem, „¿e naruszenia przepisów celnych s¹ szkodliwe dla ich
interesów ekonomicznych, skarbowych, spo³ecznych i handlowych”. Podmiotami,
których umowa dotyczy³a bezpoœrednio w Polsce, by³y m.in. G³ówny Urz¹d Ce³
oraz Generalny Inspektor Celny, w Izraelu natomiast Departament Ce³ i Podatku
VAT w Ministerstwie Finansów. W przedmiotowy zakres porozumienia wcho-
dzi³a: „wzajemna pomoc w zapobieganiu naruszeniom przepisów celnych, pro-
wadzeniu dochodzeñ, œciganiu i zwalczaniu wszelkich naruszeñ przepisów cel-
nych”. Umawiaj¹ce siê strony wyrazi³y chêæ wspó³pracy w dziedzinie „wszelkiego
rodzaju postêpowañ administracyjnych i s¹dowych, ³¹cznie z postêpowaniami wy-
jaœniaj¹cymi zwi¹zanymi z kwalifikacj¹ taryfow¹, wartoœci¹ celn¹ i pochodzeniem
towarów”. Zgodzono siê tak¿e co do potrzeby „wymiany informacji dotycz¹cych
wyposa¿enia technicznego, doœwiadczeñ w stosowaniu nowych œrodków i metod
wykorzystywanych w zwalczaniu naruszeñ przepisów celnych, literatury facho-
wej przygotowanej przez organy celne, szkolenia funkcjonariuszy celnych oraz
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17 Strefa wolnego handlu to obszar, w obrêbie którego zniesione zostaj¹ c³a oraz inne bariery w wy-
mianie handlowej na wszelkie lub niektóre towary. Kraje uczestnicz¹ce w porozumieniu o wolnym
handlu, w przeciwieñstwie do unii celnej, nie stosuj¹ wspólnych stawek celnych na handel z pañstwa-
mi trzecimi.
18
18 Tam¿e.
19
19 Umowa miêdzy Rz¹dem Rzeczpospolitej Polskiej a Rz¹dem Pañstwa Izrael o wspó³pracy i wzajem-
nej pomocy w sprawach celnych, sporz¹dzona w Warszawie 15 czerwca 2002 r., Dz.U. z 2002 r.,
nr 202, poz. 1710.



informacji o przepisach celnych” (art. 2). Ka¿dorazowo proœba o pomoc jednej ze
stron winna przybieraæ postaæ pisemnego wniosku (art. 4 i 9). Do wniosku do-
³¹czone mia³y byæ dokumenty niezbêdne do jego realizacji. Dodatkowo wniosek
powinien jasno okreœlaæ przedmiot i przyczynê wniosku, charakter postêpowania
oraz krótki opis sprawy. Umowa wesz³a w ¿ycie 9 grudnia 2001 r.20

Do zmiany zasad wymiany handlowej miêdzy Polsk¹ a Izraelem dosz³o w wy-
niku akcesji Polski do Unii Europejskiej. 1 maja 2004 r. przesta³y obowi¹zywaæ
wszystkie umowy bilateralne i wielostronne zawarte przez Polskê, w zamian za
co zosta³a ona w³¹czona do obwi¹zuj¹cego w UE systemu wymiany handlowej
z krajami trzecimi. Do 30 kwietnia 2004 r. zatem polsko-izraelskie stosunki hand-
lowe regulowa³a Umowa o wolnym handlu z 1997 r.21 Po wst¹pieniu Polski do
Unii Europejskiej podstaw¹ prawn¹ tych stosunków sta³o siê porozumienie o sto-
warzyszeniu Pañstwa Izrael ze Wspólnot¹ Europejsk¹, okreœlane mianem Euro-
-Mediterranean Agreement22. Umowa ta zosta³a podpisana 11 listopada 1995 r.,
a wesz³a w ¿ycie dopiero 1 czerwca 2000 r.23 Ocenia siê, ¿e przyst¹pienie Polski
do Unii w nieznaczny sposób wp³ynê³o na wysokoœæ obrotów handlowych miêdzy
Polsk¹ a Izraelem. Niewielkie zwiêkszenie obrotów spowodowane by³o obni¿e-
niem stawek celnych na 15 pozycji towarowych (g³ównie soków, koncentratów,
owoców cytrusowych, drobiu, stanowi¹cych ok. 21 proc. wymiany.) Jednym z pod-
stawowych celów obszernej umowy miêdzy Izraelem a Uni¹ Europejsk¹ by³o
wprowadzenie zasad wolnego handlu we wzajemnej wymianie24. Porozumienie
wprowadzi³o zakaz utrzymywania ce³ i innych op³at o podobnym charakterze
w odniesieniu do produktów przemys³owych. Liberalizacja handlu w sektorze
rolnictwa nast¹pi³a natomiast stopniowo i z wykorzystaniem tak zwanych kon-
tyngentów taryfowych25.

Pog³êbiaj¹ca siê wspó³praca miêdzy Polsk¹ a Izraelem nios³a ze sob¹ stopnio-
we i postêpuj¹ce uszczegó³owienie zawieranych porozumieñ. W listopadzie 2004 r.
podpisano Memorandum o wspó³pracy w dziedzinie przemys³ów obronnych26. Jak
czytamy we wstêpie: „Strony przekonane s¹, ¿e zacieœnianie powi¹zañ miêdzy
przemys³ami obronnymi obu krajów przyczyni siê do poszerzenia wzajemnie
korzystnej wspó³pracy na zasadzie równoœci i wspólnych korzyœci”. Owemu za-
cieœnianiu wspó³pracy s³u¿yæ mia³y u³atwienia we „wspó³pracy miêdzy przemy-
s³ami obronnymi obu krajów w dziedzinie produkcji, modernizacji, technologii,
remontów i handlu”, jak równie¿ w „realizowaniu wspólnych projektów badaw-
czych i rozwojowych w dziedzinie obronnoœci oraz wspólne dzia³ania standary-
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20
20 Polska i Izrael o sprawach celnych, „Biuletyn Prawny MSZ”, 13 grudnia 2002.
21
21 Dokument wypowiedzenia umowy o wolnym handlu miêdzy Rzeczpospolit¹ Polsk¹ a Pañstwem
Izrael, sporz¹dzonej w Warszawie 21 lipca 1997 r., dokument w posiadaniu autorki.
22
22 Euro-Mediterranean Agreement, podpisany 11 listopada 1995 r., opublikowany [w:] „Official Jour-
nal of the European Communities”, L147/3, 21 czerwca 2000, http://www.eu-del.org.il/english/con-
tent/eu_and_country/asso_agree_en.pdf (dostêp: 23 listopada 2005).
23
23 Og³oszenie w sprawie zmiany zasad wymiany handlowej z Izraelem, informacja Ministerstwa Gospodarki
RP, http://www.mg.gov.pl (dostêp: 12 czerwca 2004).
24
24 Handel zagraniczny – œródziemnomorskie u³atwienia, „Biuletyn Ekonomiczny” 28 lipca 2003, nr 30 (576).
25
25 Og³oszenie w sprawie zmiany zasad...
26
26 Memorandum o porozumieniu miêdzy Ministrem Gospodarki i Pracy Rzeczpospolitej Polskiej a Mi-
nistrem Obrony Pañstwa Izrael o Wspó³pracy w Dziedzinie Przemys³ów Obronnych, sporz¹dzone
w Warszawie 17 listopada 2004 r., kopia orygina³u Memorandum w posiadaniu autorki.



zacyjne i interoperacyjne”. Ponadto podkreœlono potrzebê „wymiany personelu,
informacji naukowo-technicznych i technologicznych dotycz¹cych wyposa¿enia,
zapotrzebowania i innych informacji w dziedzinie obronnoœci”. Rz¹dy obu krajów
zobowi¹za³y siê tak¿e do „u³atwiania wspó³pracy przedsiêbiorców dzia³aj¹cych
w przemys³ach obronnych” (art. 1)27. Artyku³ 2 porozumienia okreœla³ „zakres
przedsiêwziêæ realizowanych na podstawie Memorandum”. Wymienione zosta³y
w nim m.in. dzia³ania z zakresu: „wsparcia logistycznego, prowadzenia testów
i badañ sprzêtu, wymiany personelu, materia³u i informacji oraz tworzenia jed-
nostek lub zespo³ów dla realizacji projektów badawczych”. Zgodnie z postano-
wieniami umowy organami odpowiadaj¹cymi za wykonanie Memorandum ze stro-
ny polskiej by³ minister gospodarki i pracy, ze strony izraelskiej Ministerstwo
Obrony. Dla usprawnienia prac zwi¹zanych z realizacj¹ jej postanowieñ strony
zdecydowa³y siê na powo³anie „Wspólnej Komisji do spraw Wspó³pracy w Dzie-
dzinie Przemys³ów Obronnych” (art. 5)28. W koñcowej czêœci autorzy Memoran-
dum nawi¹zuj¹ do podpisanego 28 kwietnia 1994 r. Memorandum, stwierdzaj¹c,
¿e „ma ono byæ zastosowanie tylko w takim zakresie, w jakim jego postanowie-
nia mo¿na pogodziæ z postanowieniami nowego Memorandum o porozumieniu”
(art. 9). Porozumienie zawarto na okres piêciu lat, przy czym zdecydowano, ¿e
„ulegaæ bêdzie ono automatycznemu przed³u¿eniu na kolejne okresy piêcioletnie,
je¿eli ¿adna ze stron nie wypowie go w drodze notyfikacji na szeœæ miesiêcy przed
wygaœniêciem mocy wi¹¿¹cej Memorandum o porozumieniu” (art. 10).

WSPÓ£PRACA GOSPODARCZAWspó³praca gospodarcza

Przekonanie o atrakcyjnoœci polskiego rynku jest od lat doœæ powszechne w Izrae-
lu. Analitycy, politycy i inwestorzy s¹ zgodni, ¿e obecnoœæ izraelskich produktów
i kapita³u na polskim rynku jest op³acalna i po¿¹dana. Jest tak nie tylko przez
wzgl¹d na jego stabilnoœæ, ch³onnoœæ i rozmiar, ale równie¿ geopolityczne po-
³o¿enie Polski i jej s¹siedztwo z wci¹¿ niezagospodarowanymi rynkami krajów
by³ego bloku wschodniego. Oczywiœcie, przemiany o charakterze politycznomiê-
dzynarodowym, jak zwi¹zanie siê Polski z organizacjami miêdzynarodowymi,
wzmaga³y zainteresowanie wspó³prac¹ w konkretnych sektorach gospodarki. Na
przyk³ad przyst¹pienie Polski do NATO zintensyfikowa³o zainteresowanie pol-
skich w³adz nowoczesnymi technologiami w dziedzinie przemys³u zbrojeniowego.
Izraelczycy, spogl¹daj¹c na region Europy Wschodniej, dostrzegaj¹ polski poten-
cja³ i przywi¹zuj¹ wagê do zwiêkszania zakresu wspó³pracy gospodarczej z Polsk¹.

Dzia³alnoœæ instytucji promuj¹cych polsko-izraelsk¹ wspó³pracê

gospodarcz¹

Wœród instytucji zajmuj¹cych siê nawi¹zywaniem, koordynowaniem i promowa-
niem polsko-izraelskiej wspó³pracy gospodarczej dominuj¹ instytucje rz¹dowe,
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28 Tam¿e.



w tym przede wszystkim konkretne ministerstwa wraz z podleg³ymi im komór-
kami. Istotn¹ rolê do odegrania maj¹ tutaj dzia³aj¹ce przy ambasadach wydzia³y
handlowe i gospodarcze.

Od lat dziewiêædziesi¹tych dzia³aj¹ tak¿e instytucje pozarz¹dowe, aktywne
w obszarze polsko-izraelskiej wspó³pracy gospodarczej i handlowej. Wœród nich
najwa¿niejsz¹ rolê odgrywaj¹ Izby Handlowe: Polska-Izrael (dzia³aj¹ca przy Krajo-
wej Izbie Gospodarczej) oraz Izrael-Polska. Z punktu widzenia izraelskich in-
westycji i eksportu do Polski strategicznie wa¿n¹ instytucj¹ jest Izraelski Instytut
Eksportu. W obszarze polsko-izraelskich instytucji mamy natomiast do czynienia
z podmiotami ze sfery pozarz¹dowej, jak np. Polsko-Izraelskie Centrum Koo-
peracji SA.

Pisz¹c o dzia³aj¹cych w Polsce instytucjach wspieraj¹cych polsko-izraelsk¹
wspó³pracê gospodarcz¹, nale¿y zwróciæ uwagê m.in. na dzia³alnoœæ Sekcji Hand-
lowej Ambasady Izraela w Warszawie (od 2003 r. nosz¹cej nazwê Departament
Gospodarczy). Komórka ta stanowi agendê izraelskiego Ministerstwa Przemys³u
i Handlu. G³ównym zadaniem zagranicznej placówki Ministerstwa jest s³u¿enie
pomoc¹ izraelskim eksporterom oraz inwestorom, a tak¿e ich potencjalnym part-
nerom w Polsce29. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e sekcja handlowa jest integraln¹

Tabela 1. Mo¿liwoœci wspó³pracy gospodarczej Izraela z nowymi krajami cz³onkowskimi Unii
Europejskiej, wed³ug raportu sporz¹dzonego przez Centrum Studiów Strategicznych w Jaf-
fie (Uniwersytet w Tel Awiwie)

Kraj

Przemys³
obronny

i eksport

uzbrojenia

Wspó³praca

technolo-
giczna

Instytuty
badawcze

i rozwój

wspó³pracy

przemys³owej

Wspó³praca
naukowa

w dziedzinie

biotechnologii

i medycyny

Walka

z terro-
ryzmem

Polska silnie
rekomendowany po¿¹dany po¿¹dany mo¿liwy rekomendowany

Wêgry w¹tpliwy w¹tpliwy po¿¹dany mo¿liwy po¿¹dany

Czechy silnie
rekomendowany rekomendowany po¿¹dany rekomendowany rekomendowany

Rumunia silnie
rekomendowany mo¿liwy w¹tpliwy mo¿liwy po¿¹dany

S³owenia mo¿liwy mo¿liwy rekomendowany mo¿liwy mo¿liwy

S³owacja po¿¹dany mo¿liwy rekomendowany mo¿liwy mo¿liwy

Bu³garia w¹tpliwy mo¿liwy w¹tpliwy w¹tpliwy mo¿liwy

Republiki
Nadba³tyckie w¹tpliwy mo¿liwy rekomendowany mo¿liwy rekomendowany

Poziomy mo¿liwoœci wspó³pracy: w¹tpliwy, mo¿liwy, po¿¹dany, rekomendowany, silnie rekomendowany.

¾ród³o: Uzi Eilam, Europe’s Eastward Expansion: The Challenge for Israel, „Strategic Assessment” 2004,
t. 6, nr 4.
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29 Promocja wymiany gospodarczej przez Ambasadê Izraela w Warszawie, „Biuletyn Ambasady Izraela w War-
szawie”, lipiec 1996, nr 15, s. 20; Rozwój wspó³pracy handlowej, „Biuletyn Izby Handlowej Izrael Polska”,
marzec 1998, s. 14.



czêœci¹ dzia³aj¹cej za granic¹ misji dyplomatycznej, dlatego te¿ jej dzia³ania po-
winny byæ kompatybilne z aktywnoœci¹ innych dzia³ów Ambasady. Poniewa¿ miê-
dzypañstwowa wspó³praca gospodarcza, jak zosta³o to ju¿ zasygnalizowane, roz-
poczê³a siê na szersz¹ skalê od stworzenia odpowiednich regulacji prawnych
i dobrego klimatu politycznego, niezbêdna jest wytê¿ona praca w obszarze dwu-
stronnych stosunków politycznych30. By zaœ cele izraelskiej polityki gospodarczo-
-handlowej realizowane by³y najskuteczniej, Ambasada Izraela, a œciœlej jej sekcja
handlowa stale wspó³pracuje z izraelskimi instytucjami zajmuj¹cymi siê promocj¹
eksportu.

Na niewielkim terytorium Izraela rynek wewnêtrzny charakteryzuje siê du¿ym
nasyceniem. Dlatego te¿ jedn¹ z podstawowych zasad izraelskiej polityki gos-
podarczej jest wspieranie eksportu. Producenci, którzy za cel stawiaj¹ sobie zdo-
bywanie rynków zagranicznych, otrzymuj¹ znaczn¹ pomoc ze strony pañstwa.
Pomoc owa realizowana jest m.in. za poœrednictwem wspomnianego ju¿ Instytutu
Eksportu i Wspó³pracy Miêdzynarodowej (Israeli Export and International Coope-
ration Institute)31. Dzia³aj¹ca od 1958 r. instytucja pomaga zrzeszonym w niej
przedsiêbiorcom poprzez udzielanie fachowego wsparcia. Dysponuje równie¿ ob-
szern¹ baz¹ danych, dotycz¹c¹ niemal ka¿dego regionu w œwiecie. Mo¿na powie-
dzieæ, ¿e ju¿ na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych Instytut podejmowa³ inicjatywy
maj¹ce na celu pocz¹tkowo badanie polskiego rynku, po czym stopniowo zdo-
bywanie go. Od po³owy lat dziewiêædziesi¹tych obserwujemy krystalizowanie siê
strategii Instytutu w stosunku do polskiego rynku. Poniewa¿ rynek ten by³ ju¿
wówczas znany izraelskim eksporterom, koncentrowano siê na tworzeniu no-
wych narzêdzi marketingowych, postanowiono tak¿e przeprowadziæ szczegó³ow¹
„analizê mo¿liwoœci eksportu do poszczególnych regionów Polski”32. Dostrze¿ono
najwiêksze szanse w eksporcie wysokiej jakoœci produktów elektronicznych. I tak
oferta eksportowa izraelskich producentów zak³ada³a poszukiwanie kontrahen-
tów, np. w regionie katowickim, na specjalistyczny sprzêt do odzyskiwania soli
z wód kopalnianych33.

Mo¿na by rzec, ¿e wzorem Izraelczyków i w Polsce powo³ano do ¿ycia in-
stytucje centralne, których zadaniem sta³o siê promowanie i wspieranie polskich
inwestycji i eksportu. Pierwsz¹ z nich by³a Polska Agencja Informacji i Inwestycji
Zagranicznych (PAIiIZ). Agencja powsta³a w 1992 r., by kreowaæ dogodne wa-
runki do „bezpoœrednich inwestycji zagranicznych”34. Instytucja ta s³u¿y pomoc¹
w zakresie szybkiego dostêpu do kompleksowej informacji dotycz¹cej inwestycyj-
nego otoczenia gospodarczo-prawnego. Udziela tak¿e pomocy w poszukiwaniu
odpowiednich partnerów oraz dostawców i lokalizacji inwestycji. W zale¿noœci od
potrzeb mo¿e ona wspieraæ inwestorów w ka¿dej fazie procesu inwestycyjnego35.
Drug¹ istotn¹ inicjatyw¹ polskich w³adz by³o utworzenie wirtualnej, internetowej
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30 List od Ambasadora izraelskiego w Polsce, „Biuletyn Izby Handlowej Izrael–Polska”, marzec 1998, s. 6.
31
31 Internetowa strona domowa organizacji, http://www.export. gov.il
32
32 Promocja wymiany gospodarczej przez Ambasadê Izraela...
33
33 Tam¿e.
34
34 M. Gaszto³, Poland’s External Economic Relations, „Yearbook of Polish Foreign Policy 2004”, s. 166.
35
35 O PAIiIZ, informacje z domowej strony internetowej Agencji, http://www.paiz.gov.pl/index/?id=
37693cfc748049e45d87b8c7d8b9aacd (dostêp: 31 grudnia 2006).



organizacji dzia³aj¹cej pod parasolem Ministerstwa Gospodarki, a mianowicie Por-
talu Promocji Eksportu36. Portal jest systemem internetowym przeznaczonym do
wspierania dzia³alnoœci eksportowej polskich przedsiêbiorców. Ma on spe³niaæ rolê
Ÿród³a informacji makroekonomicznej o rynkach zagranicznych oraz o formach
wspierania eksportu funkcjonuj¹cych w Polsce. Te dwa bloki informacyjne s¹ prze-
znaczone g³ównie dla polskich ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw, które b¹dŸ ju¿
s¹ eksporterami, b¹dŸ te¿ planuj¹ nimi zostaæ. U¿ytkownikami portalu s¹ równie¿
przedsiêbiorcy zagraniczni zainteresowani wspó³prac¹ z Polsk¹, i dla nich dostêp-
ny jest blok informacji makroekonomicznych o Polsce. Druga podstawowa funkcja
portalu to stworzenie platformy prezentacji polskich ofert eksportowych kontra-
hentom zagranicznym. Ponadto przedsiêbiorcy zagraniczni mog¹ zamieœciæ na
stronach portalu swoje oferty zakupu towarów i us³ug. Z przydatnych polskim
przedsiêbiorcom informacji na temat izraelskiego rynku w portalu znaleŸæ mo¿na
podstawowe informacje o Izraelu i jego rynku, potrzebne adresy, informacje na
temat prawnych i traktatowych podstaw polsko-izraelskie wspó³pracy gospodarczej,
dane na temat g³ównych partnerów handlowych Izraela, informacje na temat
g³ównych grup towarowych importowanych i eksportowanych oraz wiele innych37.

W Izraelu pierwszoplanow¹ rolê do odegrania w kwestii inicjowania i koor-
dynacji polsko-izraelskich kontaktów gospodarczych mia³a Sekcja Handlowa Am-
basady RP w Tel Awiwie (obecnie nosi ona nazwê: Wydzia³ Promocji Handlu
i Inwestycji). Komórka ta od pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych podlega³a Minister-
stwu Wspó³pracy Gospodarczej z Zagranic¹. Konfiguracja owa uleg³a zmianie po
przeprowadzonej w 1996 r. reformie administracji publicznej. Od 1997 r. „dy-
plomacja gospodarcza” podlega Ministerstwu Gospodarki38. Ju¿ w koñcu lat dzie-
wiêædziesi¹tych polscy dyplomaci zwracali uwagê na wysok¹ poda¿ kapita³u na
izraelskim rynku i co za tym idzie, du¿¹ sk³onnoœæ do inwestowania izraelskich
podmiotów39. St¹d te¿ do g³ównych zadañ wspomnianej polskiej placówki nale¿a³a
promocja polskiej gospodarki, firm i produktów, pozyskiwanie inwestycji z Izraela
do Polski oraz pomoc polskim producentom w eksporcie do Izraela40. By³y amba-
sador RP w Izraelu Maciej Koz³owski wielokrotnie podkreœla³, ¿e „rozwój wspó³-
pracy gospodarczej poci¹ga za sob¹ o¿ywienie kontaktów w innych dziedzinach”.
Natomiast jego „czteroletnie doœwiadczenie dowiod³o, ¿e ka¿dy izraelski biznes-
men zaanga¿owany w Polsce jako importer, eksporter czy inwestor, staje siê naj-
lepszym ambasadorem naszego kraju w Izraelu i w œwiecie”41.

Du¿e zas³ugi i znaczenie dla promocji polsko-izraelskiej wspó³pracy gospo-
darczej maj¹ instytucje pozarz¹dowe, jakimi s¹ Izby Handlowe Izrael–Polska i Pol-
ska–Izrael. Pionierem dzia³alnoœci obu Izb by³ ze strony polskiej Kazimierz Pazgan,
w Izraelu zaœ – Henryk Lewiñski42. Pierwsza z Izb, z siedzib¹ w Tel Awiwie, za³o-
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36 Portal Promocji Eksportu, www.exporter.gov.pl (dostêp: 10 grudnia 2006).
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37 Wiêcej na internetowej stronie domowej Portalu Promocji Eksportu, http://www.exporter.gov.
pl/ppe/informacje?akcja=wyszukaj&wariantAkcji=proste (dostêp: 23 lutego 2007).
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38 M. Gaszto³, Poland’s External...
39
39 M. Koz³owski, „Sprawozdanie ambasadora z misji...”.
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40 Informacje z strony internetowej Wydzia³u Promocji i Handlu Ambasady RP w Tel Awiwie, http://
www.telaviv.polemb.net/index.php?document=28 (dostêp: 23 grudnia 2006).
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41 M. Koz³owski, „Sprawozdanie ambasadora z misji...”.
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42 Przyjazny partner, „Biuletyn Izby Handlowej Izrael–Polska” 2004, s. 9.



¿ona zosta³a w 1990 r. i zrzesza znaczn¹ czêœæ tzw. izraelskiej Polonii aktywnej
w œwiecie biznesu. Druga to Izba Handlowa Polska–Izrael43, powo³ana do ¿ycia
w 1991 r. przy Krajowej Izbie Gospodarczej44, wiod¹cej organizacji samorz¹du
gospodarczego w Polsce45. Do zadañ realizowanych przez obie Izby nale¿y: orga-
nizowanie seminariów oraz kursów edukacyjnych, przygotowywanie misji gos-
podarczych i udzielanie pomocy w nawi¹zywaniu kontaktów handlowych miêdzy
firmami polskimi i izraelskimi46. Obie organizacje aktywnie wspó³pracuj¹ ze sob¹
oraz z podmiotami pañstwowymi zajmuj¹cymi siê promocj¹ i koordynacj¹ sto-
sunków gospodarczo-handlowych miêdzy Polsk¹ i Izraelem. Podobnie jak Izba
z siedzib¹ w Tel Awiwie, i ta warszawska organizuje wyjazdy delegacji polskich
biznesmenów do Izraela oraz polsko-izraelskie spotkania gospodarcze, zajmuje siê
tak¿e organizacj¹ wizyt w polskich firmach. Obie organizacje zrzeszaj¹ kilkadzie-
si¹t podmiotów gospodarczych reprezentuj¹cych ró¿ne bran¿e i sektory47.

Nadal licz¹c¹ siê we wzajemnych stosunkach gospodarczych instytucj¹ jest
Bank Pekao SA Oddzia³ w Tel Awiwie. By³a to jedyna instytucja polska dzia³aj¹ca
nieprzerwanie od 1933 r., nawet w czasie, kiedy Polska i Izrael nie utrzymywa³y
stosunków politycznych. Bank przez lata obs³ugiwa³ w znaczniej mierze transak-
cje wynikaj¹ce z polsko-izraelskiej wspó³pracy gospodarczej i handlowej. Œwiad-
czy³ tak¿e us³ugi bankowe obywatelom polskim mieszkaj¹cym w Izraelu tym-
czasowo lub na sta³e. 1 lipca 1993 r. Oddzia³ Banku Pekao SA w Tel Awiwie
uzyska³ status samodzielnego banku prawa miejscowego. Tym samym sta³ siê on
„jednym z 19 banków licencjonowanych przez Kontrolera Dewizowego Banku
Izraela do dokonywania transakcji w walucie obcej”48.

Choæ zas³ugi Banku Pekao SA w Izraelu s¹ ogromne, to w ostatnich latach
w zainteresowanych krêgach rozgorza³a dyskusja nad biznesowym sensem utrzy-
mywania zagranicznych oddzia³ów Banku. Jeœli np. komórka Banku Pekao dzia-
³aj¹ca na Ukrainie przynosi zyski, to ta w Tel Awiwie od lat przynosi³a straty.
Mówi³o siê, ¿e utrzymywanie oddzia³u Pekao SA w Izraelu ma charakter jedynie
presti¿owy49. Swoist¹ konsekwencj¹ tego rodzaju opinii by³a decyzja centrali Ban-
ku Pekao o sprzeda¿y oddzia³u telawiwskiego miejscowemu Bankowi Hapoalim.
Oficjalna umowa kupna-sprzeda¿y zosta³a podpisana 25 wrzeœnia 2003 r.50

Wystawy, targi i inne spotkania biznesmenów

Mo¿liwoœæ nawi¹zywania nowych owocnych kontaktów biznesowych stwarza³y
liczne spotkania biznesmenów z Polski i Izraela, wystawy handlowe, targi oraz
uczestnictwo w seminariach i konferencjach o tematyce gospodarczej.
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46 Izba Handlowa Izrael–Polska, „Biuletyn Izby Handlowej Izrael–Polska”, marzec 1998, s. 13.
47
47 Przyjazny partner...
48
48 Polski Bank w Izraelu, „Biuletyn Izby Handlowej Izrael–Polska”, marzec 1998, s. 8.
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49 Dopóki ma biznesowy sens, „Rzeczpospolita”, 17 kwietnia 2000.
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50 Hapoalim kupuje miejscowy polski bank PKO za 30 mln NIS, „Media Zagraniczne o Polsce. Biuletyn
MSZ”, 2 paŸdziernika 2003, rok XII, nr 2177(2930), za: „Ha’aretz”, 30 wrzeœnia 2003.



Jedn¹ z pierwszych51, po wznowieniu oficjalnych stosunków dyplomatycz-
nych prób nawi¹zania kontaktów handlowych miêdzy podmiotami gospodarczymi
z Polski i Izraela by³a zorganizowana z inicjatywy Izraelskiego Instytutu Eksportu
w warszawskim hotelu „Victoria” w maju 1991 r. wystawa pod has³em „Izrael
w Polsce”. Ju¿ wówczas a¿ 95 wystawców izraelskich zaprezentowa³o swoje pro-
dukty. Zachêcaj¹c polskich przedsiêbiorców do wspó³pracy z izraelskim firmami,
podkreœlano, ¿e ka¿da polsko-izraelska spó³ka (typu joint-venture), w której Izrael-
czycy posiadaliby 35 proc. udzia³ów, zyskuje automatycznie u³atwiony dostêp do
rynków EWG i Stanów Zjednoczonych, co wynika³o z uprzywilejowanej pozycji
Izraela w handlu z tymi krajami52.

Z czasem ró¿nego rodzaju inicjatywy wystawiennicze przyci¹ga³y coraz szersze
grono zainteresowanych z obu krajów, np. w kwietniu 1999 r. odby³a siê kolejna
wystawa z cyklu „Izrael w Polsce”. Zgromadzi³a ona ponad 60 wystawców z Izrae-
la, reprezentuj¹cych ró¿ne bran¿e. Natomiast na rozmowy z izraelskim przed-
siêbiorcami zapisa³a siê wówczas rekordowa liczba 800 przedstawicieli firm krajo-
wych53. Wœród wystawców najliczniej reprezentowana by³a bran¿a rolno-spo¿yw-
cza i kosmetyczna. Izraelscy biznesmeni, w tym producenci win, piwa, kosme-
tyków, produktów z alg z Morza Martwego, bi¿uterii, opakowañ, systemów anty-
w³amaniowych, jak równie¿ wspó³organizator wystawy w osobie szefa Izrael-
skiego Instytutu Eksportu Amira Makova podkreœlali, ¿e „Polska jest dla nich
bardzo obiecuj¹cym rynkiem”54.

Natomiast radca handlowy przy Ambasadzie Izraela Szai Azini stwierdzi³, ¿e
„wiele izraelskich firm chcia³oby za poœrednictwem polskich partnerów eksporto-
waæ swoje produkty dalej, do innych krajów regionu”55. Wystawa odby³a siê pod
patronatem ministra gospodarki Janusza Steinhoffa, a wœród odwiedzaj¹cych zna-
leŸli siê liczni polscy politycy, m.in. przedstawiciele Kancelarii prezydenta Kwaœ-
niewskiego: Marek Siwiec i Marek. Belka, przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia
i Ministerstwa Edukacji Narodowej56.

Izraelski Instytut Eksportu organizowa³ równie¿ imprezy promocyjne w Izrae-
lu, na które zapraszani byli producenci i handlowcy z ca³ego œwiata, w tym z Pol-
ski. Na przyk³ad w 1998 r. w Tel Awiwie zosta³a zorganizowana miêdzynarodo-
wa wystawa „X Izraelski Tydzieñ ¯ywnoœci”. Koordynatorem przyjazdu delegacji
z Polski by³a Izba Handlowa Izrael–Polska. Wœród dodatkowych atrakcji orga-
nizatorzy „Tygodnia” przygotowali seminaria na temat najnowszych osi¹gniêæ
w bran¿y spo¿ywczej oraz wycieczki ³¹cz¹ce program turystyczny ze zwiedzaniem
najciekawszych zak³adów izraelskiego przemys³u spo¿ywczego57. W 1999 r. na
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organizowane co trzy lata Miêdzynarodowe Targi Rolnicze „Agritech ’99” zapro-
szono do Izraela, wœród ok. 7 tys. goœci z 110 krajów œwiata, równie¿ Polaków.
W czasie targów polscy przemys³owcy i rolnicy mogli zapoznaæ siê „osi¹gniêciami
izraelskiego rolnictwa i dokonaniami przemys³u wytwarzaj¹cego dla niego œrodki
produkcji”58.

Natomiast w 1999 r. odby³o siê w Warszawie i Poznaniu seminarium infor-
matyczne zatytu³owane „Izrael drug¹ Dolin¹ Krzemow¹”. Zorganizowano je z ini-
cjatywy Izraelskiego Instytutu Eksportu oraz Sekcji Ekonomicznej Ambasady
Izraela w Warszawie59. W ramach seminarium odby³y siê prezentacje, dyskusje
oraz spotkania polskich i izraelskich biznesmenów. Wœród uczestników domi-
nowali przedstawiciele firm informatycznych, banków, towarzystw ubezpiecze-
niowych oraz instytucji rz¹dowych. Jego wymiernym efektem by³o m.in. na-
wi¹zanie wspó³pracy krakowskiej spó³ki ComArch z izraelsk¹ firm¹ informatyczn¹
M.L.L.60

Nota bene polskie delegacje naukowców, ale czêœciej polityków i biznesmenów,
bra³y wielokrotnie udzia³ w konferencjach i seminariach organizowanych w Izrae-
lu. W 1995 r. na Miêdzynarodowej Konferencji Gospodarczej Polskê reprezento-
wa³ wiceminister gospodarki przestrzennej i budownictwa Józef Kalisz. Kilka mie-
siêcy póŸniej Barbara Blida, ówczesna minister gospodarki przestrzennej i budow-
nictwa, uczestniczy³a w 47 Konwencji Planowania Budownictwa w Izraelu61.

Niezwykle wa¿n¹ imprez¹ wystawiennicz¹ dla polsko-izraelskiej wspó³pracy
przemys³owo-handlowej jest doroczny Kielecki Miêdzynarodowy Salon Przemys³u
Obronnego. Izraelscy wystawcy, rzec by mo¿na, s¹ sta³ymi bywalcami targów,
uczestnicz¹ w nich od samego pocz¹tku, a wiêc od 1993 r. Na pierwszych targach
Izraelczycy zaprezentowali m.in. system alarmowy, który zachowuje w pamiêci
obraz ca³ego chronionego terenu, producenci rekomendowali aparaturê stra¿y
granicznej62. Rok póŸniej w Kielcach obecny by³ jeden z najwa¿niejszych wów-
czas partnerów zagranicznych polskiej zbrojeniówki, izraelska firma Taas, pro-
ducent „s³ynnego pistoletu maszynowego Uzi”63. Z roku na rok w imprezie
wystawienniczej w Kielcach bra³o udzia³ coraz wiêcej wystawców z Izraela.
W 2005 r. prezentowa³o siê dwadzieœcia firm z Izraela64. W tym roku propozycjê
zorganizowania specjalnej wystawy narodowej z³o¿y³ na rêce ministra obrony
Izraela Szaula Mofaza ówczesny szef MON Jerzy Szmajdziñski. Zosta³a ona przy-
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58 Wystawa rolnicza w Hajfie, „Rzeczpospolita”, 15 czerwca 1999.
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59 Rozwój wspó³pracy handlowej Izrael–Polska...
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60 S. Bieleñ, Stosunki izraelsko-polskie..., s. 94.
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61 Kalendarium stosunków polsko-izraelskich, „Biuletyn Ambasady Izraela w Warszawie”, marzec 1996,
nr 15, s. 21.
62
62 Igraszki z broni¹, „Gazeta Wyborcza”, 6 wrzeœnia 1993.
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63 Kielce zbrojne, „Gazeta Wyborcza”, 1 sierpnia 1994.
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64 By³y to: Aeronautics Defense Systems Ltd., Azimuth Technologies Ltd., BAT-Beit-Alfa Technologies
Ltd., Beth-El Zikhron Yaaqov Indstries Ltd., CI system Ltd., Elbit System Group Ltd., ELISRA
Electronic System, Ltd., Elisra Group Ltd., IAI – Israeli Aircraft Industries Ltd., IMI – Israeli Military
Industries Ltd., IWI – Israeli Weapon Industries Ltd., Platan-Sasa Plastik Materiale, Rafale-Israel,
Rafael-Armament Development Authority Ltd., Sansolo – Security Consulting Ltd., SIBAT – Israeli
Ministry of Defense, Soltam System Ltd., SOS – Source of Sound Communication, Taridan Commu-
nication Ltd., Verint Systems Ltd.; wed³ug informacji ze strony internetowej Targi w Kielcach, http://
www.targikielce.pl (dostêp: 15 wrzeœnia 2005).



jêta i w roku 2006 izraelscy producenci broni i sprzêtu wojskowego byli goœæmi
honorowym targów.

Z mniejszym rozmachem i z udzia³em mniejszej liczby uczestników obywa³y
siê imprezy promuj¹ce polskie produkty i us³ugi w Izraelu. Pierwsza tego rodzaju
inicjatywa mia³a miejsce w marcu 1992 r. w Tel Awiwie. W ramach polskiej wystawy
przemys³owej „Teraz Polska” zaprezentowa³o siê 80 polskich przedsiêbiorstw
handlowych i centrali handlu zagranicznego m.in.: Metalexport, Kolmex, Stalex-
port, Warimex65. Na otwarcie przyby³ z Warszawy minister wspó³pracy gospo-
darczej z zagranic¹ Adam Glapiñski, który uczestniczy³ równie¿ w sesji naukowej
na temat „sytuacji politycznej w Polsce”. Oprócz Glapiñskiego referaty po uro-
czystoœci otwarcia wystawy wyg³osili: attaché handlowy Ambasady RP w Tel Awi-
wie Andrzej Strzemiñski oraz przedstawiciele izraelskiego Ministerstwa Prze-
mys³u i Handlu66.

Z wiêksz¹ czêstotliwoœci¹ ni¿ wystawy odbywa³y siê w omawianym okresie
tzw. wizyty w interesach polskich przedsiêbiorców w Izraelu. Podró¿e te przybie-
ra³y ró¿ne formy: od udzia³u biznesmenów w oficjalnych delegacjach polityków,
przez zorganizowane przez Izbê Handlow¹ Izrael–Polska czy Wydzia³ Handlowy
Ambasady RP konsultacje przedsiêbiorców z Polski i Izraela, po indywidualne
podró¿e biznesowe.

Na przyk³ad ju¿ w 1992 r. na zaproszenie Izby Handlowej Izrael–Polska przy-
by³a do Izraela grupa 22 przedsiêbiorców (producentów i handlowców) z bran¿y
drobiarskiej. Polacy spotkali siê z przedstawicielami najwiêkszych wówczas izrael-
skich firm z bran¿y, takich jak Osem, Klal, Telma. Przedmiotem rozmów by³a m.in.
mo¿liwoœæ „uruchomienia wspólnego przedsiêbiorstwa produkuj¹cego drób”67.
Innym przyk³adem mo¿e byæ odbyta w 1998 r. wizyta w Izraelu delegacji przed-
stawicieli polskich firm telekomunikacyjnych. Grupie przewodniczy³ ówczesny
minister ³¹cznoœci Marek Zdrojewski68.

Wœród wa¿niejszych inicjatyw, bêd¹cych odpowiedzi¹ na rosn¹ce zaintereso-
wanie obu stron pog³êbianiem polsko-izraelskiej wspó³pracy gospodarczo-handlo-
wej, mo¿na wymieniæ zorganizowane w czerwcu 2003 r. przez Ambasadê RP
oraz Izraelski Instytut Eksportu sympozjum zatytu³owane „Okazje biznesowe
i wspó³praca przemys³owa z firmami izraelskimi”69. W sympozjum udzia³ wziêli
pracownicy merytoryczni ambasady oraz goœcie z Polski, m.in. wiceminister gos-
podarki, pracy i polityki spo³ecznej Jacek Piechota oraz wiceminister skarbu An-
drzej Szarawarski. Izraelsk¹ stronê rz¹dow¹ reprezentowa³ m.in. wiceminister
przemys³u, handlu i pracy Michael Ratzen. W wyg³oszonych referatach podkreœ-
lano komplementarnoœæ gospodarek polskiej i izraelskiej70. Zwracano tak¿e uwagê
na nowe mo¿liwoœci wspó³pracy po planowanym przyst¹pieniu Polski do UE
w maju 2004 r.
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65 Polski przemys³ w Izraelu, „Gazeta Wyborcza”, 30–31 maja 1992.
66
66 Teraz Polska w Tel Awiwie, „Gazeta Wyborcza”, 26 maja 1992.
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67 Drobiowe interesy, „Gazeta Wyborcza”, 12–13 grudnia 1992.
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68 Rozwój wspó³pracy handlowej Izrael–Polska...
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69 Bilet wstêpu do Europy, „Media Zagraniczne o Polsce. Biuletyn MSZ”, 23 lipca 2003, rok XII, nr 2130
(2883), za: „Globes”, 4 lipca 2003.
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70 „Media Zagraniczne o Polsce, Biuletyn MSZ”, 30 czerwca 2003, rok XII, nr 2114 (2867), informacja
w³asna placówki, 24 czerwca 2003.



Kilka miesiêcy póŸniej, w listopadzie, odby³o siê kolejne seminarium, tym
razem poœwiêcone „Perspektywom wspó³pracy miêdzy Polsk¹ a Izraelem na polu
rolnictwa, hotelarstwa, turystyki w œwietle wejœcia Polski do UE”. W imprezie
wziê³o udzia³ ok. 100 zaproszonych goœci, wœród nich by³a radca ministra rol-
nictwa – Zofia Krzy¿anowska, oraz prezes polskiej firmy „Gromada” – Roman
Budzyñski. Izraelski resort rolnictwa reprezentowany by³ przez wicedyrektora
generalnego Arie’ego Regeva, natomiast Ministerstwo Przemys³u i Handlu repre-
zentowa³ jego dyrektor generalny Yoram Levy71.

WYMIANA HANDLOWAWymiana handlowa

Przygl¹daj¹c siê wynikom obrotów handlowych miêdzy Polsk¹ a Izraelem na prze-
strzeni lat, zauwa¿amy, ¿e ich poziom podlega³ znacznym wahaniom. Ponadto
w porównaniu do obrotów Polski i Izraela z innymi krajami wzajemna wymiana
osi¹ga³a raczej niewielkie rozmiary. Po raz pierwszy od zerwania stosunków
dyplomatycznych regularna odnotowana wymiana handlowa mia³a miejsce w ro-
ku 1987 wtedy to wzajemne obroty oszacowano na kwotê 13,5 mln dolarów. Rok
póŸniej wzros³y one ju¿ do poziomu 22,3 mln dolarów. Natomiast wartoœæ wy-
miany handlowej zbli¿y³a siê do kwoty ok. 60 mln dolarów72. Szacunki te nie by³y
jednak dok³adne, co wiêcej, znacznie ró¿ni³y siê od izraelskich danych statystycz-
nych. Wynika³o to z faktu, ¿e wiêkszoœæ izraelskich inwestycji i towarów p³ynê³a
do Polski z innych ni¿ Izrael krajów. Natomiast polskie zestawienia dokonywane
by³y z uwzglêdnieniem kraju pochodzenia kapita³u.

Warto tak¿e zauwa¿yæ, ¿e ju¿ w pocz¹tkowym okresie kooperacji uwidoczni³y
siê znaczne ró¿nice w poziomie zaawansowania technologicznego Polski i Izraela.
Polska jako eksporter mog³a zaoferowaæ Izraelowi surowce oraz materia³y s³abo
przetworzone73. Wœród polskich towarów eksportowych najwa¿niejsze pozycje to
metale nieszlachetne (wyroby hutnicze, stal, kszta³towniki i profile stalowe, taœ-
my, blachy aluminiowe, drut miedziany), produkty mineralne i chemiczne, drew-
no i wyroby z drewna, wyroby papiernicze i w³ókiennicze, wyroby spo¿ywcze
i ¿ywe zwierzêta. Co siê zaœ tyczy polskiego importu z Izraela, to dominowa³y
w nim wyroby jubilerskie, przemys³u elektromaszynowego (sprzêt komputerowy
i telekomunikacyjny), wyroby chemiczne, w tym: œrodki owado-, chwasto- i grzy-
bobójcze, farby, lakiery i leki oraz artyku³y rolno-spo¿ywcze (przede wszystkim
cytrusy, soki owocowe), wyroby z metali nieszlachetnych (zamki, okucia, folia
aluminiowa), przyrz¹dy i aparaty optyczne oraz artyku³y z tworzyw sztucznych74.

Z zestawienia zawartego w tabeli 2 wyraŸnie widaæ, ¿e rosn¹ce obroty w hand-
lu miêdzy obu krajami nagle gwa³townie zmala³y w roku 1992. Co wa¿niejsze,
przez dwa pierwsze lata po wznowieniu oficjalnych stosunków dyplomatycznych
Polska wykazywa³a dodatnie saldo we wzajemnych obrotach. Ten korzystny dla
Polski stan po kryzysie w 1992 r. nie zosta³ ju¿ osi¹gniêty.
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Przyczyn¹ wspomnianego kryzysu by³o bankructwo izraelskiego kontrahen-
ta75, co spowodowa³o za³amanie siê eksportu polskiej stali i wyrobów metalowych
do Izraela76. Znaczny spadek wartoœci polskiego eksportu do Izraela w latach
1992–1996 to skutki za³amania siê nie tylko sprzeda¿y wyrobów stalowych, ale
równie¿ papieru i p³yt drewnopochodnych oraz wzrostu znaczenia technologii
komputerowych i telekomunikacyjnych, a tak¿e popytu na te technologie w Pol-
sce. Wymown¹ ilustracj¹ zasygnalizowanego stanu rzeczy by³ fakt, ¿e polski eks-
port w roku 1994 o wartoœci 20,5 mln dolarów stanowi³ zaledwie 0,09 proc. œwia-
towego eksportu do Izraela, a polski import z Izraela w wysokoœci 36,2 mln do-
larów stanowi³ 0,2 proc. eksportu Izraela ogó³em do wszystkich kontrahentów.
Kwestiê niewykorzystania potencja³u gospodarczego obu krajów we wzajemnych
stosunkach, a œciœlej mówi¹c, izraelskich zdolnoœci importowych i ch³onnoœci pol-
skiego rynku, podniós³ w trakcie oficjalnej wizyty w Polsce w styczniu 1994 r.
Shimon Sheetrit, minister gospodarki i planowania Izraela. Jego zdaniem „sytua-
cjê w poziomie obrotu handlowego zmieni³oby podpisanie porozumienia o wol-
nym handlu”77.

Do tematu powrócono niespe³na rok póŸniej, podczas kolejnej wizyty izrael-
skiego polityka w Polsce. W grudniu 1994 r. Michael Harisz, minister przemys³u
i handlu, uskar¿a³ siê na „wyj¹tkowo niski poziom wspó³pracy gospodarczej”78.
W trakcie rozmów izraelskiej delegacji z polskimi partnerami w Ministerstwie
Wspó³pracy Gospodarczej z Zagranic¹ postanowiono powo³aæ mieszane grupy
robocze, których zadaniem mia³o byæ zbadanie mo¿liwoœci zmian w regulacjach
celnych, administracyjnych, zasad zakupów publicznych i systemów konkurencji.

Tabela 2. Obroty handlowe miêdzy Polsk¹ a Izraelem w latach 1990–2005
(w mln USD)

Obroty handlowe 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Eksport do Izraela 65,9 59,6 15,4 17,0 20,5 20,7 15,1 19,0

Import z Izraela 11,5 10,4 18,2 38,4 36,2 65,0 84,6 104,8

Obroty 77,4 70,0 33,6 55,4 56,7 85,7 99,7 123,7

Saldo +54,4 +49,2 –2,8 –21,4 –15,7 –44,3 –69,5 –85,8

Obroty handlowe 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Eksport do Izraela 26,3 39,7 28,8 53,2 67,5 54,0 73,3 119,8

Import z Izraela 140,3 161,7 103,7 116,1 87,7 87,7 108,1 185,7

Obroty 166,5 201,4 132,5 169,3 155,2 141,7 181,4 305,5

Saldo 114,0 –122,0 –74,9 –62,9 –20,2 –33,7 –34,8 –65,9

¾ród³o: Departament Stosunków Gospodarczych z Zagranic¹ Ministerstwa Gospodarki RP (za lata
1990–2000), Centrum Informacji Spo³eczno-Gospodarczej Ministerstwa Gospodarki oraz Sekcja Hand-
lowa Ambasady Izraela w RP (za lata 2001–2005)
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78 Zapomnieæ o „wojnie siedmiodniowej”, „Rzeczpospolita”,1 grudnia 1994.



Postanowiono tak¿e podj¹æ kroki zmierzaj¹ce do rozpoczêcia konkretnych nego-
cjacji w sprawie umowy o wolnym handlu79. Przy okazji wizyty ministra Harisza
w polskiej prasie pojawi³y siê analizy i komentarze dotycz¹ce obecnego stanu
polsko-izraelskich stosunków gospodarczo-handlowych. Jêdrzej Bielecki na ³a-
mach „Rzeczpospolitej”, powo³uj¹c siê na radcê handlowego Ambasady Izraela
w Polsce, stwierdzi³, ¿e gwa³towny spadek obrotów w 1992 r. nie by³ jedynie
spowodowany nieudolnoœci¹ czy brakiem zainteresowania ze strony przedsiêbior-
ców z obu krajów, ale nade wszystko postaw¹ rz¹dów. Zwrócono tu uwagê na
fakt wprowadzenia przez polskie w³adze wysokich ce³ na produkty z krajów nie-
stowarzyszonych z UE, CEFTA i EFTA. Dodatkowym utrudnieniem mia³a byæ
opiesza³oœæ izraelskich w³adz w zawarciu porozumienia z polskim Urzêdem Miar
i Jakoœci o wzajemnym uznawaniu norm i jakoœci80.

Jak zasygnalizowa³am wczeœniej, bardzo du¿e znaczenie dla rozwoju polsko-
-izraelskich stosunków gospodarczych mia³o podpisanie w 1997 r. Umowy o wol-
nym handlu. Zaanga¿owany w negocjacje Janusz Kaczurba – ówczesny wicemini-
ster wspó³pracy gospodarczej z zagranic¹ – komentuj¹c finalizowanie procesu
negocjacyjnego, podkreœla³, ¿e „stworzenie strefy wolnego handlu jest jedyn¹
szans¹ na zdynamizowanie polskiego eksportu” do Izraela81. Tym samym pojawi³y
siê realne szanse na zmniejszenie polskiego deficytu we wzajemnych obrotach.
Wynikaæ mia³o to ze zniesienia ce³ na potencjalnie wa¿ne towary w polskim
eksporcie, jak np. koncentraty miedzi, osprzêt elektryczny, wyroby z drewna czy
szk³o u¿ytkowe82.

Porozumienie zapewnia³o, co prawda, obustronne preferencyjne warunki wy-
miany handlowej dla podmiotów z Polski i Izraela, lecz dysproporcje w pozycji
firm z Polski na izraelskim rynku w stosunku do pozycji firm izraelskich na
polskim rynku by³y spore. Z pomoc¹ polskim przedsiêbiorcom w promocji ich
mo¿liwoœci w zakresie wspó³pracy miêdzynarodowej pospieszy³ Wydzia³ Gospo-
darczo-Handlowy Ambasady RP w Tel Awiwie. Z okazji podpisania porozumienia
o wolnym handlu miêdzy Polsk¹ a Izraelem, z inicjatywy Wydzia³u przygotowano
szesnastostronicowy dodatek do izraelskiego dziennika ekonomicznego „Globes”.
Wydany w nak³adzie 45 tys. egzemplarzy w jêzyku hebrajskim, dodatek przybli¿a³
izraelskim inwestorom realia polskiego rynku. W kolejnych latach z inicjatywy
Ambasady RP i przy wspó³pracy z polskimi firmami wydano kolejne dodatki do
„Globesa”, poœwiêcone mo¿liwoœciom polskiej gospodarki i polsko-izraelskiej
wspó³pracy gospodarczej.

Sergiusz Kuczyñski w godnym uwagi raporcie na temat polsko-izraelskich
stosunków gospodarczych zauwa¿a, ¿e „po podpisaniu umowy o wolnym handlu
sytuacja doœæ wolno ulega³a wzrostowi”83. Przy czym, wbrew oczekiwaniom pol-
skich polityków licz¹cych na zmniejszenie deficytu w handlu zagranicznym, wej-
œcie umowy w ¿ycie spowodowa³o g³ównie wzrost eksportu izraelskich towarów

WYMIANA HANDLOWA 159

79
79 Tam¿e.
80
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83 S. Kuczyñski, Polsko-izraelska wspó³praca gospodarcza, „Serwis polskich eksporterów”, http://www.ex-
porter.pl/kraje/k_azja/izrael_polska.html (dostêp: 25 sierpnia 2004).



do Polski. Najwiêkszy wzrost eksportu do Polski odnotowa³y firmy produkuj¹ce
i eksportuj¹ce urz¹dzenia telekomunikacyjne, urz¹dzenia do monta¿u sieci tele-
komunikacji bezprzewodowej, optoelektronikê, produkty i narzêdzia optyczne,
owoce, soki i koncentraty cytrusowe.

Autor wspomnianego opracowania wœród sygnalizowanych wczeœniej przy-
czyn procesów wymienia: nieobecnoœæ Polski na izraelskim rynku przez blisko
dwie dekady, ma³¹ konkurencyjnoœæ cenow¹ dostawców z Polski wzglêdem kon-
trahentów z Dalekiego Wschodu i krajów by³ego Zwi¹zku Radzieckiego oraz nasy-
cenie niewielkiego izraelskiego rynku. Niesprzyjaj¹cymi okolicznoœciami dla pol-
skich inwestorów i eksporterów by³a równie¿ spora odleg³oœæ miêdzy obu krajami,
zw³aszcza jeœli weŸmiemy pod uwagê, jakie towary by³y eksportowane do Izraela.
Eksperci zwracaj¹ tutaj uwagê na fakt, ¿e izraelski przewoŸnik lotniczy El Al
posiada maszyny o znacznie wiêkszym udŸwigu ani¿eli polski LOT. Utrudnieniem
by³a tak¿e ci¹gle niedostateczna znajomoœæ izraelskiego prawa i zwyczajów przez
polskie podmioty gospodarcze. Nale¿a³oby tak¿e wspomnieæ o braku stabilnoœci
i szeroko pojmowanego bezpieczeñstwa w regionie Bliskiego Wschodu84.

Optymistycznym akcentem by³o jednak obserwowane pod koniec lat dziewiêæ-
dziesi¹tych XX w. zjawisko nieznacznego, lecz sukcesywnego wzrostu polskiego
eksportu do Izraela, m.in. towarów takich jak zwierzêta ¿ywe, produkty pocho-
dzenia zwierzêcego i roœlinnego, artyku³y spo¿ywcze (g³ównie s³odycze, d¿emy,
ogórki konserwowe, grzyby), produkty chemiczne i mineralne, drewno i wyroby
z drewna (sklejka i p³yty), papier, wyroby z papieru i inne. Ale nawet wymienione
grupy towarów napotyka³y dotkliwe dla polskich eksporterów ograniczenia, takie
jak choæby wymóg zdobycia niezbêdnych certyfikatów zwi¹zanych z koszernoœci¹.

W 1998 r. nadal a¿ 43 proc. wartoœci polskiego eksportu do Izraela stanowi³y
metale i wyroby metalowe, jak kszta³towniki i profile ze stali, taœmy i blachy
aluminiowe, druty miedziane. 22 proc. wartoœci tego eksportu stanowi³y maszyny
i sprzêt elektryczny, ok. 8 proc. – gotowe produkty ¿ywnoœciowe, 7 proc. – zwie-
rzêta ¿ywe i w koñcu 4 proc. – wyroby przemys³u chemicznego. Co prawda,
systematycznie spada³a sprzeda¿ drewna i wyrobów papierniczych, jednak¿e lukê
t¹ rekompensowa³ eksport wêgla85.

W 1997 r. powstrzymana zosta³a zatem tendencja spadkowa w polskim eks-
porcie do Izraela. Wci¹¿ jednak w wymianie handlowej Polska wykazywa³a ujemne
saldo. Niew¹tpliwie rok 1998, kiedy Umowa o wolnym handlu wesz³a w ¿ycie,
by³ prze³omem w stosunkach gospodarczych. Ju¿ w pierwszym roku obowi¹zy-
wania umowy zanotowano wzrost obrotów w handlu o 44 proc., g³ównie na ko-
rzyœæ Izraela. Obserwowano tak¿e wzrastaj¹ce zainteresowanie polskich kó³ biz-
nesowych inwestowaniem w Izraelu i na terytoriach Autonomii Palestyñskiej.
Odpowiedzi¹ na to zainteresowanie by³o zorganizowanie przez Ambasadê RP
w Tel Awiwie oraz Izbê Handlow¹ Polska–Izraela w 2000 r. targów „Polish Busi-
ness Days”, w których wziêli udzia³ przedstawiciele 38 polskich firm86.

Jeœli zaœ chodzi o import produktów z Izraela, to postêp odnotowano w im-
porcie produktów elektromaszynowych w tym telekomunikacyjnych. Import ten

160 Rozdzia³ trzeci. STOSUNKI GOSPODARCZO-HANDLOWE

84
84 Tam¿e.
85
85 Handel z Izraelem, „Gazeta Wyborcza”, 7 kwietnia 1999.
86
86 S. Bieleñ, Stosunki izraelsko-polskie..., s. 94.



osi¹gn¹³ wartoœæ 40,1 mln dolarów, co stanowi³o 130 proc. w porównaniu do
analogicznego okresu w roku ubieg³ym. Znaczny wzrost zanotowano równie¿
w imporcie chemikaliów z Izraela (co stanowi³o 36 proc. ca³oœci importu) oraz
tekstyliów (87 proc.). Zwiêkszy³o siê zainteresowanie polskich kontrahentów
izraelskimi wyrobami gumowymi i z tworzyw sztucznych (³¹czna kwota transak-
cji 3,4 mln dolarów), ¿ywnoœci¹ (10,8 mln dolarów) oraz artyku³ami rolnymi
(14,6 mln dolarów)87. Izraelscy przedsiêbiorcy z bran¿y telekomunikacyjnej (m.in.
Tadiran i RAD) czy producenci ró¿nego rodzaju zabezpieczeñ mienia (np. Mul-
tilock, Trellidor) coraz œmielej inwestowali na polskim rynku88.

W ci¹gu dwóch pierwszych lat obowi¹zywania Umowy o wolnym handlu miê-
dzy Polsk¹ i Izraelem Polska sta³a siê trzecim najwa¿niejszym partnerem Izraela
w regionie Europy Œrodkowo-Wschodniej, po Rosji i Rumunii89. W kolejnych la-
tach kontynuowano, a nawet intensyfikowano polsko-izraelsk¹ wspó³pracê gos-
podarczo-handlow¹. W latach 1999–2000 zarejestrowano podwojenie polskiego
eksportu w stosunku do lat poprzednich. Wydaje siê, ¿e by³o to pok³osiem licz-
nych wizyt polskich polityków i biznesmenów w Izraelu oraz poprawiaj¹cej siê
atmosfery w relacjach polityczno-dyplomatycznych.

Liczono, ¿e niekorzystne wskaŸniki zostan¹ nieco zmienione za spraw¹ wspo-
mnianego eksportu polskiego wêgla do Izraela. Kwestia eksportu tego surowca
by³a przedmiotem analiz rz¹dowych, przygotowywanych przez Komitet Ekono-
miczny Rady Ministrów. Szczegó³owy raport zawarty zosta³ w dokumencie „Ana-
liza op³acalnoœci eksportu wêgla kamiennego, w tym jego wp³ywu na wyniki fi-
nansowe kopalñ i spó³ek wêglowych”90, przyjêtym przez Radê Ministrów w 2000 r.
Wynika³o z niego, ¿e op³acalnoœæ eksportu wêgla spada³a, co spowodowane by³o
m.in. obni¿eniem cen wêgla na rynkach œwiatowych, wysokimi taryfami przewo-
zowymi na transport surowca do portów oraz wysokim kursem z³otego w sto-
sunku do walut zachodnich. Niemniej jednak Komitet Ekonomiczny rekomendo-
wa³ Radzie Ministrów podjêcie dzia³añ prowadz¹cych do zwiêkszenia eksportu
wêgla. To w³aœnie sprzedawanie tego surowca za granicê umo¿liwia³o spó³kom
wêglowym poprawê p³ynnoœci finansowej oraz utrzymanie zatrudnienia na po-
ziomie 37 tys. pracowników kopalñ i uzasadnia³o zachowanie wielu miejsc pracy
w podmiotach poœrednicz¹cych w eksporcie (PKP, porty)91. Jednym ze strategicz-
nych rynków zbytu dla polskiego wêgla by³ Izrael.

Pod koniec 1999 r. do Izraela wysy³ano ok. 100 tys. ton tego surowca. Wstêp-
ne warunki sprzeda¿y polskiego wêgla do Izraela ustalono podczas wizyty ministra
gospodarki Janusza Steinhoffa w tym kraju w listopadzie 1999 r.92 Konkretne usta-
lenia i plany na przysz³oœæ mia³ przedyskutowaæ Jerzy Buzek podczas swojej wi-
zyty w Izraelu. W trakcie rozmów z polskim premierem strona izraelska wyrazi³a
zainteresowanie zwiêkszeniem dostaw, nawet do miliona ton rocznie, przy czym
w roku 1998 szacowano import z Polski na 300 tys. ton93. Wêgiel z Polski trafiaæ
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mia³ g³ównie do izraelskiej energetyki. Komentatorzy zwracali uwagê na wysokie
wymagania jakoœciowe stawiane przez Izraelczyków, ale z drugiej strony pod-
kreœlano, ¿e Izrael p³aci za tonê wêgla 30 dolarów, natomiast jego œrednia cena na
rynkach œwiatowych wynosi³a niewiele ponad 16 dolarów94.

Wa¿n¹ polsko-izraelsk¹ transakcj¹ by³ zakup w 1999 r. przez izraelskiego ar-
matora Ramiego Ungara, reprezentuj¹cego firmê Ray Shipping, dwóch statków
wykonanych przez Stoczniê Gdynia95. Dziêki sprzeda¿y statków jesieni¹ 2000 r.,
po raz pierwszy od 1992 r. bilans w handlu z Izraelem zmieni³ siê w znacz¹cy
sposób na korzyœæ Polski. Warto podkreœliæ, ¿e zadowolony z jakoœci statków i spo-
sobu realizacji kontraktu Ungar „podj¹³ decyzjê o zwiêkszeniu zamówieñ u polskiego
producenta”, staj¹c siê najwa¿niejszym klientem gdyñskiej stoczni. Kolejnym kro-
kiem Ungara by³y inwestycje ju¿ w samo przedsiêbiorstwo. Do roku 2005 izrael-
ski armator nale¿¹cy do Ramiego Ungara – Ray Car Carriers, posiada³ ju¿ ok.
16 proc. akcji Stoczni Gdynia. Odkupi³ on bowiem od Kredyt Banku wierzytelnoœ-
ci stoczni warte 56 mln z³otych, a nastêpnie zamieni³ je na stoczniowe akcje96.

Niezwykle istotnym wydarzeniem polityczno-miêdzynarodowym by³o rozsze-
rzenie w 1999 r. struktur Sojuszu Pó³nocnoatlantyckiego o nowe pañstwa, w tym
Polskê. Z jednej strony fakt ten zmienia³ pozycjê Polski na arenie miêdzynarodo-
wej, z drugiej zaœ nak³ada³ na Polskê obowi¹zek modernizacji armii. W³adze RP
podjê³y wiele kroków zmierzaj¹cych do wyposa¿enia polskiego wojska w nowo-
czesny sprzêt. Faktyczne zapotrzebowania na nowoczesne wyposa¿enie armii,
które sz³o w parze z konkretnymi decyzjami politycznymi i nak³adami finanso-
wymi, spowodowa³o szczególne zainteresowanie polskim rynkiem izraelskich
potentatów w dziedzinie przemys³u obronnego97. Polska, choæ dysponowa³a w³as-
nym przemys³em zbrojeniowym, to jednak potrzebowa³a nowoczesnych techno-
logii. Mo¿na je by³o uzyskaæ poprzez zakup licencji i produkowaæ broñ w kraju.
Szczegó³owe informacje na temat polsko-izraelskiej wspó³pracy w dziedzinie prze-
mys³u obronnego znajduj¹ siê w dalszej czêœci rozdzia³u.

Prowadzone przez polskie instytucje rz¹dowe badania i sporz¹dzane plany
strategiczne zak³ada³y, ¿e u progu nowego milenium producenci krajowi mog¹
zaproponowaæ izraelskim kontrahentom m.in. komponenty dla izraelskiego prze-
mys³u obronnego, a tak¿e us³ugi i materia³y budowlane, maszyny budowlane,
komponenty dla przemys³u motoryzacyjnego (autobusy), samochody osobowe
i dostawcze98.

Pozostaj¹c jednak przy kwestiach natury ogólnej dotycz¹cych wspó³pracy
gospodarczej, znawcy tematyki podkreœlali, ¿e po dziesiêciu latach od wznowienia
stosunków polsko-izraelskich wci¹¿ wystêpuj¹ czynniki, które utrudniaj¹ owocn¹
wspó³pracê gospodarczo-handlow¹. Wœród nich kluczowe znaczenie, zdaniem
radcy handlowego Ambasady RP w Tel Awiwie – Stanis³awa Ferensteina, mia³y:
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niestabilna sytuacja na Bliskim Wschodzie, wci¹¿ utrzymuj¹ce siê we wzajemnym
postrzeganiu uprzedzenia i stereotypy, bariera wymogu koszernoœci na polskie
produkty rolno-spo¿ywcze, du¿e odleg³oœci oraz wysokie koszty transportu i na
koniec szczególnie dotkliwe dla indywidualnych przedsiêbiorców, stosunkowo
wysokie ceny biletów lotniczych99. W tej w³aœnie sprawie polskie w³adze inter-
weniowa³y wielokrotnie w Izraelu. Na przyk³ad w 2002 r. w Izraelu mia³a miej-
sce wizyta podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki Ma³gorzaty Okoñ-
skiej-Zaremby i póŸniejsza wizyta w Polsce dyrektora generalnego w Minister-
stwie Turystyki Izraela. Przeprowadzone rozmowy dotyczy³y podzia³u rynku wy-
jazdów edukacyjnych, mo¿liwoœci obni¿enia kosztów po³¹czeñ lotniczych miêdzy
Polsk¹ a Izraelem oraz perspektyw rozwoju turystyki indywidualnej.

Zgodnie z danymi Izraelskiego Instytutu Eksportu i Wspó³pracy Miêdzynaro-
dowej po dwóch latach spadku ju¿ w pierwszym kwartale 2003 r. nast¹pi³ wzrost
o 12 proc. izraelskiego eksportu do pañstw Europy Wschodniej, osi¹gaj¹c poziom
160 mln dolarów. Najwiêkszy wzrost nast¹pi³ w stosunkach z Rosj¹, Wêgrami,
Polsk¹ i Rumuni¹. Kraje te by³y odbiorcami 70 proc. izraelskiego eksportu do
Europy Wschodniej. Z danych zaprezentowanych przez dziennik „The Jerusalem
Post” wynika, ¿e izraelski eksport do Polski wzrós³ w omawianym okresie o 15 proc.
i opiewa³ na kwotê 25 mln dolarów, import towarów z Polski zmniejszy³ siê
natomiast o 21 proc., a obroty w imporcie z Polski wynios³y 15 mln dolarów100.

Tendencja ta zosta³a utrzymana w roku 2004 ju¿ w pierwszych trzech kwar-
ta³ach izraelski eksport wzrós³ o kolejne 22 proc. w stosunku do wyniku z roku
ubieg³ego, a najwiêkszy wzrost zanotowano w sektorze chemicznym i high-tech101.
WyraŸny wzrost odnotowano równie¿ w poziomie importu polskich produktów
przez Izrael, zw³aszcza w odniesieniu do produktów metalurgicznych (ok. 75 proc.),
maszyn (ok. 50 proc.), ¿ywych zwierz¹t i ¿ywnoœci (ok. 120 proc.) oraz papieru
i tektury (25 proc.)102.

Pod koniec 2004 r. struktura polskiego eksportu przedstawia³a siê nastêpuj¹-
co: 30,2 proc. stanowi³y produkty przemys³u chemicznego (wzrost ok. 50 proc.),
23,8 proc. – maszyny i urz¹dzenia mechaniczne (wzrost ok. 40 proc.), 13,2 proc.
– tworzywa sztuczne, gotowe artyku³y spo¿ywcze, napoje i tytoñ, 11,2 proc. –
kauczuk i wyroby z niego, 8,8 proc. – metale i wyroby metalowe (wzrost ok.
40 proc.)103. Natomiast wœród najwiêkszych eksporterów polskich104 znalaz³y siê:
Stocznia Gdynia, Huta Cynku „Miasteczko Œl¹skie”, Anipol, Agro-Almex, Zak³ady
Tworzyw Sztucznych Pronit, Huta Katowice, International Paper Kwidzyñ, Kro-
nopol, Polamp-Pi³a, Kronospan, KGHM, Stal-Export, Kostrzyñ Paper, Elektrim
Kable Polskie105. Jeœli zaœ chodzi o polskie firmy wspó³pracuj¹ce z izraelskimi
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podmiotami gospodarczymi i obs³uguj¹ce wzajemn¹ wymianê, sytuacja równie¿
uleg³a zmianie. Obok firmy Italmex, która na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych
stanowi³a unikatowy przyk³ad polskiego przedsiêbiorstwa z powodzeniem dzia³a-
j¹cego na izraelskim rynku, pojawi³y siê inne liczne firmy. Wœród nich dominuj¹c¹
rolê odgrywa³y: Polska Telefonia Cyfrowa, Computex Telecommunication, Tadipol,
Ispol, Hortex-Holding, Przemys³owe Centrum Optyki, Vidicon, MAW Telecom
International, Witex Super-Lock, Nokia Poland, Zak³ady Wytwórcze Urz¹dzeñ
Telefonicznych, Ferex, Polixel106.

Rekordowy pod wzglêdem wartoœci wzajemnych obrotów oraz wyj¹tkowo
korzystny dla Polski okaza³ siê rok 2005. Ca³kowity wzrost polskiego eksportu
do Izraela wyniós³ 29 proc. w stosunku do roku poprzedniego, natomiast im-
port z Izraela do Polski zwiêkszy³ siê o 29,5 proc.107 Najwiêkszy wzrost, bo a¿
o 168,2 proc., w eksporcie do Izraela dotyczy³ produktów chemicznych. Jeœli zaœ
chodzi o import towarów z Izraela, to najdynamiczniej wzrasta³y wskaŸniki im-
portu broni i amunicji do Polski (przyrost ten wyniós³ a¿ 794 proc. w stosunku
do roku poprzedniego).

Inwestycje izraelskie w Polsce

Pocz¹tek lat dziewiêædziesi¹tych by³ trudnym okresem dla gospodarki tak w Pol-
sce, jak i w Izraelu. W obu krajach wystêpowa³y równie¿, choæ innej natury,
istotne komplikacje politycznomiêdzynarodowe. Jednak¿e stopniowa normaliza-
cja stosunków polityczno-dyplomatycznych, stabilizowanie siê rynku w Polsce
i wielkie nadzieje zwi¹zane z procesem pokojowym sprzyja³y powolnemu pro-
cesowi nawi¹zywania kontaktów inwestycyjnych. Ró¿norakie czynniki decydo-
wa³y o wzrastaj¹cej atrakcyjnoœci polskiego rynku dla izraelskich inwestorów.
Jednym z nich by³o geopolityczne po³o¿enie Polski w Europie. Ponadto in plus
dzia³a³o na rzecz Polski utrzymywanie dobrych stosunków z krajami z dawnej
radzieckiej strefy wp³ywów przy jednoczesnym pog³êbianiu wspó³pracy z pañ-
stwami Europy Zachodniej. Kusz¹cy by³ tak¿e du¿y, ch³onny rynek wewnêtrzny.

Istotne sta³y siê tak¿e zmiany legislacyjne w polskim prawie gospodarczym,
które u³atwia³y inwestowanie podmiotom zagranicznym. Jednym z wa¿niejszych
rozwi¹zañ by³o wprowadzenie na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych w Polsce „no-
wego prawa o spó³kach joint venture”108.

W grupie przedsiêbiorstw, które zainwestowa³y w Polsce, jest np. firma Elite
produkuj¹ca kawê i s³odycze. W bran¿y spo¿ywczej siln¹ pozycjê na polskim ryn-
ku zdoby³a firma Eden produkuj¹ca w Konstancinie wodê mineraln¹. Izraelscy
inwestorzy maj¹ dziœ siln¹ pozycjê na szeroko pojêtym rynku budowlanym, w tym
szczególnie w sektorze deweloperskim. Mamy tutaj Grupê Ofer Brothers, firmê
KNB zajmuj¹c¹ siê wyszukiwaniem placów pod budowê centrów handlowych.
Obecne od lat na rynku krajowym s¹ tak¿e izraelskie firmy zwi¹zane z nowoczes-
nymi technologiami telekomunikacyjnymi, takie jak izraelski koncern telekomu-
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nikacyjny ECI Telecom, Gadi Weiner109 czy firma Danker Investments Ltd., która
do 1999 r. by³a wspó³udzia³owcem firmy NETIA110. Du¿e znaczenie maj¹ inwesty-
cje izraelskich firm telekomunikacyjnych, takich jak Taridan czy RAD.

Wspomniana firma Elite jest jednym z najbardziej znacz¹cych na rynku krajo-
wym inwestorów z kapita³em izraelskim. Na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych
firma podjê³a wspó³pracê z poznañskim producentem s³odyczy, firm¹ Goplana111.
Owocem tej wspó³pracy sta³o siê powstanie firmy Goman, która mia³a stworzyæ
sieæ dystrybucji dla produktów Elite i Storck112. Dziœ Elite Cafe Sp. z o.o. jest
czêœci¹ miêdzynarodowego koncernu Elite International z siedzib¹ w Amsterda-
mie. B.V. Elite International natomiast to spó³ka bêd¹ca w 100 procentach w³as-
noœci¹ firmy Strauss-Elite, która skupia firmy w Ameryce Po³udniowej i Europie,
w tym m.in. w Polsce, Rumunii, na Ukrainie, w Rosji, Bu³garii, Serbii i Czarno-
górze, w Szwajcarii, Izraelu i Brazylii. Polski odzia³ firmy jest najwiêkszym w kra-
ju producentem i jednym z najwiêkszych dystrybutorów kawy. Produkcja odbywa
siê w palarni kawy w Swadzimiu ko³o Poznania. Zak³ad chlubi siê tym, ¿e jest
jednym z najnowoczeœniejszych w Europie, mo¿e wyprodukowaæ blisko 25 tys.
ton kawy rocznie. Faktyczna produkcja w latach 1999–2005 wynios³a œrednio ok.
20 tys. ton rocznie113. Drugi zak³ad produkcyjny, w Szczecinie, powsta³ w 1994 r.
jako spó³ka z 70-procentowym udzia³em Elite Industries LTD. Mark¹, któr¹ wy-
promowano wówczas, by³y s³odycze z Cukierni Mistrza Jana, w 2004 r. Elite
sprzeda³a swoje udzia³y brytyjskiemu przedsiêbiorstwu Inter Link Food114.

Siedziba firmy Strauss-Elite115 mieœci siê dziœ w Tel Awiwie, ale wszystko
zaczê³o siê, gdy w latach trzydziestych ubieg³ego stulecia powsta³y dwie firmy.
Jedna z nich to Elite za³o¿ona przez emigranta z Litwy – Eliyahu Fromchenko,
w miasteczku Safed. Natomiast w nadmorskiej miejscowoœci na pó³nocy Izraela –
Naharija – Richard i Hilda Strauss otworzyli rodzinne przedsiêbiorstwo produk-
cyjne. Prawdziwy rozkwit i umiêdzynarodowienie firmy nast¹pi³o dopiero w la-
tach siedemdziesi¹tych, gdy rozpoczê³a ona wspó³pracê z miêdzynarodow¹ kor-
poracj¹ DANON. W roku 1997 Strauss przejê³a kontrolê nad Elite, natomiast
w 2004 r. dosz³o do oficjalnego po³¹czenia.

Kolejn¹ firm¹, o której nale¿y wspomnieæ, jest jeden z najwiêkszych w Izraelu
producentów i eksporterów sprzêtu elektronicznego – TADIRAN Telecomunica-
tion Ltd. W Polsce firma ta pojawi³a siê w pierwszej po³owie lat dziewiêædzie-
si¹tych, natomiast ju¿ w 1996 r. wartoœæ wyeksportowanego do Polski towaru
osi¹gnê³a pu³ap 20 mln dolarów. Izraelskie przedsiêbiorstwo od pocz¹tku swojej
obecnoœci na polskim rynku traktowa³o go bardzo powa¿nie, st¹d bardzo szybko
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uzyska³o ono dla wielu swoich wyrobów polsk¹ homologacjê116. Asortyment skie-
rowany do odbiorcy w Polsce to g³ównie aparaty telefoniczne oraz wewnêtrzne
centrale telefoniczne (typu PABX CORAL), maj¹ce zastosowanie w du¿ych in-
stytucjach. Polscy odbiorcy byli zainteresowani równie¿ „urz¹dzeniami zwielo-
krotniaj¹cymi, za pomoc¹ których mo¿na transmitowaæ wiele rozmów telefo-
nicznych t¹ sam¹ lini¹”. Du¿¹ transakcj¹ by³ zakup od TADIRAN przez Miejski
Zak³ad Komunikacji w Warszawie systemu rozdzielczego komunikacji miejskiej
(VFMS). Kontrakt miêdzy firmami zawarty zosta³ w 1994 r. i przewidywa³ zakoñ-
czenie budowy systemu117 w 1996 r.

Nadmieniæ nale¿y jednak, ¿e Izraelczycy inwestuj¹ w Polsce g³ównie poprzez
firmy zarejestrowane poza Izraelem. Praktycznie do 1998 r. na liœcie Pañstwowej
Agencji Inwestycji Zagranicznych (PAIZ) wœród firm inwestuj¹cych w Polsce nie
by³o ¿adnej firmy izraelskiej118. Po raz pierwszy Izrael pojawi³ siê w rankingu PAIZ
w roku 1999, zajmuj¹c 34 miejsce z zainwestowanymi 5,4 mln dolarów. Odnoto-
wane zosta³y wówczas trzy izraelskie firmy119.

Doskona³ym przyk³adem izraelskich inwestycji poœrednich mo¿e byæ firma
GTC (Global Trade Center Poland), która od 2004 r. notowana jest na war-
szawskiej gie³dzie, a jej kapita³ pocz¹tkowy wyniós³ znacznie wiêcej ni¿ zsumo-
wane inwestycje bezpoœrednie w analogicznym okresie. Udzia³owcem GTC jest
izraelska Grupa Kardan, funkcjonuj¹ca na gie³dzie telawiwskiej. Choæ izraelski
Kardan posiada pakiet kontrolny GTC Polska, wspó³udzia³owcami firmy s¹ rów-
nie¿ Deutsche Bank, City Bank oraz Europejski Bank Rozwoju120. Firma zajmuje
siê g³ównie dzia³alnoœci¹ dewelopersk¹, buduje m.in. biurowce (ostatnio – Globis
we Wroc³awiu i Poznaniu), centra handlowe (w tym np. Galeriê Mokotów i Ga-
leriê Kazimierz) oraz mieszkania i apartamenty (m.in. osiedle luksusowych dom-
ków jednorodzinnych Konstancja w Warszawie)121. Jej inwestycyjna dzia³alnoœæ
przejawia³a siê równie¿ powa¿nymi zakupami. W 2002 r. firma Kardan Real Es-
tate, nale¿¹ca do grupy holdingowej Kardan, zakupi³a 5 proc. udzia³ów w polskiej
sieci hotelowej Orbis SA za 19 mln dolarów. Transakcja og³oszona zosta³a przez
polski rz¹d, który zdecydowa³ o pozostawieniu w swoich rêkach 6 proc. akcji,
reszta zosta³a sprzedana na warszawskiej gie³dzie122.

Kolejnym przyk³adem inwestycji izraelskich w Polsce jest zlecenie przez izrael-
skiego biznesmena Ramiego Ungara wybudowania przez Stoczniê Gdynia tzw. sa-
mochodowców. W roku 2004 oddano cztery statki o wartoœci 200 mln dolarów.
Izraelczycy posiadaj¹ tak¿e znaczne udzia³y w firmie Link 4, dzia³aj¹cej od kilku
lat na polskim rynku ubezpieczeñ.
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Wymienia siê dwie przyczyny tak du¿ego wolumenu inwestycji poœrednich,
w które zaanga¿owany jest kapita³ izraelski. Po pierwsze, mowa jest o wzglêdach
instytucjonalno-prawnych. Chodzi mianowicie o kwestiê polskich uregulowañ
legislacyjnych, które stwarzaj¹ preferencje dla inwestycji z krajów UE. Wspomina
siê równie¿ o wzglêdach podatkowych123. Drugi z powodów ma pod³o¿e „men-
talnoœciowe i percepcyjne”. Zdaniem Eli Ulmera – radcy handlowego przy Amba-
sadzie Izraela w Warszawie – „bardzo czêsto izraelscy inwestorzy nie chc¹ wystê-
powaæ na oficjalnej liœcie PAIZ lub ukrywaj¹ siê pod nazw¹ korporacji miêdzynaro-
dowych, gdy¿ mog³oby to, ich zdaniem, przeszkadzaæ w dzia³alnoœci na polskim
rynku”124. Potwierdzeniem tej tezy jest przyk³ad wspomnianych firm Elite czy
Link 4, po pierwsze, nie s¹ one wci¹¿ notowane jako inwestycje izraelskie na
oficjalnej liœcie PAIZ, po drugie, na stronach internetowych firm pró¿no szukaæ
informacji o ich zwi¹zkach z kapita³em izraelskim.

Zgodnie z oficjalnymi statystykami na koniec 2003 r. wœród najwiêkszych
inwestorów izraelskich w Polsce znalaz³y siê kolejno takie firmy, jak IT Inter-
national Theatres oraz BST (nieruchomoœci), Sorbit (nieruchomoœci), Astrom
(nieruchomoœci). £¹czna kwota zainwestowanych przez te firmy pieniêdzy do
koñca 2003 r. to 70,4 mln dolarów. Prognozowano, ¿e przedsiêbiorstwa te zain-
westuj¹ w kolejnych latach w Polsce ok. 131 mln dolarów125. Kilka lat póŸniej
niewiele siê w tej materii zmieni³o choæ inwestycje poœrednie w znacz¹cy sposób
wzros³y, wœród odnotowanych przez PAIZ inwestorów w 2005 r. widnia³y te same
co w 2003 r. nazwy firm.

Obok inwestycji w sektorze nieruchomoœci, ubezpieczeñ, produkcji ¿ywnoœci,
telekomunikacji izraelscy inwestorzy dostrzegli równie¿ atrakcyjnoœæ polskiego
rynku konsumpcyjnego. Przyk³adem mo¿e byæ otwarcie w wielu polskich mias-
tach nowoczesnych aptek nale¿¹cych do miêdzynarodowej sieci Super-Pharm,
której w³aœcicielami s¹ w³aœnie Izraelczycy. Pierwsze apteki otwarto w 2000 r.
i niezwykle szybko w³aœciciele sieci zdecydowali o dalszej ekspansji na polskim
rynku126. Rozpoczêto od dwóch aptek po³¹czonych z drogeriami. Po tym, gdy
dobrze zosta³y one przyjête przez polsk¹ klientelê postanowiono, ¿e w ci¹gu
kolejnych piêciu lat zostanie otwartych nastêpnych piêædziesi¹t placówek sieci127.

Podsumowuj¹c, choæ struktura inwestycji anga¿uj¹cych izraelski kapita³
w Polsce jest doœæ zró¿nicowana, to w ostatnich kilku latach szczególn¹ aktyw-
noœæ Izraelczyków widaæ w sektorze nieruchomoœci. Izraelskie firmy, czêœciej jed-
nak miêdzynarodowe korporacje z przewag¹ izraelskiego kapita³u, zajmuj¹ siê
g³ównie dzia³alnoœci¹ dewelopersk¹. Oprócz wspomnianych firm aktywna na tym
polu jest tak¿e np. izraelska grupa A.Z. Baranowicz, która w Polsce znana jest
jako Baranowicz Polska Sp. z o.o. Firma ta dzia³a w Polsce od 1999 r. i od tego
czasu wybudowa³a m.in. 180 luksusowych apartamentów na Mokotowie w War-
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szawie. Izraelscy inwestorzy z Warszawy szybko przenieœli siê do innych polskich
miast. I tak w Krakowie nowe osiedle mieszkaniowe „Czerwone Maki”, licz¹ce
blisko 2100 mieszkañ, zosta³o wybudowane przez firmê B.S.E. Europe Ltd.128

Co niezmiernie wa¿ne i by³o ju¿ sygnalizowane, mocno zakotwiczone na pol-
skim rynku, izraelskie firmy czêsto „z Polski wyruszaj¹ na podbój rynków w kra-
jach s¹siednich”. Dzia³alnoœæ ta przybiera co najmniej dwie formy, pierwsza to
klasyczny reeksport, z drug¹ praktyk¹ mamy do czynienia wówczas, gdy wy-
tworzone w Polsce produkty eksportowane s¹ do krajów trzecich. Tak jest w przy-
padku firmy Elite, a¿ 45 proc. wyprodukowanych przez Elite Polska towarów jest
bowiem sprzedawana na rynkach krajów by³ego Zwi¹zku Radzieckiego.

Podane przyk³ady nie wyczerpuj¹ oczywiœcie listy inwestycji, w które zaanga-
¿owani s¹ Izraelczycy, pokazuj¹ natomiast dominuj¹ce obszary zainteresowañ
inwestorów oraz ich strategiê dzia³ania.

Inwestycje polskie w Izraelu

Tu¿ po wznowieniu polsko-izraelskich stosunków dyplomatycznych najwiêkszymi
polskimi eksporterami do Izraela by³y du¿e pañstwowe b¹dŸ stopniowo pry-
watyzowane przedsiêbiorstwa, wœród nich: Impexmetal, Ciech, Rolimpex, Tex-
tilimpex czy Huta Sendzimira.

Tabela 3. Lista najwiêkszych izraelskich inwestorów w Polsce (wed³ug danych PAIZ,
stan na grudzieñ 2005)

Inwestor
Kraj

rejestracji

inwestora

Dzia³alnoœæ

(PKD)

Dzia³alnoœæ

(klasa)
Komentarz Podmiot polski

Asthrom Izrael Izrael

obs³uga nierucho-
moœci, wynajem
i dzia³alnoœæ zwi¹-
zana z prowadze-
niem interesów

obs³uga
nieruchomoœci

Asbud Piaseczno
Sp. z o. o.

BST Izrael Izrael

obs³uga nierucho-
moœci, wynajem
i dzia³alnoœæ zwi¹-
zana z prowadze-
niem interesów

obs³uga
nieruchomoœci

Asbud Piaseczno
Sp. z o. o.

IT International
Theatres Izrael Izrael

pozosta³a
dzia³alnoœæ us³ugo-
wa, ko-
munalna, socjalna
i indywidualna

pozosta³a
dzia³alnoœæ us³ugo-
wa, ko-
munalna, socjalna
i indywidualna

Cinema City Po-
land Sp. z o. o. –
10 kin multiplex

Solbit Izrael Izrael

obs³uga nierucho-
moœci, wynajem
i dzia³alnoœæ zwi¹-
zana z prowadze-
niem interesów

obs³uga
nieruchomoœci

Asbud Piaseczno
Sp. z o. o.
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Sytuacja polskich bezpoœrednich indywidualnych inwestycji w Izraelu przed-
stawia siê znacznie skromniej. Do roku 2000 z powodzeniem na tamtejszym
rynku funkcjonowa³a tylko jedna firma – Italmex129, która do po³owy lat dziewiêæ-
dziesi¹tych obs³ugiwa³a blisko 60 proc. handlu miêdzy Polsk¹ i Izraelem. Warto
nadmieniæ, ¿e dzia³aj¹ca od po³owy lat osiemdziesi¹tych spó³ka by³a miêdzynaro-
dow¹ polsko-w³osk¹ inicjatyw¹ gospodarcz¹ z siedzib¹ w Mediolanie. Jej g³ów-
nym udzia³owcem by³ warszawski Metalexport. Firma ma biura w Warszawie i Tel
Awiwie, sk¹d obs³uguje polsko-izraelsk¹ wymianê handlow¹. Asortyment, którym
handlowa³ Italmex, by³ bardzo zró¿nicowany, od stali, przez chemikalia i tekstylia,
po koncentraty owocowe130.

Polsk¹ prób¹ zaistnienia na izraelskim rynku by³ eksport do Izraela samocho-
dów marki Polonez, produkowanych przez ¿erañsk¹ Fabrykê Samochodów Oso-
bowych. Mimo ¿e w analogicznym okresie z sukcesem sprzedawa³a siê w Izraelu
czeska Škoda, maj¹cy podobne parametry techniczne Polonez nigdy jednak nie
osi¹gn¹³ porównywalnych wyników sprzeda¿y. Winê za ten stan, jak ocenia³
ówczesny radca handlowy Ambasady Polski w Tel Awiwie – Andrzej Strzemiñski,
ponosili sami polscy eksporterzy, których, jego zdaniem, cechowa³a marketingowa
ignorancja, ustalali oni tak¿e „zbyt wysokie ceny oferowanych towarów”131. Próby
zakotwiczenia siê polskich firm na izraelskim rynku, szczególnie w ostatniej de-
kadzie XX w., koñczy³y siê zazwyczaj fiaskiem. Zasadnicz¹ przyczyn¹ niepowo-
dzeñ by³a nieznajomoœæ izraelskiego prawa handlowego oraz miejscowych zwy-
czajów132. Przyk³adem mo¿e byæ wspólne polsko-czeskie przedsiêwziêcie budowy
osiedla mieszkaniowego dla imigrantów w Kirit-Gat. Polskim inwestorem by³a
firma BHZ Cracovia133.

Od kilku lat spor¹ konkurencj¹ dla Italmexu jest za³o¿ona przez Janusza
Derenia, Izraelczyka pochodz¹cego z Polski, firma Polania Ltd. Obecnie jest ona
najwiêkszym importerem produktów ¿ywnoœciowych z Polski. W 2003 r. firma
sprowadzi³a z Polski produkty o ³¹cznej wartoœci 6 mln dolarów134, natomiast
w 2004 r. wartoœæ zaimportowanych towarów wynios³a 8 mln dolarów, co stano-
wi³o 85 proc. polskiego eksportu do Izraela. Oko³o 70 proc. z przywo¿onych z Pol-
ski produktów to s³odycze renomowanych polskich firm, takich jak Wedel, Ju-
trzenka, Odra, Wawel i Solidarnoœæ. Dodatkowo firma zajmuje siê produkcj¹ ko-
szernej ¿ywnoœci w Polsce, któr¹ sprzedaje w Izraelu i innych krajach. Na rynek
izraelski produkuje zak³ad Profi z Grabowa, który wytwarza koszerne pasztety
i szynki drobiowe. Na przyk³ad w 2004 r. Profi wyprodukowa³ 1,2 mln jednostek
produktów, które zosta³y sprzedane w Izraelu135.

Wydaje siê, ¿e z czasem, po zapoznaniu siê ze specyfik¹ niewielkiego i – jak
ju¿ wspomina³am – w znacznym stopniu nasyconego izraelskiego rynku, polskie
instytucje zajmuj¹ce siê promocj¹ i koordynacj¹ wymiany handlowej zrozumia³y
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kilka podstawowych prawd. Miêdzy innymi to, ¿e Izrael w swojej filozofii rozwoju
gospodarczego nastawiony jest g³ównie na eksport. Jeœli wiêc „chce siê sprzedawaæ
do Izraela jakieœ produkty, powinny to byæ towary tam deficytowe”. Do nich
niew¹tpliwie nale¿¹ surowce i produkty s³abo przetworzone.

DYLEMATY STOSUNKÓW GOSPODARCZYCHDylematy stosunków gospodarczych

Do standardowych elementów polsko-izraelskich relacji gospodarczo-handlowych,
podobnie jak w przypadku stosunków z innymi krajami, nale¿y tworzenie bazy
traktatowej, wymiana handlowa czy inwestycje, co stara³am siê opisaæ wczeœniej.
Stosunki bilateralne w obszarze gospodarki, które realizowane s¹ w ramach kon-
kretnych transakcji, absorbuj¹ niekiedy wiêksz¹ ani¿eli dwa pañstwa liczbê uczest-
ników stosunków miêdzynarodowych. Te „niestandardowe elementy” stanowi¹
o specyfice relacji miêdzy krajami, mog¹ je dynamizowaæ b¹dŸ tak¿e os³abiaæ
i spowalniaæ. Równie¿ w stosunkach polsko-izraelskich na przestrzeni lat mie-
liœmy do czynienia z takimi specjalnymi wydarzeniami lub procesami. Wœród
nich koniecznie trzeba zwróciæ uwagê na dyskusjê wokó³ problematyki repry-
watyzacji oraz na wieloletnie i skomplikowane negocjacje w spawie wspó³pracy
przemys³ów obronnych, podczas których pojawia³y siê tak¿e kwestie kontro-
wersyjne na styku interesów pañstwowych i prywatnego biznesu. Omawiane da-
lej zagadnienia nie zawsze w jednoznaczny sposób zwi¹zane by³y z stosunka-
mi polsko-izraelskimi, lecz bezsprzecznie w ka¿dym wypadku mia³y na nie spory
wp³yw.

Reprywatyzacja w³asnoœci nale¿¹cej do osób prywatnych

oraz restytucja mienia gmin ¿ydowskich

Pocz¹wszy od transformacji w 1989 r. sta³ym elementem dyskursu na temat sto-
sunków polsko-¿ydowskich i polsko-izraelskich by³a kwestia roszczeñ ludnoœci
¿ydowskiej wobec w³adz polskich. Ju¿ na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych kwestiê
tê rozpatrywano na dwóch p³aszczyznach. Nale¿¹cy do ¯ydów przed wojn¹ ma-
j¹tek dzielono na ten bêd¹cy niegdyœ w³asnoœci¹ osób prywatnych oraz ten na-
le¿¹cy do gmin ¿ydowskich, a tak¿e innych ¿ydowskich organizacji spo³ecznych,
politycznych i religijnych.

Warto zauwa¿yæ, ¿e na przestrzeni lat w³adze izraelskie rzadko anga¿owa³y
siê bezpoœrednio w dyskusje na temat reprywatyzacji utraconego z pogwa³ceniem
prawa mienia i zadoœæuczynienia za krzywdy wyrz¹dzone g³ównie w okresie dru-
giej wojny œwiatowej. Sprawy te Izraelczycy scedowali, choæ nie w 100 procentach,
na miêdzynarodowe organizacje ¿ydowskie. Zanim jednak przejdziemy do wyda-
rzeñ i procesów, które rozpoczê³y siê w latach dziewiêædziesi¹tych, odnieœæ siê
nale¿y do Ÿróde³ problemu, a wiêc podstaw prawnych i przyczyn wyw³aszczeñ
oraz ich spo³eczno-politycznych konsekwencji. Wyw³aszczenie odbywa³o siê na
podstawie czêsto sprzecznych ze sob¹ aktów prawnych, z pogwa³ceniem elemen-
tarnych zasad pañstwa prawa i praw cz³owieka, co wiêcej, w³adze nie zawsze
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respektowa³y prawo stanowione przez siebie. Narzêdziem w rêkach w³adz komu-
nistycznych sta³y siê nastêpuj¹ce przepisy136:

� Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego (PKWN) z 6 wrzeœnia
1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej137;

� Dekret PKWN z 12 grudnia 1944 r. o przejêciu niektórych lasów na w³as-
noœæ Skarbu Pañstwa138;

� Dekret z 26 paŸdziernika 1945 r. o w³asnoœci i u¿ytkowaniu gruntów na
obszarze m.st. Warszawa139, zwany dalej dekretem Bieruta;

� Dekret z 13 listopada 1945 r. o utworzeniu przedsiêbiorstwa pañstwowego
Film Polski140;

� Dekret z 28 listopada 1945 r. o przejêciu niektórych nieruchomoœci ziem-
skich na cele reformy rolnej i osadnictwa141;

� Ustawa z 3 stycznia 1946 r. o przejêciu na w³asnoœæ Pañstwa podstawowych
ga³êzi gospodarki narodowej142;

� Dekret z 6 wrzeœnia 1946 r. o ustroju rolnym i osadnictwie na obszarze
Ziem Odzyskanych i by³ego Wolnego Miasta Gdañska143;

� Ustawa z 2 lipca 1947 r. o upamiêtnieniu mêczeñstwa Narodu Polskiego
i innych Narodów w Oœwiêcimiu144;

� Dekret z 8 marca 1948 r. o maj¹tkach opuszczonych i poniemieckich145;
� Dekret z 7 kwietnia 1948 r. o wyw³aszczeniu maj¹tków zajêtych na cele

u¿ytecznoœci publicznej w okresie wojny 1939–1945146;
� Dekret z 27 lipca 1949 r. o przejêciu ma w³asnoœæ Pañstwa nie pozosta-

j¹cych w faktycznym w³adaniu w³aœcicieli nieruchomoœci ziemskich, po³o¿onych
w niektórych powiatach województwa bia³ostockiego, lubelskiego, rzeszowskiego
i krakowskiego147;

� Ustawa z 13 lipca 1957 r. o zmianie dekretu z 18 kwietnia 1955 r. o uw³asz-
czeniu i uregulowaniu innych spraw zwi¹zanych z reform¹ roln¹ i osadnictwem
rolnym148;

� Ustawa z 25 lutego 1958 r. o uregulowaniu stanu prawnego mienia pozo-
staj¹cego pod zarz¹dem pañstwa149;

� Ustawa z 30 maja 1962 r. – Prawo wodne150.
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136 Ogólna problematyka reprywatyzacji, analiza Ministerstwa Skarbu Pañstwa, http://www.msp.gov.
pl/index_msp.php?dzial=48&id=751 (dostêp: 12 stycznia 2007).
137
137 Dz.U. z 1945 r., nr 3, poz. 13.
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138 Dz.U. z 1948 r., nr 15, poz. 82.
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139 Dz.U. z 1945 r., nr 50, poz. 279.
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140 Dz.U. z 1945 r., nr 55, poz. 308.
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141 Dz.U. z 1945 r., nr 57, poz. 321.
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142 Dz.U. z 1946 r., nr 3, poz. 17, nr 71, poz. 389, nr 72, poz. 394; z 1958 r., nr 45, poz. 224; z 1969 r.,
nr 13, poz. 95.
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143 Dz.U. z 1946 r., nr 49, poz. 279.
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144 Dz.U. z 1947 r., nr 52, poz. 265.
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poz. 77, nr 66, poz. 402.
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146 Dz.U. z 1948 r., nr 20, poz. 138; z 1949 r., nr 65, poz. 527.
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147 Dz.U. z 1949 r., nr 48, poz. 339; z 1958 r., nr 17, poz. 71.
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148 Dz.U. z 1957 r., nr 39, poz. 174; z 1961 r., nr 32, poz. 161; z 1982 r., nr 11, poz. 79.
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149 Dz.U. z 1958 r., nr 11, poz. 348; z 1990 r. nr 34, poz. 198; z 1991 r., nr 107, poz. 464.
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150 Dz.U. z 1962 r., nr 34, poz. 158; z 1971 r., nr 12, poz. 115.



Poza wymienionymi aktami prawnymi, jak czytamy w projekcie ustawy repry-
watyzacyjnej z 1999 r., polscy obywatele pozbawiani byli w³asnoœci równie¿ „bez
podstaw prawnych, lub z ra¿¹cym naruszeniem przepisów”151. Reasumuj¹c, pro-
ces nacjonalizacji maj¹tku prywatnego w powojennej Polsce by³ d³ugotrwa³y i sze-
roko zakrojony. Podkreœliæ nale¿y, ¿e ofiarami wyw³aszczenia nie byli jedynie
polscy ¯ydzi. Liczn¹ grup¹ pokrzywdzonych byli równie¿ tzw. Zabu¿anie, a wiêc
Polacy wysiedleni z tej czêœci Drugiej Rzeczpospolitej, która po drugiej wojnie
œwiatowej zosta³a w³¹czona w granice Zwi¹zku Radzieckiego.

Roszczenia osób prywatnych – uwagi ogólne

Tu¿ po transformacji ustrojowej w 1989 r. rozpoczê³a siê w Polsce dyskusja nad
potrzeb¹, form¹ i zakresem zwrotu zagarniêtego przez w³adze komunistyczne
b¹dŸ utraconego bezprawnie maj¹tku osób prywatnych oraz organizacji spo³ecz-
nych. Dyskusja ta toczy³a siê w mediach, a swoje postulaty w tej kwestii formu-
³owa³y te¿ poszczególne œrodowiska polityczne. Has³o „reprywatyzacja” wyko-
rzystywane by³o niejednokrotnie w przedwyborczej grze politycznej. I choæ pod-
miotem reprywatyzacji mia³y byæ ró¿ne grupy, jak wspomniani Zabu¿anie, Koœció³
katolicki czy przedwojenni polscy w³aœciciele posiad³oœci ziemskich, to wydaje
siê, ¿e najwiêcej emocji budzi³a ewentualnoœæ zwrotu maj¹tków ¿ydowskich.
Na taki stan mog³o mieæ wp³yw kilka czynników. Po pierwsze, skala potencjal-
nej reprywatyzacji mienia nale¿¹cego do ¯ydów by³a ogromna, nie ma prak-
tycznie w Polsce miejscowoœci, z której nie zniknêliby w tragicznych i drama-
tycznych okolicznoœciach ¯ydzi. Owe „znikniêcia” nie by³y jedynie konsek-
wencj¹ wydarzeñ drugiej wojny œwiatowej, ale równie¿ wydarzeñ politycznych
maj¹cych miejsce w Polsce ju¿ po niej, o których mowa jest w rozdziale pierw-
szym. Wi¹za³y siê tak¿e z opuszczeniem i pozostawieniem w Polsce nieru-
chomoœci i innego maj¹tku. Po drugie, roszczenia reprywatyzacyjne ¯ydów po-
chodz¹cych z Polski i ich spadkobierców formowane by³y w sposób bardziej spek-
takularny i stanowczy ani¿eli innych potencjalnych beneficjentów reprywatyza-
cji w Polsce. Organizacje reprezentuj¹ce interesy ¿ydowskie w walce politycznej
o zwrot maj¹tków pos³ugiwa³y siê ró¿nego rodzaju œrodkami nacisku polityczno-
-miêdzynarodowego. Po trzecie wreszcie, spo³eczne przyzwolenie i akceptacja dla
pomys³u zwrotu przedwojennych maj¹tków ¿ydowskich nie by³y zbyt wysokie
i nie cieszy³y siê powszechn¹ popularnoœci¹. Z roku na rok natomiast kurczy³a siê
grupa zwolenników zwracania mienia prawowitym w³aœcicielom.

Zagadnienie reprywatyzacji istotnie absorbowa³o spo³eczeñstwo, polskie elity
polityczne oraz okreœlone œrodowiska spo³ecznoœci miêdzynarodowej, w odpo-
wiedzi na co powstawa³y kolejne próby ustawowego rozstrzygniêcia sprawy ewen-
tualnego zwrotu mienia. Wœród wielu projektów ustawy reprywatyzacyjnej, które
by³y przedmiotem debat parlamentarnych i nie tylko, na uwagê zas³uguje propo-
zycja Unii Polityki Realnej z 1990 r., która by³a jedn¹ z najbardziej korzystnych
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151 Rz¹dowy projekt ustawy reprywatyzacyjnej z 1999 r. przygotowany przez gabinet Jerzego Buzka
w posiadaniu autorki.



dla by³ych w³aœcicieli152. Projekt zg³oszono w pierwszej kadencji Sejmu RP, prze-
pad³ on jednak, gdy¿ nie uzyska³ wymaganego poparcia. Kolej¹ prób¹ zmie-
rzenia siê z problemem i potrzeb¹ zadoœæuczynienia za wyw³aszczenia by³ pre-
zydencki projekt ustawy reprywatyzacyjnej, z³o¿ony przez Lecha Wa³êsê. Prezy-
dent Wa³êsa powo³a³ zreszt¹ pe³nomocnika ds. reprywatyzacji. Jednak i ta inicja-
tywa nie przynios³a zamierzonego efektu w postaci uchwalenia ustawy. Z punktu
widzenia ¯ydów, którzy po wojnie opuœcili Polskê i stracili obywatelstwo, prezy-
dencki projekt by³ bardzo niekorzystny. W praktyce prawo do roszczeñ dawa³ on
tylko tym by³ym w³aœcicielom, którzy mieli polskie obywatelstwo i na sta³e mie-
szkali w Polsce153. Atmosfera dyskusji wokó³ kolejnych prób rozliczenia siê z prze-
sz³oœci¹ poprzez reprywatyzacjê podgrzewana by³a ró¿nego rodzaju wydarzeniami,
deklaracjami czy wrêcz prowokacyjnymi incydentami, których autorami byli za-
równo przedstawicie polskich w³adz, partii politycznych, jak i szeroko rozumianej
strony ¿ydowskiej, o czym mowa by³a w rozdziale drugim.

Najpowa¿niejszym z projektów, który zreszt¹ przebrn¹³ przez niemal ca³y
proces legislacyjny, by³ projekt przygotowany przez Ministerstwo Skarbu Pañstwa
za czasów koalicji rz¹dowej Akcji Wyborczej „Solidarnoœæ” i Unii Wolnoœci.
2 wrzeœnia 1999 r. projekt zosta³ przyjêty przez Radê Ministrów i jako inicjatywa
rz¹dowa 20 wrzeœnia skierowany do Sejmu RP. Pierwsze czytanie projektu ustawy
odby³o siê 6 paŸdziernika 1999 r. Sejm zdecydowa³ tak¿e o powo³aniu do ¿ycia
nadzwyczajnej komisji ds. rozpatrzenia rz¹dowego projektu ustawy reprywaty-

Tabela 4. Stosunek do reprywatyzacji (wskazania respondentów w proc., wed³ug
terminów badañ)

Zwolennicy/

przeciwnicy

Marzec

1991

Listopad

1992

Maj

1995

Maj

1997

Grudzieñ

1997

Kwiecieñ

1999

Wrzesieñ

1999

Styczeñ

2000

Luty

2001

Zwolennicy 65 53 45 41 52 44 40 47 38

Przeciwnicy 28 41 38 38 28 37 40 39 48

Trudno
powiedzieæ 7 6 17 21 20 19 20 14 14

¾ród³o: Opinie o reprywatyzacji, komunikat z badañ, Centrum Badania Opinii Spo³ecznej, BS/24/2001,
Warszawa, luty 2001.
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152 Program gospodarczy Unii Polityki Realnej, opracowany przez Instytut Socjo-Cybernetyki w War-
szawie, zatwierdzony po poprawkach przez Radê G³ówn¹ UPR 11 grudnia 1990 r. Projekt zak³ada³
m.in., ¿e: „1. Wszystkie osoby, które ponios³y straty wskutek nacjonalizacji i innych form grabie¿y
nieruchomoœci za okupacji narodowo-socjalistycznej, komunistycznej i w czasach socjalizmu realne-
go – w ci¹gu 6 miesiêcy zg³osz¹ swe pretensje w odpowiednich urzêdach szczebla podstawowego.
2. Grunty posiadane przez pañstwo zostan¹ zwrócone wprost po uzgodnieniu z b. w³aœcicielem
w ramach FR. To samo dotyczy nieruchomoœci, które b. w³aœciciele zgodz¹ siê przyj¹æ bezzw³ocznie,
rezygnuj¹c z wzajemnych roszczeñ. 3. Pozosta³e roszczenia bêd¹ wycenione, bior¹c pod uwagê wartoœæ
nieruchomoœci zg³oszon¹ do urzêdów podatkowych w 1939 roku razy wspó³czynnik inflacji razy
procent strat wojennych (to ostatnie nie dotyczy gruntów). 4. Ró¿nica na niekorzyœæ w³aœciciela bêdzie
mog³a byæ wpisana na hipotekê. Ró¿nica in minus – z Funduszu Reprywatyzacji (p. G. – Prywatyzacja).
5. Wyrównanie z FR (z uwzglêdnieniem strat wojennych) otrzymuj¹ równie¿ w³aœciciele domów,
w których mieszkania zosta³y uprzednio sprzedane w rêce prywatne”.
153
153 Prawo do mienia, „Gazeta Wyborcza”, 11 lutego 1993.



zacyjnej. Pierwsze posiedzenie komisji odby³o siê ju¿ 21 paŸdziernika 1999 r.
Wœród najwa¿niejszych za³o¿eñ projektu rz¹dowego by³o uznanie za osobê upraw-
nion¹ do œwiadczeñ reprywatyzacyjnych osoby fizycznej, która w dniu utraty w³as-
noœci by³a obywatelem polskim lub jej spadkobierców, je¿eli dziedziczyli oni
w trybie ustawodawstwa polskiego. W myœl projektu ustawy prawa do roszczeñ
pozbawione by³yby osoby, którym przys³ugiwa³o prawo odszkodowañ od pañstw
obcych, oraz osoby przesiedlone z terytorium Polski na podstawie ustaleñ konfe-
rencji poczdamskiej. Zak³adano dwa rodzaje œwiadczeñ reprywatyzacyjnych. Pierw-
sze to reprywatyzacja, czyli zwrot mienia we wszystkich tych przypadkach, w któ-
rych restytucja mienia by³aby mo¿liwa, tzn. nieruchomoœci nadal pozostawa³y
w zasobie Skarbu Pañstwa lub zasobach gmin. Drugi rodzaj œwiadczenia to re-
kompensata w postaci bonów reprywatyzacyjnych, przyznawanych w przypadku
niemo¿noœci dokonania zwrotu mienia w naturze. Wariant ten dotyczy³ m.in.
osób zg³aszaj¹cych roszczenia z tytu³u pozostawienia mienia na ziemiach wschod-
nich II RP, niewchodz¹cych dziœ w sk³ad terytorium RP. Co szczególnie istotne,
przyjêto, ¿e wartoœæ œwiadczenia reprywatyzacyjnego bêdzie równa 50 proc. wartoœci
utraconego maj¹tku. Ponadto wartoœæ œwiadczenia przys³uguj¹cego spadkobiercom
osoby uprawnionej obni¿ona mia³a byæ o równowartoœæ podatku od spadków
i darowizn154.

W toku prac nad ustaw¹ dosz³o jednak do jej istotnych modyfikacji, niekorzyst-
nych z punktu widzenia obywateli polskich mieszkaj¹cych za granic¹, w tym tak¿e
osób, które posiada³y zarówno maj¹tek, jak i obywatelstwo polskie w przesz³oœci,
a z ró¿nych przyczyn je utraci³y. Otó¿ pos³owie nadzwyczajnej komisji sejmowej
ds. reprywatyzacji zdecydowali, wbrew propozycjom rz¹du, ¿e warunkiem odzys-
kania maj¹tku w myœl ustawy reprywatyzacyjnej mia³oby byæ posiadanie polskiego
obywatelstwa nie tylko w przesz³oœci, ale równie¿ 31 stycznia 1999 r.155 „The
Jerusalem Post” nazwa³o poprawkê do ustawy „anty¿ydowsk¹”, podkreœlaj¹c, ¿e
nawet przed wprowadzeniem owych zmian ustawa dawa³a by³ym w³aœcicielom
mo¿liwoœæ ubiegania siê o zwrot jedynie 50 proc. wartoœci utraconego maj¹tku156.

Atmosferê debaty dotycz¹cej reprywatyzacji w Polsce dodatkowo podgrzewa³y
pozwy amerykañskich ¯ydów skierowane do s¹dów w Stanach Zjednoczonych157.
Powodami by³y osoby prywatne – jedenastu amerykañskich ¯ydów, pozwanym
natomiast rz¹d RP. Proces rozpocz¹³ siê w grudniu 2000 r. i przebiega³ symul-
tanicznie z dyskusj¹ nad kszta³tem ustawy reprywatyzacyjnej158. Przedstawiciele
polskiego rz¹du ripostowali, ¿e amerykañski s¹d nie jest uprawniony do roz-
strzygania spraw przeciwko suwerennemu pañstwu polskiemu, co zreszt¹ zosta³o
potwierdzone wyrokiem amerykañskiego s¹du. Ponadto wskazywano na poro-
zumienie zawarte w lipcu 1960 r. miêdzy rz¹dem Stanów Zjednoczonych i rz¹dem
Polski Rzeczpospolitej Ludowej, reguluj¹ce roszczenia obywateli amerykañskich
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154 Informacja na temat rz¹dowego projektu ustawy reprywatyzacyjnej, http://www.msp.gov.pl; Moje, twoje,
nasze, „Polityka”, 25 wrzeœnia 1999; Polska do zwrotu, „Gazeta Wyborcza”, 19 paŸdziernika 1999.
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155 Nie-Polakom figa z makiem, „Gazeta Wyborcza”, 12 stycznia 2001.
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156 New Polish law would bar Holocaust survivors from claiming property, „The Jerusalem Post”, 9 stycznia
2000;. Polish bill to return assets rapped as flawed, „The Jerusalem Post”, 1 lutego 2001.
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157 11 survivors sue Poland to recover property, „The Jerusalem Post”, 20 czerwca 1999; GroŸba bojkotu,
„Gazeta Wyborcza”, 22 marca 2001; Pod nowojorskim prêgierzem, „Gazeta Wyborcza”, 23 marca 2001.
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158 Polska kontra ¯ydzi, „Gazeta Wyborcza”, 14 grudnia 2000.



wobec Polski. Na mocy uk³adu strona polska zgodzi³a siê wyp³aciæ Amerykanom
40 mln dolarów „na ca³kowite uregulowanie i zaspokojenie wszystkich roszczeñ
obywateli Stanów Zjednoczonych, zarówno osób fizycznych, jak i prawnych, do
rz¹du polskiego z tytu³u nacjonalizacji i innego rodzaju przejêcia przez Polskê
mienia oraz praw i interesów [...]”159.

Jak siê póŸniej okaza³o, symbolicznym zamro¿eniem na d³u¿szy czas publicz-
nej dyskusji na temat reprywatyzacji by³o zawetowanie przez prezydenta Aleksan-
dra Kwaœniewskiego uchwalonej przez Sejm ustawy reprywatyzacyjnej z 7 marca
2001 r. Decyzja ta zosta³a og³oszona przez Kwaœniewskiego 22 marca 2001 r. na
specjalnej konferencji prasowej160. W uzasadnieniu czytamy: „przed³o¿ona do mo-
jej akceptacji ustawa o reprywatyzacji z 7 marca 2001 roku jest niedobra. Przyjêty
w niej sposób zwrotu w³asnoœci by³ym w³aœcicielom jest sprzeczny z zasada-
mi sprawiedliwoœci spo³ecznej oraz równoœci obywateli wobec prawa, a przede
wszystkim, i to chcê podkreœliæ, godzi dzisiaj w podstawowy interes wszystkich
Polaków, jakim jest tworzenie najlepszych warunków do rozwoju gospodarczego
naszego kraju”161. Prezydent argumentowa³, ¿e przyjêty w ustawie model zwrotu
maj¹tku jest bardzo kosztowny, obarczony wielkim ryzykiem nieprecyzyjnych
wyliczeñ i obci¹¿a ponad rozs¹dn¹ miarê gospodarkê”. Wyliczenia rz¹dowe mó-
wi³y bowiem o ok. 170 tys. spodziewanych wniosków i ³¹cznym koszcie zobo-
wi¹zañ w wysokoœci mniej wiêcej 44 mld z³otych. Tymczasem wed³ug stowa-
rzyszeñ by³ych w³aœcicieli liczba wniosków mog³a osi¹gn¹æ 250 tys., a ³¹czny koszt
przeprowadzenia reprywatyzacji móg³ zamkn¹æ siê kwot¹ 69 mld z³otych162. Alek-
sander Kwaœniewski w uzasadnieniu weta zwraca³ równie¿ uwagê na szkodliwy
zapis ustawy, zgodnie z którym przedmiotem reprywatyzacji mia³oby byæ mienie
bêd¹ce dzisiaj w³asnoœci¹ samorz¹du terytorialnego. Pozbawienie samorz¹dów
znacznej czêœci mienia mog³oby sparali¿owaæ jego funkcjonowanie.

Prezydent nie zgadza³ siê tak¿e z warunkami reprywatyzacji przyjêtymi przez
ustawodawcê. Jego zdaniem, w zasadê równoœci obywateli wobec prawa godzi³
zapis ustawy o tym, ¿e „reprywatyzacja mia³aby obj¹æ tylko tych by³ych w³aœcicieli,
którzy w dniu 31 grudnia 1999 r. posiadali polskie obywatelstwo”163.

Reprywatyzacja, a w tle stosunki polsko-izraelskie

Roszczenia reprywatyzacyjne pojawia³y siê w polsko-izraelskich rozmowach po-
litycznych i dyplomatycznych stosunkowo czêsto, choæ oficjalnie w³adze Izraela rzad-
ko podejmowa³y konkretne dzia³ania, by przyspieszyæ prace nad prawnym rozwi¹-
zaniem zwrotu maj¹tku. Politycy i opinia publiczna w Izraelu bacznie przygl¹dali
siê wydarzeniom zwi¹zanym z procesem ewentualnej reprywatyzacji. Niejedno-
krotnie wydawano w tej spawie opinie, które czêsto mia³y charakter postulatywny.
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159 Rachunki za Holokaust, „Wprost”, 11 lipca 1999.
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160 Poland vetos compensional law, „The Jerusalem Post”, 23 marca 2001; Proszê do s¹du, „Gazeta Wybor-
cza”, 23 marca 2001.
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161 Decyzja Prezydenta RP w sprawie ustawy reprywatyzacyjnej, 22 marca 2001, dokument archiwum
strony internetowej Prezydenta RP, http://www.prezydent. pl (dostêp: 22 grudnia 2005).
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162 Tam¿e.
163
163 Tam¿e.



Szerokim echem w Izraelu164 odbi³a siê sprawa oskar¿enia Polski w paŸdzier-
niku 1996 r. o to, ¿e wykorzysta³a ona kwoty zgromadzone przez polskie ofiary
wojny (w wiêkszoœci ¯ydów) na kontach w szwajcarskich bankach do sp³aty od-
szkodowañ za znacjonalizowany w Polsce maj¹tek obywateli szwajcarskich165.
W listopadzie 1996 r. minister spraw zagranicznych David Levy informowa³ w Kne-
secie o woli i determinacji w dzia³aniu na rzecz zadoœæuczynienia pokrzywdzo-
nym Izraelczykom166. Polski minister spraw zagranicznych Bronis³aw Geremek
zareagowa³ natychmiast na obci¹¿aj¹ce Polskê informacje, powo³uj¹c miêdzy-
resortow¹ komisjê, która mia³a wyjaœniæ sprawê. W toku jej prac okaza³o siê, „¿e
w nastêpstwie umów polsko-szwajcarskich Polska otrzyma³a 16 tysiêcy franków
szwajcarskich, które przeznaczone zosta³y na sp³atê odszkodowañ za znacjonalizo-
wane mienie, a nastêpnie w roku 1975 ok. 460 tysiêcy franków szwajcarskich.
Ponadto stwierdzono, ¿e umowy zosta³y zawarte z naruszeniem prawa polskiego
[...]. Naruszone zosta³y równie¿ interesy obywateli polskich bêd¹cych w³aœcicie-
lami kont i ich spadkobierców”167. Niejako w konsekwencji raportu rz¹d w stycz-
niu 1997 r. postanowi³, „¿e ca³a kwota z «martwych kont» powinna zostaæ pozo-
stawiona do dyspozycji jej w³aœcicieli i ich spadkobierców”. Wykonawc¹ decyzji
rz¹du mia³o siê staæ Ministerstwo Finansów, jak zauwa¿aj¹ jednak wieloletni
pracownicy polskiego MSZ, Piotr Puchta i Bart³omiej Pawlak, „nie poczyniono
¿adnych kroków w celu realizacji tych decyzji, co sta³o siê przyczyn¹ krytycznych
komentarzy w œwiatowych mediach”168.

Choæ sprawa zwrotu mienia stosunkowo rzadko pojawia³a siê jako sprawa
pierwszoplanowa w polsko-izraelskim dialogu politycznym, to nale¿y zauwa¿yæ, ¿e
by³a ci¹gle obecna jako swoiste t³o w rozmowach miêdzy przedstawicielami obu
pañstw. Rz¹d Izraela, podobnie jak i stricte izraelskie organizacje, rzadko podej-
mowa³ dzia³ania niezale¿ne od œrodowisk ¿ydowskich, g³ównie ze Stanów Zjedno-
czonych, w tej tak delikatnej i specyficznej kwestii. Na ogó³ interesy obywateli
izraelskich zwi¹zane z procesem reprywatyzacji artyku³owane by³y przez miêdzy-
narodowe organizacje ¿ydowskie, dzia³o siê to za wiedz¹ i przyzwoleniem izrael-
skich w³adz. Wœród organizacji tych wiod¹c¹ rolê odgrywa³a za³o¿ona w 1992 r.
Œwiatowa Organizacja Restytucji Mienia ¯ydowskiego (WJRO) jako wspólna ini-
cjatywa Œwiatowego Kongresu ¯ydów, Agencji ¯ydowskiej Sochnut, Jointu (Ame-
rican Joint Distribution Committee) i Conference on Jewish Material Claimes
Against Germany. Powo³anie do ¿ycia takiej w³aœnie organizacji spowodowane
by³o pojawieniem siê nowych mo¿liwoœci ubiegania siê o zwrot maj¹tku w wy-
niku rozpadu bloku wschodniego i rozpoczynaj¹cego siê procesu demokratyzacji
w by³ych krajach komunistycznych. Co wiêcej, WJRO podpisa³a porozumienie
z wiêkszoœci¹ organizacji reprezentuj¹cych mniejszoœci ¿ydowskie w Polsce,
Rumunii, Republice Czeskiej, na S³owacji, na Wêgrzech i w krajach ba³tyckich.
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Organizacja ta sta³a siê równie¿ szybko partnerem w miêdzynarodowych ne-
gocjacjach w sprawie zwrotu ¿ydowskiego maj¹tku w wielu europejskich krajach.
Wspó³przewodniczenie WJRO powierzono Edgarowi Bronfmanowi – prezydento-
wi Œwiatowego Kongresu ¯ydów, i Izraelczykowi Abrahamowi Burgowi – wówczas
przewodnicz¹cemu Agencji ¯ydowskiej, póŸniej zaœ przewodnicz¹cemu Knesetu.
Wiceprzewodnicz¹cym WJRO zosta³ natomiast Izraelczyk – Naftali Lavi, urzê-
duj¹cy w Jerozolimie. Izraelski rz¹d mia³ status obserwatora w organizacji169. Ju¿
w lutym 1993 r. przebywaj¹cy z wizyt¹ w Nowym Jorku izraelski minister finan-
sów Abraham Szohat podpisa³, wspólnie z przewodnicz¹cym Œwiatowego Kon-
gresu ¯ydów i jednoczeœnie WJRO, porozumienie w sprawie „wspó³pracy w spra-
wie odszkodowañ”170. Co wa¿ne, w myœl porozumienia w sytuacji, gdy nie istnie-
liby ju¿ fizyczni spadkobiercy, strony uznaj¹ Pañstwo Izrael za spadkobiercê171.

To w³aœnie organizacje pozarz¹dowe, takie jak WJRO, przejê³y od pañstwa
izraelskiego znacz¹ czêœæ obowi¹zków wynikaj¹cych ze spo³ecznego zaintereso-
wania obywateli tego kraju kwestiami reprywatyzacji. O miejscu Polski w obsza-
rze zainteresowañ tak WJRO, jak równie¿ Izraelczyków œwiadczyæ mog³a wypo-
wiedŸ N. Laviego, który w po³owie lat dziewiêædziesi¹tych w rozmowie z dzien-
nikarzami polskiego dziennika „Rzeczpospolita” oœwiadczy³, ¿e „jego biuro w Jero-
zolimie jest dos³ownie zasypywane tysi¹cami listów, faksów oraz rozmów telefo-
nicznych od ludzi dopytuj¹cych siê o los maj¹tków, g³ównie nieruchomoœci, pozo-
stawionych przez nich lub ich rodziców w Polsce”. Kontynuuj¹c, Lavi podkreœli³,
¿e „liczbê ¯ydów urodzonych w Polsce oraz ich potomków ¿yj¹cych dziœ w Izraelu
oblicza siê na oko³o 400 tysiêcy”172.

Potwierdzeniem œcis³ej wspó³pracy WJRO z rz¹dem pañstwa ¿ydowskiego
by³y liczne spotkania i deklaracje przedstawicieli obu stron. W 1998 r. do zespo³u
negocjatorów organizacji do³¹czyli przedstawiciele rz¹du izraelskiego173. Koope-
racja ta by³a szczególnie intensywna np. w okresie negocjacji w sprawie odszko-
dowañ od szwajcarskich banków za zagarniête z³oto i pieni¹dze ¿ydowskie. Nie-
mniej jednak by³y okresy, gdy izraelski rz¹d pozostawia³ wiêcej swobody organi-
zacji, zw³aszcza na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych XX w. By³y tak¿e okresy, gdy
wykazywa³ on wiêksz¹ samodzielnoœæ i niezale¿noœæ w kwestii reprywatyzacji
wobec WJRO, np. w okresie urzêdowania Beniamina Nataniahu174.

Wœród instrumentów nacisku, jakimi pos³ugiwa³a siê aspiruj¹ca do repre-
zentowania œwiatowej spo³ecznoœci ¿ydowskiej WJRO, by³y groŸby, ¿e bêdzie ona
przeciwdzia³aæ przyjêciu do NATO krajów, które nie uregulowa³y kwestii zwrotu
mienia, w tym Polski175. Owe groŸby pojawi³y siê ju¿ w 1997 r. i z ró¿nym natê-
¿eniem siêgano po nie a¿ do 1999 r., gdy Polska formalnie sta³a siê cz³onkiem
Sojuszu Pó³nocnoatlantyckiego.
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Wraz z rozpoczêciem nowego wieku roszczenia reprywatyzacyjne Izraelczy-
ków stawa³y siê coraz s³abiej s³yszalne. Co nie oznacza, ¿e w³adze i indywidualni
obywatele zaprzestali domagaæ siê zwrotu maj¹tku w Polsce, do którego roœcili
sobie prawo. Na pocz¹tku 2005 r. polskie media obieg³a wiadomoœæ, ¿e rz¹d
izraelski powo³a³ pod koniec 2004 r. specjaln¹ komisjê, maj¹c¹ na celu oszaco-
wanie pozostawionego w Polsce przez obecnych obywateli Izraela maj¹tku. Wy-
liczenia rz¹dowych ekspertów dotyczy³y jedynie dóbr nale¿¹cych niegdyœ do osób
fizycznych, nie zaœ do instytucji religijnych i spo³ecznych, i opiewa³y na kwotê
30 mld dolarów176. Raport zosta³ przygotowany dla ministerialnego Komitetu ds.
W³asnoœci ¯ydowskiej, na czele którego stan¹³ minister ds. diaspory ¿ydowskiej
oraz przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Sprawied-
liwoœci. Izraelska prasa donosi³a, ¿e w krêgach izraelskich elit politycznych nie
by³o jednak konsensusu co do potrzeby upubliczniania treœci raportu oraz zg³a-
szania popartych autorytetem pañstwa roszczeñ wobec Polski. Z izraelskiego resortu
spraw zagranicznych dociera³y g³osy, ¿e poruszenie przez izraelski rz¹d sprawy
reprywatyzacji mienia mo¿e znacznie pogorszyæ relacje z pañstwami, których
roszczenia mog¹ dotyczyæ177. Dziennik „Ma’ariv” informowa³, ¿e izraelscy dy-
plomaci i eksperci od stosunków miêdzynarodowych apelowali do rz¹du o to, by
sprawê reprywatyzacji zostawiæ miêdzynarodowym organizacjom ¿ydowskim178.

Tymczasem w polskim parlamencie wa¿y³y siê losy kolejnej próby ustawo-
wego uregulowania zwrotu mienia zagarniêtego przez w³adze komunistyczne.
Otó¿ w marcu 2005 r. w Sejmie odby³o siê pierwsze czytanie ustawy „o prawie
do rekompensaty za przejête przez pañstwo nieruchomoœci i niektóre inne sk³ad-
niki mienia”179. Owa rekompensata mia³a wynieœæ 15 proc. wartoœci utraconego
maj¹tku i mog³y na ni¹ liczyæ osoby fizyczne, bez wzglêdu na narodowoœæ i oby-
watelstwo, oraz spó³ki prawa handlowego. Projekt nie rozwi¹zywa³ sprawy rekom-
pensaty za nieruchomoœci utracone w stolicy. Pomys³odawcy ustawy dawali po-
tencjalnym beneficjentom rok od jej wejœcia w ¿ycie na z³o¿enie stosowych wnio-
sków do wojewody. Do wniosku do³¹czone mia³y byæ dokumenty potwierdzaj¹ce
s³usznoœæ roszczenia. Zgromadzenie dokumentacji w stosunkowo krótkim czasie
wydawa³o siê byæ dla obywateli Izraela znacznym utrudnieniem180.

Zadoœæuczynienie za wyw³aszczenia i nacjonalizacjê by³o przys³owiowym od-
ciskiem na piêcie wszystkich rz¹dów po 1989 r. i ka¿da ekipa z wiêksz¹ b¹dŸ
mniejsz¹ determinacj¹ zajmowa³a siê t¹ spraw¹. W dokumencie „Uzasadnienie.
Prawna i ekonomiczna koniecznoœæ uchwalenia ustawy. Kontekst krajowy i miê-
dzynarodowy”, opracowanym przez ekspertów Ministerstwa Skarbu Pañstwa
w 2006 r., podkreœlono, ¿e Polska jest jedynym krajem postkomunistycznym,
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który nie rozwi¹za³ w sposób systemowy problemu zadoœæuczynienia za wyw³asz-
czenia. Wspomniana ostatnia tego rodzaju próba ustawowego uregulowania tej
kwestii mia³a byæ raczej symbolicznym gestem zadoœæuczynienia ani¿eli repry-
watyzacj¹ maj¹tku181.

Sprawa restytucji mienia gmin ¿ydowskich

Niemal jednoczeœnie, ale we w³asnym tempie i w zasadzie niezale¿nie od dyskusji
na temat reprywatyzacji mienia prywatnego, toczy³ siê proces upodmiotowienia
spo³ecznoœci ¿ydowskiej w Polsce, z czym wi¹zano kwestiê restytucji ¿ydowskiego
mienia komunalnego. Pierwszym krokiem podjêtym przez w³adze polskie ju¿
w 1992 r. by³o rozpoczêcie rozmów z przedstawicielami odradzaj¹cej siê spo³ecz-
noœci ¿ydowskiej w Polsce. Negocjacje te mia³y na celu przygotowanie projektu
ustawy o stosunku pañstwa do Zwi¹zku Religijnego Wyznania Moj¿eszowego182.

Kwestia ta w zasadniczy sposób dzieli³a reprezentantów w³adz polskich i Œwia-
towego Kongresu ¯ydów, Œwiatowej Organizacji Restytucji Mienia ¯ydowskiego
oraz przedstawicieli polskiej spo³ecznoœci ¿ydowskiej w kraju. Projekt polskiej
ustawy zak³ada³, ¿e „przekazane zostanie gminom ¿ydowskim na w³asnoœæ to
wszystko, co jest teraz w ich faktycznym u¿ytkowaniu. Dodatkowo w ci¹gu piêciu
lat gminy mog³yby wystêpowaæ o zwrot maj¹tków, takich jak cmentarze, bó¿nice,
domy starców, sierociñce, szko³y, biblioteki, obiekty ¿ydowskiej kultury i historii”.
Odzyskanym mieniem mia³aby zarz¹dzaæ specjalna fundacja183.

Najwiêcej emocji i zastrze¿eñ WJRO budzi³o to, ¿e za podmiot restytucji ¿ydow-
skiego mienia komunalnego uznana zosta³a ma³a, w sensie liczebnoœci, spo³ecz-
noœæ ¯ydów mieszkaj¹cych wspó³czeœnie w Polsce. W izraelskich mediach poja-
wia³y siê stwierdzenia, ¿e takie rozstrzygniêcia prawne s¹ podstêpem polskiego
rz¹du, a zdaniem reprezentantów przyby³ych do Izraela z Polski ¯ydów „Kilka
tysiêcy polskich ¯ydów w Polsce nie mo¿e reprezentowaæ 3 milionów polskich
¯ydów zamordowanych w czasie Holokaustu i oko³o miliona polskich ¯ydów
rozsianych po ca³ym œwiecie”184. Do negocjacji miêdzy polskimi ¯ydami a WJRO
w³¹czy³ siê amerykañski Departament Stanu i przedstawiciele rz¹du polskiego185.

Po d³ugich, burzliwych pracach nad uregulowaniem relacji miêdzy pañstwem
polskim a ¯ydami w Polsce uchwalono Ustawê o stosunku Pañstwa do gmin
wyznaniowych ¿ydowskich w Rzeczpospolitej Polskiej186. Obok zapisów okreœla-
j¹cych strukturê i organizacjê gmin ¿ydowskich zrzeszonych w Zwi¹zku oraz pod-
stawowych zasad okreœlaj¹cych stosunek pañstwa do nich w dokumencie mowa
jest o sprawach maj¹tkowych, które w kontekœcie omawianego zagadnienia inte-
resuj¹ nas najbardziej. Otó¿ w rozdziale czwartym ustawy przyznaje siê „wy-
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znaniowym ¿ydowskim osobom prawnym (tj. gminom i Zwi¹zkowi Gmin) prawo
do nabywania, posiadania i zbywania mienia ruchomego i nieruchomego, naby-
wania i zbywania innych praw oraz swobodnego zarz¹dzania swoim maj¹tkiem”.
Prawo to pojedyncze gminy i Zwi¹zek mog³y realizowaæ samodzielnie lub poprzez
utworzon¹ w tym celu fundacjê z udzia³em krajowych lub zagranicznych organi-
zacji ¯ydów pochodz¹cych z Polski187. Zapis ten by³ wyrazem kompromisu i jed-
noczeœnie uk³onem w stronê WJRO. Fundacjê Ochrony Dziedzictwa ¯ydowskie-
go188, w sk³ad której weszli przedstawiciele WJRO oraz polskiej spo³ecznoœci
¿ydowskiej, powo³ano do ¿ycia w kwietniu 1998 r.189

Najbardziej kontrowersyjne zapisy zawarto w ostatnim, pi¹tym rozdziale do-
kumentu „Przepisy przejœciowe i koñcowe”. W myœl przyjêtych rozstrzygniêæ pol-
skie w³adze uzna³y za podmiot restytucji mienia komunalnego jedynie dzia³aj¹ce
obecnie w Polsce i na mocy polskiego prawa gminy ¿ydowskie. Pozbawiano za-
tem w sensie prawnym mo¿liwoœci zg³oszenia roszczeñ spadkobierców przedwo-
jennej spo³ecznoœci ¿ydowskiej aktualnie mieszkaj¹cych za granic¹. Wspomniana
Fundacja mia³a siê zajmowaæ jedynie pomoc¹ gminom przy sporz¹dzaniu wnio-
sków o restytucjê poszczególnych obiektów i administrowaniem przywracan¹ w³as-
noœci¹190, nie mog³a jednak samodzielnie wnioskowaæ do Komisji Regulacyjnej
o zwrot mienia191. Takie rozwi¹zanie, zdaniem polskich ¯ydów w kraju, gwaranto-
wa³o, co podkreœlano w izraelskich mediach, pozostawienie w ich rêkach niezbêd-
nych œrodków na utrzymanie i renowacjê cennych ¿ydowskich zabytków w Polsce192.

Proces reprywatyzacji ¿ydowskiego mienia komunalnego zakoñczy³ siê zgod-
nie z zapisami ustawy piêæ lat po jej wejœciu w ¿ycie. Ostatnie wnioski wp³ynê³y
do Komisji Regulacyjnej w grudniu 2002 r. Jak dot¹d by³a to jedyna doprowadzo-
na do koñca akcja zwrotu mienia.

Polsko-izraelska wspó³praca gospodarcza

w dziedzinie wojskowoœci

Rz¹dowy Program Strategiczny „Huzar”

Izrael nale¿y do œwiatowej czo³ówki pañstw eksportuj¹cych sprzêt wojskowy.
Ustêpuje jedynie Stanom Zjednoczonym i Rosji wartoœæ sprzedanej w 2002 r.
broni szacowano na 3,7 mld dolarów (w 2001 r. by³o to 2,6 mld dolarów)193.

Na przestrzeni lat podmioty polskie i izraelskie zaanga¿owane w handel, pro-
dukcjê i odpowiedzialne za wyposa¿enie armii podejmowa³y rozmaite formy ko-
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operacji. Wspó³praca ta przebiega³a w zró¿nicowany sposób. Mo¿na wskazaæ za-
równo udane transakcje, satysfakcjonuj¹ce obie strony, jak i zdarzenia zas³uguj¹ce
na miano skandalu, które bardzo negatywnie wp³ynê³y na bilateralne stosunki
polityczne. Dalej, zachowuj¹c porz¹dek chronologiczny, postaram siê w skrócie
przybli¿yæ genezê, przebieg i konsekwencje najwa¿niejszych polsko-izraelskich
transakcji w dziedzinie wojskowoœci.

W 1993 r. polski rz¹d podj¹³ decyzjê o gruntownej restrukturyzacji i mo-
dernizacji polskiej armii. Zdecydowano o przygotowaniu strategicznego progra-
mu, który mia³ zmieniæ oblicze polskich si³ zbrojnych, a by³ on integraln¹ czêœci¹
nowej polskiej doktryny obronnej. Postanowiono m.in., ¿e g³ówn¹ si³¹ uderzenio-
w¹ polskiej armii bêdzie œmig³owiec, st¹d jednym z istotniejszych projektów mo-
dernizacyjnych by³ tzw. program „Huzar”194. Zak³ada³ on przystosowanie cywil-
nego œmig³owca Sokó³, produkowanego przez Wytwórniê Sprzêtu Komunika-
cyjnego PZL Œwidnik SA195, do zadañ bojowych. Nota bene PZL Œwidnik SA sta³y
na czele konsorcjum oœmiu polskich zak³adów zbrojeniowych, które mia³y zostaæ
zaanga¿owane w realizacjê programu.

Œmig³owiec mia³ zostaæ wyposa¿ony w nowoczesn¹ rakietê przeciwpancern¹
dalekiego zasiêgu. 16 sierpnia 1994 r. rz¹d na wniosek ministra obrony narodowej
przyj¹³ Strategiczny Program Rz¹dowy „Huzar”. Choæ producentem œmig³owca
mia³y byæ polskie zak³ady, to nie ulega³o w¹tpliwoœci, ¿e wyposa¿enie oraz techno-
logie bojowe musz¹ pochodziæ od producentów zaawansowanych w wojskowej
high-tech. W paŸdzierniku 1993 r. MON wys³a³ zapytanie ofertowe do kilku firm
zbrojeniowych. Do drugiego etapu przetargu dopuszczono dwa typy pocisków:
NT-D196, produkowane przez izraelsk¹ pañstwow¹ firmê Rafael197, oraz Hot-3,
produkowane przez niemiecko-francuskie konsorcjum Euromissile198, zaintereso-
wana by³a równie¿ amerykañska firma Rockwell199, która warunkowo zosta³a do-
puszczona do przetargu200. Dla uzyskania efektu œmig³owca bojowego postanowio-
no wyposa¿yæ Soko³a nie tylko w rakietê przeciwpancern¹, ale równie¿ w nowo-
czesne systemy optoelektroniczne, pilota¿owo-nawigacyjne oraz radioelektronicz-
ne, umo¿liwiaj¹ce prowadzenie dzia³añ bojowych tak¿e noc¹ lub w trudnych
warunkach atmosferycznych. Œmig³owiec mia³ byæ równie¿ wyposa¿ony w dzia³ko
kalibru 20 mm na ruchomym stanowisku, niekierowane pociski rakietowe, po-
ciski powietrze-powietrze, a tak¿e system do minowania narzutowego201.
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numer20 (dostêp: 23 lutego 2007).
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199 Wiêcej o firmie na stronie internetowej, http://www.rockwellautomation.com/rockwellsoftware/
(dostêp: 12 marca 2007).
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200 PZL woli Rafaela?, „Gazeta Wyborcza”, 11–12 maja 1996.
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201 Œmig³owcem do boju, „Wiedza i ¯ycie” 1998, nr 3.



Teoretycznie to w³aœnie polska zbrojeniówka, z PZL Œwidnik na czele, mia³a
dokonaæ wyboru firmy-partnera do realizacji procesu integracji systemów uzbro-
jenia z wyposa¿eniem awionicznym. W praktyce sytuacja by³a znacznie bardziej
skomplikowana. Procedury przetargowe, przebieg negocjacji, osobiste zaanga¿o-
wanie niektórych polityków w jego rozstrzygniêcie budzi³o zarówno w Polsce, jak
i w Izraelu sporo kontrowersji. Prasa przypomina³a wielokrotnie, ¿e zaanga¿owa-
ny w negocjacje oraz wspó³decyduj¹cy w przetargu na integrowanie rakiet z wy-
posa¿aniem œmig³owca wiceminister wspó³pracy gospodarczej z zagranic¹ Jan Cza-
ja przed objêciem ministerialnego stanowiska zatrudniony by³ przez firmê re-
prezentuj¹c¹ w Polsce izraelskiego faworyta przetargu – Elbit202. Wiele w¹tpliwoœ-
ci budzi³ równie¿ udzia³ w przetargu Amerykanów z firmy Boeing-Rockwell. By³y
minister gospodarki Wies³aw Kaczmarek stwierdzi³ nawet, ¿e procedury prze-
targowe zosta³y z³amane w czerwcu 1998 r.203 Wtedy to pod naciskiem polityków
i dyplomatów amerykañskich, u¿ywaj¹cych wobec Polaków jako karty przetargo-
wej argumentu o rozszerzeniu NATO, dopuszczono do przetargu w trybie nad-
zwyczajnym amerykañskie konsorcjum204. W odpowiedzi na co Izraelczycy oœwiad-
czyli, ¿e ich oferta, a wiêc wybrana wczeœniej rakieta NT-D i integrator s¹ nieroz-
³¹czne. Oznaczaæ to mia³o, ich zdaniem, ¿e ca³oœæ kontraktu realizowana ma byæ
wy³¹cznie przez Izraelczyków i polski przemys³. Przypomnê, ¿e rakieta by³a pro-
duktem firmy pañstwowej Rafael, a integrator dzie³em prywatnej firmy Elbit205

i El-Op (Elektro-Optics)206. Mimo to latem 1996 r. strona polska przeprowadzi³a
porównanie oferty izraelskiej i amerykañskiej, z którego wynikaæ mia³o, ¿e pod
wzglêdem technicznym oferty s¹ porównywalne, natomiast ekonomicznie, finan-
sowo i offsetowo izraelska by³a wyraŸnie lepsza.

W sprawie wyboru firmy maj¹cej integrowaæ uzbrojenie ze œmig³owcem do-
datkowym pozamerytorycznym argumentem by³a reputacja izraelskiego faworyta
– firmy Elbit. Wa¿nym elementem polskiej strategii by³y plany eksportowe œmig³ow-
ca bojowego, co mia³o gwarantowaæ op³acalnoœæ kontraktu. G³ównych potencjal-
nych nabywców widziano w pañstwach Grupy Wyszechradzkiej, z tym, ¿e Czesi
stanowczo odmówili zakupu œmig³owca z wyposa¿eniem Elbitu. Izraelska firma
nie cieszy³a siê dobr¹ s³aw¹ w Czechach, a to za spraw¹ oskar¿eñ pod jej adresem,
jakoby jej przedstawiciele próbowali skorumpowaæ wiceministra obrony Czech207.

W koñcu 19 wrzeœnia 1996 r. Komitet Spraw Obronnych Rady Ministrów
(KSORM) podj¹³ decyzjê o wyposa¿eniu œmig³owca bojowego oraz zestawów na-
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206 El-Op specjalizuje siê w produkcji sprzêtu elektrooptycznego. Firma jest czêœci¹ Elbit System
Group, wiêcej na stronie internetowej przedsiêbiorstwa, http://www.el-op.co.il/ (dostêp: 12 grudnia
2006).
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207 Szar¿a huzarska, „Polityka”, 25 paŸdziernika 1997; Kupowanie rakiet w worku, „Gazeta Wyborcza”,
11 lutego 1997.



ziemnych w rakietê NT-D.208 Zdaniem Kaczmarka na tym posiedzeniu Komitetu
podjêto równie¿ decyzjê o wyborze firmy Elbit jako wykonawcy systemu integru-
j¹cego209. Kilkanaœcie dni póŸniej do polskiego rz¹du wp³ynê³a zmieniona oferta
Amerykanów. Zmiany polega³y g³ównie na obni¿eniu kosztów oferty firmy Rock-
well, w zwi¹zku z czym oferta amerykañska zosta³a dopuszczona do dalszych
negocjacji. Decyzja ta budzi³a zdumienie w Polsce i oburzenie w Izraelu, œwiad-
czy³a bowiem o tym, ¿e przedstawiciele Rockwella mieli dostêp do informacji
chronionych tajemnic¹ handlow¹. Ponadto polska i izraelska prasa czêsto infor-
mowa³y o interwencjach i lobbowaniu amerykañskich polityków, w tym tych naj-
wy¿szych szczebli, takich jak sekretarz stanu Madeleine Albright oraz sekretarz
obrony William Cohen, na rzecz konsorcjum kierowanego przez Boeinga210. Mó-
wi³o siê, ¿e zawarcie kontraktu z Amerykanami zwiêkszy³oby szanse Polski w pro-
cesie negocjacyjnym o akcesjê do NATO211. Sekretarz handlu Stanów Zjednoczo-
nych William Daley wystosowa³ nawet we wrzeœniu 1997 r. list do ministra
obrony narodowej, Stanis³awa Dobrzañskiego, w którym napisa³ wprost: „wybór
amerykañskiego wyposa¿enia wojskowego rozszerzy³by podstawê roszczeñ wa-
szego kraju o cz³onkostwo w NATO, a zarazem zapewniæ mo¿e kompatybilnoœæ
z si³ami NATO”212.

Podsumowuj¹c, w celu realizacji programu „Huzar” og³oszono dwa przetargi,
w których udzia³ wziê³y zagraniczne firmy zbrojeniowe. Pierwszy dotyczy³ nowo-
czesnych rakiet przeciwpancernych, drugi integracji uzbrojenia z awionik¹ œmig-
³owca. W obu wystartowali Izraelczycy, dla których transakcja stanowi³a ca³oœæ.
Innego zdania natomiast by³y w³adze polskie i firmy konkuruj¹ce z Izraelczykami.
Dla polskich decydentów realizacja programu „Huzar” od pewnego momentu
rozgrywa³a siê co najmniej dwutorowo. Jedn¹ kwesti¹ by³ zakup pocisku NT-D,
inn¹ negocjacje w sprawie integratora. Niezale¿nie od negocjacji z amerykañskim
Boeing-Rockwellem i izraelskim Elbitem w styczniu 1997 r. do Izraela wyjecha³a
delegacja MON w celu dokonania oceny taktyczno-technicznych parametrów ra-
kiety i zapoznania siê w warunkach poligonowych z jej skutecznoœci¹213. Ów swo-
isty dualizm w podejœciu do programu „Huzar” nie by³ podzielany przez Izrael-

DYLEMATY STOSUNKÓW GOSPODARCZYCH 183

208
208 Huzar bez skrzyde³, „Wprost”, 20 grudnia 1998.
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MON, S. Dobrzañski, informowa³, ¿e „rakieta jest œwietna”, dementuj¹c doniesienia „Sztandaru” – za:
Kupowanie rakiet w worku, „Gazeta Wyborcza”, 11 lutego 1997. „Rzeczpospolita” natomiast infor-
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„wstêpne wyniki testów poligonowych NT-D by³y bardzo obiecuj¹ce” – za: Huzar, „Rzeczpospolita”,
17 wrzeœnia 1997.



czyków. Otó¿ w marcu 1997 r. izraelski resort obrony wystosowa³ do polskiego
MON pismo, w którym podkreœla siê, ¿e „jedynym uprawnionym do integracji
NT-D z «Huzarem» jest konsorcjum izraelskie”214.

W czerwcu 1997 r. KSORM ostatecznie potwierdzi³ wybór izraelskiej rakiety
oraz wskaza³ firmê Elbit jako „integratora ca³oœci”. To z kolei, zdaniem ministra
gospodarki, Wies³awa Kaczmarka, zobligowa³o go do podjêcia intensywnych miê-
dzypañstwowych negocjacji w celu osi¹gniêcia ostatecznego porozumienia okreœ-
laj¹cego warunki i tryb realizacji programu. W negocjacje ¿ywo w³¹czy³ siê prezy-
dent Aleksander Kwaœniewski i szef Biura Bezpieczeñstwa Narodowego Marek
Siwiec215. Rok po rekomendacjach KSORM sprawa programu „Huzar” ponownie
stanê³a na posiedzeniu rz¹du 9 wrzeœnia 1997 r. postanowiono, ¿e „izraelska
rakieta NT-D zostanie oficjalnie wybrana jako uzbrojenie dla polskiego œmig³owca
Huzar”216. Po posiedzeniu rz¹du premier Cimoszewicz zadeklarowa³ jednak, „¿e
rz¹d nie podejmie ¿adnych wi¹¿¹cych decyzji przed dokonaniem prób rakiety na
polskich poligonach”. Deklaracjê tê potwierdzi³ prezydent Kwaœniewski.

Minister Wies³aw Kaczmarek uzna³ natomiast, ¿e ma wystarczaj¹c¹ legity-
macjê do tego, aby podpisaæ dokument bêd¹cy w zasadzie gwarancj¹ rz¹du pol-
skiego dla izraelskiego przemys³u zbrojeniowego na realizacjê kontraktu. Sytuacja
by³a skomplikowana, poniewa¿ kontrakt szacowany na ok. 800–900 mln dola-
rów, który obci¹¿a³ bud¿et pañstwa na wiele lat, zosta³ podpisany przez mini-
stra Kaczmarka trzy dni przed planowan¹ dymisj¹ ustêpuj¹cego po wyborach
parlamentarnych rz¹du W³odzimierza Cimoszewicza217 Na tym niejasnoœci nie
koniec. Otó¿ w dokumencie podpisanym 13 paŸdziernika 1997 r., bêd¹cym „poro-
zumieniem miêdzy Rz¹dem RP i Rz¹dem Izraela o wspó³pracy przemys³owej,
technologicznej i handlowej w zakresie programu «Huzar» oraz programu pro-
dukcji przeciwpancernego pocisku NT-D”218, mowa by³a nie tylko o rakiecie NT-D,
ale równie¿ w sposób niezwykle jasny stwierdzono, ¿e integrowaniem uzbroje-
nia ze œmig³owcem ma siê zaj¹æ izraelski Elbit. Z treœci dokumentu wynika³o
ponadto, ¿e:

1) gwarantem wykonania kontraktu dla inwestora, czyli rz¹du polskiego, jest
rz¹d izraelski;

2) strona polska otrzyma³a prawo eksportu produktów powsta³ych w drodze
polsko-izraelskiej wspó³pracy do krajów trzecich, ale o transakcji bêdzie musia³a
poinformowaæ i uzyskaæ zgodê Izraelczyków219;

3) polski przemys³ realizuj¹cy projekt otrzymaæ mia³ w pe³nym zakresie know-
-how zwi¹zane z procesem produkcji rakiety i technologiami towarzysz¹cymi;

4) kontrakt mia³ byæ realizowany na zasadach stuprocentowego offsetu220.
Porozumienie podpisane przez Kaczmarka, by wejœæ w ¿ycie, musia³o zostaæ

notyfikowane przez rz¹dy obu krajów. Czêœæ realizacyjn¹ mia³y stanowiæ odrêbne
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kontrakty przemys³owe zawarte miêdzy polskimi i izraelskimi firmami zaanga¿o-
wanymi w realizacjê programu „Huzar”221.

Podpisanie polsko-izraelskiego porozumienia222 spowodowa³o prawdziwe po-
lityczne trzêsienie ziemi. Ugrupowania polityczne, które w³aœnie wygra³y wybory
parlamentarne (AWS i UW), obiecywa³y, ¿e po objêciu w³adzy skieruj¹ sprawê
przetargu na wyposa¿enie Huzara do prokuratury, a ministrowi Kaczmarkowi
gro¿ono Trybuna³em Stanu. Janusz Onyszkiewicz – wówczas kandydat na stano-
wisko szefa MON – stwierdzi³ nawet, ¿e je¿eli w trakcie procedury przetargowej
dosz³o do jakichkolwiek uchybieñ, porozumienie z Izraelczykami zostanie unie-
wa¿nione223. Natomiast ustêpuj¹cy premier W³odzimierz Cimoszewicz zdawa³ siê
wyraŸnie zdziwiony, gdy 15 paŸdziernika 1997 r. od dziennikarza „Gazety Wybor-
czej” dowiedzia³ siê, ¿e umowa podpisana przez Kaczmarka dotyczy³a nie tylko
pocisków NT-D, ale równie¿ wyposa¿enia integruj¹cego œmig³owiec z uzbroje-
niem224. Podobnie zareagowa³o otoczenie prezydenta Kwaœniewskiego. Antoni
Stryczula, rzecznik prezydenta, oœwiadczy³, ¿e „Aleksander Kwaœniewski o pod-
pisaniu umowy dowiedzia³ siê po fakcie”225.

Podpisanie dokumentu miêdzy polskim i izraelskim rz¹dem w sprawie Hu-
zara by³o jednak faktem i nowy gabinet rz¹dowy, z premierem Jerzym Buzkiem,
musia³ przyj¹æ to do wiadomoœci. Krótko po przejêciu w³adzy premier za¿¹da³
pe³nej dokumentacji przetargu, oœwiadczy³ równie¿, ¿e jego rz¹d nie bêdzie kon-
tynuowa³ wspó³pracy z Izraelczykami w sprawie Huzara, jeœli ci nie przeprowa-
dz¹ satysfakcjonuj¹cych testów wybranej przez poprzedni¹ ekipê rakiety NT-D.
Izraelsk¹ odpowiedz¹ by³o zaproszenie polskich dziennikarzy w listopadzie 1997 r.
do tajnych baz firm Elbit, El-Op oraz Rafael, gdzie mia³y zostaæ zademonstrowane
mo¿liwoœci pocisków226. Powa¿nym mankamentem prezentacji sta³ siê fakt, ¿e na
w³asne oczy dziennikarze mogli zobaczyæ jedynie liniê produkcyjn¹ pocisków,
a nie sam pocisk w dzia³aniu, co ogl¹dali tylko na taœmie wideo. Doniesienia
o testach rakiety, która „przebija metalowy pancerz gruboœci jednego metra”, nie
przekona³y jednak polskiego rz¹du227.

Inn¹ reakcj¹ strony izraelskiej na zmieniaj¹ce siê nastawienie w Polsce do
kontraktu na wyposa¿enie Huzara by³ list premiera Izraela Beniamina Nata-
niahu228 do premiera Jerzego Buzka, w którym „wyrazi³ on najwy¿sze zaniepo-
kojenie dzia³aniami Polski w sprawie œmig³owca Huzar”. Izraelski premier pod-
kreœli³ równie¿, ¿e „strona izraelska ma nadziejê, ¿e Polska wype³ni swoje zobo-
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wi¹zania229. Inny wa¿ny list w sprawie Huzara, jakim zaalarmowani zostali rz¹do-
wi decydenci, to pismo Dowództwa Wojsk L¹dowych WP do Ministerstwa Obrony
Narodowej, w którym stwierdzono, ¿e Polska nie powinna kupowaæ izraelskich
pocisków przed próbami broni na krajowych poligonach230. Pocz¹tkowo Izrael-
czycy w odpowiedzi na sugestie o testach w Polsce twierdzili, ¿e s¹ one mo¿liwe
dopiero po zakoñczeniu prac nad prototypem Huzara. Dodawali równie¿, ¿e testy
samych rakiet przeprowadzone zosta³y na ¿yczenie strony polskiej w styczniu
1997 r. w Izraelu i wiêcej prób nie bêdzie, bo s¹ one kosztowne i nie by³o o nich
mowy w trakcie negocjacji.

Z miesi¹ca na miesi¹c przedstawiciele polskiego rz¹du coraz bardziej stanowczo
domagali siê od Izraelczyków przeprowadzenia testów rakiety w Polsce. W przeciw-
nym razie strona polska grozi³a uniewa¿nieniem przetargu oraz stwierdzeniem
niewa¿noœci porozumienia, którego sygnatariuszem by³ m.in. minister Kaczma-
rek231. Mimo owych niepokoj¹cych g³osów z Polski Izraelczycy zdawali siê bardzo
zdeterminowani w doprowadzeniu do realizacji kontraktu dla polskiej zbroje-
niówki. Izraelska prasa pisa³a o transakcji jako o najwiêkszym zamówieniu zagra-
nicznym w historii izraelskiego przemys³u zbrojeniowego, widziano w nim szansê
na poprawê trudnej sytuacji tamtejszej zbrojeniówki232. W drugiej po³owie sty-
cznia 1998 r. rz¹d izraelski udzieli³ gwarancji finansowych dla zbrojeniowego
konsorcjum Rafael-Elbit w wysokoœci 430 mln dolarów. Wnioskodawc¹ by³ mini-
ster skarbu Jakov Ne’eman, a ostateczna decyzja nale¿a³a do komisji finansowej
Knesetu233. Mniej wiêcej w tym samym czasie strona izraelska podjê³a równie¿
decyzjê, ¿e gotowa by³aby odst¹piæ Amerykanom czêœæ kontraktu o wartoœci 170 mln
dolarów, w zamian za „zaprzestanie blokowania ocenianego na minimum 600 mi-
lionów dolarów kontraktu na wyposa¿enie œmig³owca Huzar”. Polska prasa nato-
miast donosi³a nieoficjalnie, ¿e reprezentuj¹cy Izrael gen. Ilan Biran – dyrektor ge-
neralny w izraelskim MON, podpisa³ z firm¹ Boeing porozumienie w tej sprawie.
O pertraktacjach amerykañsko-izraelskich powiadomiono polski rz¹d234. Nato-
miast w marcu 1998 r. izraelskie Ministerstwo Obrony wyda³o oœwiadczenie,
w którym podkreœlono, ¿e strona izraelska wywi¹za³a siê ju¿ ze wszystkich zobo-
wi¹zañ zawartych w liœcie intencyjnym podpisanym 13 paŸdziernika 1997 r., tym
samym oczekuje ona rych³ej realizacji kontraktu235. Jednak¿e i to na niewiele siê
zda³o, kiedy w kwietniu 1998 r. z misj¹ negocjacyjn¹ wyruszy³a do Polski siedmio-
osobowa grupa Izraelczyków z gen. Yossim Ben Hananem na czele, polscy nego-
cjatorzy powtórzyli Izraelczykom, ¿e konkretne kontrakty na realizacjê programu
„Huzar” podpisane zostan¹ dopiero po przeprowadzeniu testów na polskich po-
ligonach. Kolejna tura rozmów polsko-izraelskich mia³a miejsce w czerwcu tego
roku, jedynym krokiem do przodu by³o uzgodnienie, ¿e „strony mia³y wkrótce
przyst¹piæ do okreœlenia warunków testów rakiety NT-D na polskim poligonie”236.
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W czerwcu 1998 r. minister obrony narodowej Janusz Onyszkiewicz powia-
domi³ opiniê publiczn¹ o podjêtych przez rz¹d Jerzego Buzka krokach zmierza-
j¹cych do integracji polskich si³ zbrojnych z NATO. Plan integracji obejmowaæ
mia³ 11 programów, przy czym zrezygnowano ze wszystkich przedsiêwziêæ po-
przedniej ekipy z wyj¹tkiem programu „Huzar”237. Sceptycyzm ekipy premiera
Buzka w kwestii realizacji kontraktu na wyposa¿enie œmig³owca na warunkach
ustanowionych przez ekipê premiera Cimoszewicza z miesi¹ca na miesi¹c stawa³
siê jednak coraz bardziej widoczny. W koñcu lipca 1998 r. og³oszony zosta³ raport
Najwy¿szej Izby Kontroli238, która bada³a procedury i tryb negocjacji w spra-
wie wyposa¿enia Huzara. NIK stwierdzi³a „szereg nieprawid³owoœci i opóŸnieñ
w realizacji strategicznego rz¹dowego programu «Huzar»”.239 W raporcie wska-
zano równie¿ na koniecznoœæ „pilnego uruchomienia zamówieñ publicznych na
dostawê systemu obserwacyjno-celowniczego oraz integratora, bowiem zdaniem
Izby przetargi na urz¹dzenia systemu ognia i innych systemów helikoptera po-
winny byæ przeprowadzone oddzielnie”240. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w ra-
porcie NIK strona polska zaproponowa³a ministrowi obrony Izraela, Icchakowi
Mordechajowi, przeprowadzenie prób rakiety NT-D na poligonie w Drawsku we
wrzeœniu 1998 r. Rakiety mia³yby byæ wystrzeliwane ze œmig³owca Cobra. Polacy
zagrozili, ¿e jeœli do testów nie dojdzie, porozumienie dotycz¹ce rakiety zostanie
anulowane. Pod presj¹ Mordechaj wystosowa³ we wrzeœniu pismo do szefa pol-
skiego MON-u Janusza Onyszkiewicza, w którym stwierdzi³, ¿e Izraelczycy s¹
gotowi przeprowadziæ testy w Polsce, nie poda³ jednak mo¿liwego terminu241.
Tymczasem los integratora zosta³ przes¹dzony – rzecznik MON Eugeniusz Mle-
czak oœwiadczy³ we wrzeœniu 1998 r., ¿e trwaj¹ prace nad og³oszeniem nowego
przetargu na system integracyjny œmig³owca Huzar242.

W kolejnych miesi¹cach trwa³y polsko-izraelskie negocjacje, które jednak nie
przynios³y rozwi¹zania do zaakceptowania przez obie strony. Pat negocjacyjny
zakoñczy³ siê 8 grudnia 1998 r., gdy rz¹d polski zerwa³ umowê z Izraelem w spra-
wie uzbrojenia i wyposa¿enia œmig³owca Huzar. Zatem po piêciu latach po-
tyczek kwestia œmig³owca bojowego dla polskiej armii wróci³a do punktu wyj-
œcia243. Zdaniem premiera Buzka podstaw¹ do zerwania „wstêpnej umowy” by³o
niewywi¹zanie siê przez Izraelczyków z obietnic przeprowadzenia prób rakiety
w Polsce244. Og³oszono, ¿e najpóŸniej do lutego 1999 r. rozpisany zostanie nowy
przetarg na uzbrojenie i system integracyjny Huzara, a do nowego przetargu mi-
nister Onyszkiewicz zaprosi³ równie¿ firmy izraelskie. Izraelczycy zareagowali
oburzeniem. Zapowiadali zaskar¿enie decyzji polskiego rz¹du do „miêdzynarodo-
wego trybuna³u”, izraelska prasa przypomina³a, ¿e od dawna ju¿ polskie w³adze
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torpedowa³y porozumienie, najpierw je zamra¿aj¹c, a potem dziel¹c rozstrzyg-
niêty przetarg na dwie czêœci, z czego jednej nie uznawa³y245.

W nastêpstwie opisanej sekwencji zdarzeñ Wytwórnia Sprzêtu Komunikacyj-
nego PZL Œwidnik, która dostosowa³a swoj¹ strategiê rozwoju do za³o¿eñ nie-
realizowanego strategicznego programu rz¹dowego Huzar, znalaz³a siê u kresu
mo¿liwoœci finansowych. Firma regularnie przez kilka lat z rzêdu notowa³a straty.
Po uniewa¿nieniu kontraktu z Izraelczykami rzecznik firmy, Jan Mazur, stwierdzi³
stanowczo, ¿e kontynuacja i szybkie rozstrzygniêcia w sprawie œmig³owca s¹ je-
dyn¹ szans¹ dla firmy246.

Do koñca kadencji rz¹du premiera Jerzego Buzka nie uda³o siê rozstrzygn¹æ
sprawy przetargu na nowe uzbrojenie i modernizacjê polskiej armii247. Na nic
zda³y siê zatem naciski polityczne, miêdzynarodowe oraz lobbowanie rodzimego
przemys³u zbrojeniowego, który alarmowa³, informuj¹c o pogarszaj¹cej siê kon-
dycji polskiej zbrojeniówki248.

Wspó³praca wojskowa miêdzy przemys³ami zbrojeniowymi
Polski i Izraela. Nowe otwarcie

Do tematu wspó³pracy miêdzy Polsk¹ a Izraelem w dziedzinie przemys³u obron-
nego powrócono po kolejnych wyborach parlamentarnych w Polsce w 2001 r. Do
w³adzy ponownie dosz³a wówczas lewicowa partia Sojusz Lewicy Demokratycznej
(SLD), która wystawi³a wspóln¹ listê z Uni¹ Pracy. Pozycjê partii wzmacnia³ fakt,
¿e wywodz¹cy siê z SLD Aleksander Kwaœniewski zosta³ wybrany w 2000 r. na
kolejn¹ piêcioletni¹ kadencjê prezydenck¹.

Pierwsze doniesienia o mo¿liwoœci wznowienia polsko-izraelskich negocjacji
w sprawie kontraktu wojskowego pojawi³y siê wiosn¹ 2001 r. w czasie wizyty
w Izraelu ministra w Kancelarii Prezydenta, Marka Siwca. Odwiedzi³ on wówczas
siedziby firm zbrojeniowych Rafael, Elbit i IAI249 i stwierdzi³, ¿e „jego wizyta mo¿e
s³u¿yæ za katalizator procesu” wspó³pracy z „elastycznym izraelskim partnerem,
dysponuj¹cym technologi¹ high-tech”250. Siwiec zaznaczy³ jednak, ¿e „polskie po-
trzeby znacznie siê zmieni³y w latach 1997–2002, dlatego nowy kontrakt zbro-
jeniowy powinien ró¿niæ siê od poprzedniego”251. Faktycznie wizyta ta sta³a siê
pocz¹tkiem negocjacji, w wyniku których ju¿ w sierpniu 2002 r. polskie Minister-
stwo Obrony og³osi³o, ¿e zainteresowane jest zakupem „kilku tysiêcy rakietowych
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pocisków przeciwczo³gowych typu Spike” od izraelskiego producenta – firmy
Rafael252. Nota bene pocisk Spike253 by³ unowoczeœnion¹ wersj¹ rakiety NT-D,
bêd¹cej wczeœniej przedmiotem zainteresowania polskich w³adz.

Wyboru izraelskiego przedsiêbiorstwa dokonano w drodze przetargu, w któ-
rym startowa³y równie¿ firmy z RPA, Francji i Szwecji. Umowê handlow¹, po-
przedzon¹ umow¹ rz¹dow¹, zawrzeæ mia³y natomiast zak³ady zbrojeniowe w Mes-
ku oraz firma Bumar, realizuj¹ce polsk¹ czêœæ produkcji. Wartoœæ kontraktu szaco-
wano pocz¹tkowo na 250 mln dolarów254.

Wkrótce potem rozpoczê³y siê intensywne negocjacje, jednym z najwa¿niej-
szych ustaleñ by³o przeprowadzenie w listopadzie 2002 r. testów rakiety na po-
ligonie w Drawsku Pomorskim. Próby Spike’a obserwowali ze strony polskiej:
szef MON Jerzy Szmajdziñski oraz jego zastêpca Janusz Zemke, ze strony izrael-
skiej – gen. Yossi Ben Hanan oraz prezydent firmy Rafael – Giora Szalgi. Polega³y
one na wystrzeleniu rakiety w kierunku czo³gu T-55 (dwa lata wczeœniej wycofa-
nego z wyposa¿enia Wojska Polskiego). Jedno ze strzelañ przeprowadzono w no-
cy. Jak ujawnili przedstawiciele polskiego MON, po udanych próbach strona
polska wyrazi³a zainteresowanie zakupem ok. 3–4 tys. rakiet, ok. 350–400 wy-
rzutni rakietowych dla wozów bojowych oraz ewentualnie œmig³owców Mi-24
i Mi-35255. Zakup izraelskiego uzbrojenia, zgodnie z ustaleniami, mia³ mieæ cha-
rakter transakcji offsetowej. Ponadto czêœci do produkcji Spike’a, takie jak: ele-
menty silnika, systemów naprowadzania, optyka i elektronika, mia³y byæ wytwa-
rzane w piêciu polskich zak³adach.

Ostatecznie ustalono, ¿e monta¿ pocisków odbywaæ siê bêdzie w skar¿yskich
Zak³adach Mechanicznych Mesko, w 80 proc. z komponentów przywiezionych
z Izraela. W Mesku mia³o zostaæ zainstalowane nowoczesne izraelskie laborato-
rium. Wyprodukowane na izraelskiej licencji rakiety by³yby wyposa¿one w tak
zwan¹ podwójn¹ g³owicê, umo¿liwiaj¹c¹ sterowanie lotem w dzieñ i w nocy. Po-
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cisk Spike o zasiêgu do 4 km, naprowadzany jest na cel za pomoc¹ œwiat³owodu
i g³owicy wyposa¿onej w kamerê telewizyjn¹. Ponadto producent pocisków,
izraelska firma Rafael, zobowi¹za³a siê do dostarczenia 360 wyrzutni rakiet, a tak-
¿e 90 systemów odpalania pocisków przeznaczonych do nowych, ko³owych trans-
porterów opancerzonych Patria AMV256. Podkreœlano, ¿e rakiety Spike by³y wy-
korzystywane przez izraelskie si³y zbrojne w ró¿nych akcjach bojowych, m.in. na
Zachodnim Brzegu, w Strefie Gazy oraz w Libanie257.

Polsko-izraelska umowa o wspó³pracy przemys³ów obronnych zosta³a podpi-
sana w siedzibie firmy Mesko w Skar¿ysku-Kamiennej w grudniu 2003 r. W imie-
niu rz¹du polskiego umowê podpisa³ minister obrony narodowej Jerzy Szmaj-
dziñski, izraelskim sygnatariuszem by³ dyrektor generalny izraelskiego MON gen.
Amos Yaron. Wartoœæ kontraktu szacowano na ok. 255 mln dolarów. Izraelskie
media zwraca³y uwagê, ¿e na uroczystoœci podpisania tak wa¿nego dla izraelskiego
przemys³u zbrojeniowego kontraktu zabrak³o izraelskiego ministra obrony gen.
Szaula Mofaza258.

Mofaz przyby³ natomiast do Polski w listopadzie 2004 r. Najwa¿niejszymi
punktami programu jego wizyty w Polsce by³o podpisanie omówionego we wstê-
pie rozdzia³u Memorandum o porozumieniu miêdzy Ministrem Gospodarki i Pra-
cy Rzeczpospolitej Polskiej a Ministrem Obrony Pañstwa Izrael o wspó³pracy w dzie-
dzinie przemys³ów obronnych oraz symboliczne przekazanie w siedzibie dowódz-
twa Wojsk L¹dowych WP pierwszego pocisku przeciwpancernego Spike259. Osta-
tecznie Polska zobowi¹za³a siê do zakupu 2765 rakiet w dwóch wersjach: przenoœ-
nej i montowanej na pojazdach oraz 264 wyrzutni260.

Na pograniczu gospodarki i œwiata przestêpczego

W historii polsko-izraelskich stosunków gospodarczych i handlowych mia³y tak¿e
miejsce wydarzenia, które nie przynosi³y chluby zaanga¿owanym w nie osobom.
Znikali np. w sposób co najmniej tajemniczy biznesmeni wraz z wyprowadzonymi
z polskich firm sporymi sumami pieniêdzy. Trzeba tu tak¿e wspomnieæ o pery-
petiach polskiego wymiaru sprawiedliwoœci zwi¹zanych ze œciganiem przestêpstw
gospodarczych, równie¿ poza granicami kraju, w tym konkretnym przypadku –
w Izraelu.

Z trudem budowane zaufanie, niezbêdne w realizacji d³ugofalowej miêdzyna-
rodowej wspó³pracy gospodarczej, w omawianym okresie zosta³o niejednokrotnie
nadw¹tlone. Najbardziej spektakularne i brzemienne w skutkach przyk³ady zo-
stan¹ omówione dalej.

190 Rozdzia³ trzeci. STOSUNKI GOSPODARCZO-HANDLOWE

256
256 Izraelskie rakiety dla armii, „Biuletyn Ekonomiczny MSZ”, nr 29 (575), 21 lipca 2003.
257
257 Poland buys thousands of anti-tank missiles, „The Jerusalem Post”, 29 grudnia 2003.
258
258 „Media Zagraniczne o Polsce. Biuletyn MSZ”, 7 stycznia 2004, rok: XIII, nr 2239 (2992), za: „The
Jerusalem Post”, „Ha’aretz”, 30 grudnia 2003.
259
259 Spike po raz pierwszy odpalony na poligonie w Toruniu, informacja ze strony internetowej MON, 2 marca
2005, www.mon.gov.pl/artykul_wiecej.php?idartykul=827 (dostêp: 12 marca 2007).
260
260 Minister obrony Mofaz podpisuje ze swym polskim odpowiednikiem strategiczny kontrakt obronny, „Media
Zagraniczne o Polsce. Biuletyn MSZ”, 19 listopada 2004, rok XIII, nr 2460 (3213), za: „Ha’aretz”,
17 listopada 2004.



Afera stalowa

Latem 1992 r., a wiêc krótko po nawi¹zaniu pe³nych stosunków dyplomatycznych
i podpisaniu kilku istotnych porozumieñ gospodarczych miêdzy obu krajami, do-
sz³o do pierwszego du¿ego skandalu z podtekstem gospodarczym. Otó¿ w sierpniu
1992 r. w tajemniczych okolicznoœciach znikn¹³ izraelski biznesmen Rubi Asa –
w³aœciciel koncernu metalowego Ram Taasijot. Firma Asa by³a na pocz¹tku lat dzie-
wiêædziesi¹tych najwiêkszym importerem stali i ¿elaza do Izraela261. W realizacji
dostaw surowców od 1989 r. wspó³pracowa³a z Polsk¹ ¯eglug¹ Morsk¹. Na mocy
podpisanego wówczas porozumienia miêdzy Polsk¹ a izraelskim portem Aszdod
stale kursowa³o szeœæ statków z zamówion¹ przez firmê Asy stal¹ i z³omem ¿ela-
za. G³ównymi dostawcami surowców by³y polskie firmy Stalexport i Impexmetal
oraz Amerykanie262. Du¿y wzrost zapotrzebowania na stal w Izraelu wynika³ z in-
tensyfikacji prac przy budowie osiedli dla „fali ¿ydowskich emigrantów z ZSRR”263.

Znikniêcie Rubiego Asy poci¹gnê³o za sob¹ lawinê niekorzystnych dla podmio-
tów z Polski zdarzeñ. Po pierwsze, po kilkunastu dniach od jego znikniêcia, kiedy
sta³o siê jasne, ¿e jego firma zbankrutowa³a, w izraelskim porcie w Hajfie zatrzy-
mano jeden z polskich statków, nale¿¹cy do Polskiej ¯eglugi Morskiej z siedzib¹
w Szczecinie. Przed koñcem roku 1992 przed s¹dami w Nowym Jorku, Tel Awiwie
i Szczecinie wytoczono procesy Polskiej ¯egludze Morskiej. Roszczenia i preten-
sje wobec polskiego armatora mia³a amerykañska firma Red Rock Commodities
i hiszpañski Bank Exterire. G³ównym zarzutem pod adresem P¯M by³o niedo-
pe³nienie obowi¹zków armatora, które polega³o na zezwoleniu na wy³adunek stali,
„mimo braku potwierdzenia, ¿e odbiorca za stal zap³aci³”, amerykañska firma po
stracie towaru za¿¹da³a od P¯M 10,6 mln dolarów odszkodowania264.

Co gorsza, nie tylko P¯M, transportuj¹ce amerykañsk¹ stal do Izraela, straci³o
na kooperacji z izraelskim biznesmenem. Otó¿ Asa mia³ otwart¹ liniê kredytow¹
na import ¿elaza i stali w telawiwskim oddziale Banku PKO SA. Nieuregulowany
d³ug wobec banku w chwili jego znikniêcia wynosi³ 8 mln dolarów. PóŸniej okaza³o
siê, ¿e po¿yczki w PKO SA udzielono Asie na podstawie fikcyjnych dokumentów.

W styczniu 1993 r. Rubi Asa zosta³ aresztowany na lotnisku w Kopenhadze
i na krótko osadzony w duñskim wiêzieniu. Za przedsiêbiorc¹ rozes³ano miê-
dzynarodowy list goñczy, natomiast niezale¿nie od siebie Szwajcaria (gdzie swoje
interesy ulokowane mia³a poszkodowana firma Red Rock Commodities) oraz
Izrael wyst¹pi³y z wnioskiem o ekstradycjê265.

Art-B266

Historia firmy nierozerwalnie wi¹¿e siê z dwoma osobami: Bogus³awem Bag-
sikiem i Andrzejem G¹siorowskim. To za ich spraw¹ tak zwana afera Art-B prze-

DYLEMATY STOSUNKÓW GOSPODARCZYCH 191

261
261 Biznesmen znika, d³ugi zostaj¹, „Gazeta Wyborcza”, 25 sierpnia 1992.
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262 Tam¿e.
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263 Afera stalowa. Kto i dlaczego zaaresztowa³ w Hajfie Legion Polski, „Gazeta Wyborcza”, 2 grudnia 1992.
264
264 Handel z izraelskim bankrutem. Afera stalowa?, „Gazeta Wyborcza”, 2 grudnia 1992.
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265 Przypadki Rubiego Asy, „Gazeta Wyborcza”, 14 czerwca 1993.
266
266 Szczegó³owo historiê dzia³alnoœci firmy Art-B oraz perypetie jej szefów opisuj¹ Anna Kwiatkowska
i Tomasz Rudomino w ksi¹¿ce Kto siê boi Art B?, Warszawa 1997.



kroczy³a granice Polski i wywar³a wp³yw na stosunki polsko-izraelskie. Wszystko
rozpoczê³o siê w lutym 1989 r., gdy trzech m³odych Cieszynian, z Bogus³awem
Bagsikiem (z zawodu muzykiem) na czele, za³o¿y³o spó³kê Art-B, z kapita³em
za³o¿ycielskim 100 tys. z³otych (tj. 10 PLN). Kilka miesiêcy póŸniej do grona
wspólników do³¹czy³ m³ody lekarz – Andrzej G¹siorowski. W b³yskawicznym
tempie, bo ju¿ pod koniec 1990 r., Art-B, sta³a siê jedn¹ z najwiêkszych firm
w Polsce. Do holdingu Art-B nale¿a³o w szczytowym momencie ok. 100 spó³ek,
zatrudniaj¹cych 15 tys. osób267. Jej szefowie nie stronili od manifestowania swoich
mo¿liwoœci finansowych. Jednym z najbardziej spektakularnych posuniêæ by³ za-
kup od upadaj¹cej fabryki Ursus ca³ej rocznej produkcji, tj. ok. 30 tys. traktorów
za 17 mln z³otych. Firma posiada³a udzia³y w domach towarowych, w³asny samo-
lot, helikopter i kolekcjê dzie³ sztuki. Co wiêcej, na pocz¹tku lat dziewiêædzie-
si¹tych pozycjê spó³ki kierowanej przez Bagsika i G¹siorowskiego wzmacnia³y ich
liczne kontakty z politykami. Prasa donosi³a o czêstych wizytach biznesmenów
w kuluarach Sejmu RP, o tym, ¿e finansowali kampaniê wyborcz¹ Lecha Wa³êsy
w 1990 r. i ¿e prezesem jednej z uzale¿nionych od Art-B spó³ek by³ polityk SLD,
Marek Siwiec, a inny polityk lewicy, Jerzy Dziewulski, po¿ycza³ od Bagsika pie-
ni¹dze, jego ¿ona zaœ pracowa³a w Art-B, i w koñcu o niejasnych powi¹zaniach
szefów firmy z niektórymi politykami Porozumienia Centrum268.

Nie jest do koñca jasne, jak G¹siorowski, Bagsik oraz ich wspólnicy uczynili
z niewielkiej spó³ki potê¿ne przedsiêbiorstwo. W toku póŸniejszych ustaleñ oce-
niono, ¿e znaczne zyski Art-B pochodzi³y z tzw. oscylatora, nazwanego przez
Bagsika i G¹siorowskiego „oscylacyjn¹ akceleracj¹ kapita³u”. W skrócie operacja
polega³a na wpuszczeniu w obieg bankowy ponad 6200 czeków rozrachunko-
wych; w³aœciciele Art-B zarobili na podwójnym lub wielokrotnym oprocentowaniu
tych samych kwot. Operacja by³a mo¿liwa dziêki szybszemu ni¿ przep³yw infor-
macji o operacjach bankowych przerzucaniu czeków z banku do banku. Niemniej
jednak prokurator prowadz¹cy sprawê Art-B twierdzi³, ¿e oscylator by³ jedynie
„sposobem na ukrycie wy³udzeñ od NBP miliardów ówczesnych z³otych”269.

Niejasnymi interesami w³aœcicieli Art-B ju¿ w 1991 r. zaczê³y interesowaæ siê
polskie organa œcigania. Zanim jednak dosz³o do planowanego aresztowania pa-
nów Bagsika i G¹siorowskiego, „ktoœ”270 poinformowa³ biznesmenów o zbli¿a-
j¹cych siê k³opotach. 31 lipca 1991 r. Bagsik i G¹siorowski uciekli wraz z rodzi-
nami z kraju. Prasa rozpisywa³a siê, ¿e pikanterii ucieczce dodawa³ fakt, i¿ pano-
wie wywieŸli w walizkach 35 mln dolarów zakupionych za pieni¹dze spó³ki271. Po
opuszczeniu Polski biznesmeni zatrzymali siê na krótko w Hanowerze, gdzie
podpisali dwie tzw. umowy hanowerskie, na mocy których przew³aszczyli maj¹tek
firmy Art-B na rzecz Banku Handlowo-Kredytowego w Katowicach, w którym na
ich rachunkach ujawni³ siê ogromny debet w wysokoœci 4,2 mld ówczesnych
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267 Przygrywka do Art-B, „Gazeta Wyborcza”, 25 lutego 1998.
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268 Artysta biznesu dosta³ dziewiêæ lat, „Rzeczpospolita”, 21 paŸdziernika 2000.
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269 Przygrywka do Art-B.
270
270 O ostrze¿enie B. Bagsika i A. G¹siorowskiego o planowanym aresztowaniu oskar¿ono ówczesnego
szefa Biura Bezpieczeñstwa Narodowego przy Kancelarii Prezydenta (Lecha Wa³êsy) – Macieja Za-
lewskiego, zwi¹zanego z ówczesn¹ parti¹ braci Kaczyñskich – Porozumieniem Centrum.
271
271 Artysta biznesu dosta³...



z³otych. Bagsik i G¹siorowski nie zabawili d³ugo w Niemczech z Hanoweru ru-
szyli do Izraela i tutaj rozpoczyna siê etap sprawy Art-B, który z punktu widzenia
przedmiotu niniejszej rozprawy interesuje nas najbardziej.

Bardzo szybko okaza³o siê, ¿e biznesmeni nie zamierzaj¹ wróciæ do Polski, co
wiêcej, maj¹ w planach pozostanie w Izraelu na sta³e. Bagsik jeszcze przed uciecz-
k¹ z Polski mia³ izraelskie obywatelstwo (tak¿e paszport niemiecki), natomiast
G¹siorowski z³o¿y³ stosowne podanie krótko po przybyciu do Izraela272. Wydaje
siê, ¿e na decyzjê Bagsika i G¹siorowskiego o ucieczce w³aœnie do Izraela wp³ynê³o
wiele uwarunkowañ. Po pierwsze, szefowie Art-B ju¿ wiosn¹ 1991 r. informowali
o zainteresowaniu ewentualnym kupnem „po³owy udzia³ów w najwiêkszym izrael-
skim Towarzystwie Naftowym Paz”273. Poza tym ju¿ na prze³omie roku 1990
i 1991 polscy biznesmeni inwestowali w Izraelu; szybko stali siê posiadaczami
budynków i gruntów w Tel Awiwie i okolicach o wartoœci 10 mln dolarów274. Kie-
dy zatem przybyli do Izraela latem 1991 r., grunt do zainwestowania przywiezio-
nych z Polski dolarów ju¿ mieli. Po drugie, obaj panowie liczyli, ¿e przez wzgl¹d
na ¿ydowskie korzenie ich rodzin otrzymaj¹ izraelskie obywatelstwo, co siê zreszt¹
sta³o. Mieli wiêc przes³anki, aby s¹dziæ, ¿e w Izraelu mog¹ czuæ siê bezpiecznie,
a polskie organy œcigania ich tam nie dosiêgn¹. Co wiêcej, Polska i Izrael nie
podpisa³y porozumienia o ekstradycji, zreszt¹ w³adze Izraele s¹ znane z tego, ¿e
nie wydaj¹ w³asnych obywateli staraj¹cym siê o to przedstawicielom wymiaru
sprawiedliwoœci innych pañstw.

Przedstawione argumenty nie wyczerpuj¹ jednak listy zwi¹zków Bagsika i G¹-
siorowskiego z Izraelem. Otó¿ jedn¹ z kontrolowanych przez Art-B firm-córek,
dzia³aj¹c¹ w³aœnie w Izraelu, by³a firma Polico Investement Ltd., kierowana przez
Artura Birmana, Meira Braindwaimana (Bara) oraz Valery’ego Amiela275. Pikan-
terii historii dodawa³y ustalenia kontrwywiadu UOP, i¿ wszyscy oni byli powi¹zani
z izraelskim wywiadem276. Ponadto polska prasa spekulowa³a, ¿e sam G¹siorowski
z Bagsikiem musieli mieæ „zwi¹zki z Mosadem”277. Za hipotez¹ t¹ mia³o przema-
wiaæ za³o¿enie, ¿e „bez zgody Mosadu w Izraelu nic nie mo¿na za³atwiæ, a co do-
piero b³yskawicznie uzyskaæ obywatelstwo czy zgodê na zakup kontrolnego pakie-
tu akcji Paz, spó³ki zarz¹dzaj¹cej najwiêkszymi polami naftowymi w tym kraju”278.
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272 W³aœciciele Art-B nie wróc¹, „Gazeta Wyborcza”, 12 sierpnia 1991.
273
273 Art B wykupuje Izrael, „Gazeta Wyborcza”, 31 maja 1991. Towarzystwo Akcyjne Paz powsta³o
w 1922 r. pod nazwa Anglo-Asiatic Petroleum. Od 1927 r. firma dzia³a³a w ramach œwiatowej firmy
Shell (dzisiaj: Royal Dutch Shell), nastêpnie w³aœciciele przekszta³cili j¹ w Shell-Palestine. W 1958 r.
firma ugiê³a siê pod arabskim bojkotem, w wyniku czego ówczesny minister skarbu, Levy Eszkol,
poœredniczy³ w jej sprzeda¿y. Nabywcami byli Brytyjczyk I. Wolfson oraz bracia Nahmias z Francji.
Wtedy w³aœnie przemianowano firmê, nadaj¹c jej nazwê Paz. W póŸniejszych latach skarb pañstwa
postawi³ sobie za cel odzyskanie wp³ywów i udzia³ów w firmie; w 1981 r., po odkupieniu akcji od
Wolfsona, pañstwo posiada³o 75 proc. akcji firmy. W 1988 r. Paz zosta³a sprywatyzowana, najwiêkszy
pakiet akcji znalaz³ siê w rêkach tzw. Grupy Liebermana. W lutym 1991 r. Grupa Liebermana odsprze-
da³a 50 proc. akcji w Pazie Bogus³awowi Bagsikowi i Andrzejowi G¹siorowskiemu. Zob.: „Media Za-
graniczne o Polsce. Biuletyn MSZ”, 15 czerwca 2005, rok XIV, nr 2599 (3352), za: „Globes” 18–19 maja
2005.
274
274 85 mln dolarów przywióz³ Bagsik do Izraela, „Gazeta Wyborcza”, 16 sierpnia 1991.
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275 Sk¹d siê wzi¹³ kapita³ za³o¿ycieli Art-B, „Wprost”, 15 paŸdziernika 2000.
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276 A. Kwiatkowska, T. Rudomino, Kto siê boi..., s. 27.
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277 Sk¹d siê wzi¹³ kapita³ za³o¿ycieli Art-B.
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278 Tam¿e.



Równie szybko i spektakularnie jak Bagsik i G¹siorowski dzia³a³ polski wy-
miar sprawiedliwoœci z tym, ¿e zdecydowanie mniej skutecznie. Najpierw od-
dzia³y antyterrorystyczne i funkcjonariusze Urzêdu Ochrony Pañstwa (UOP)
przeszukiwali nieruchomoœci zajmowane przez szefów Art-B, natomiast ju¿
8 sierpnia 1991 r. wydano miêdzynarodowe listy goñcze za biznesmenami. Pro-
kuratura postawi³a tymczasem by³ym w³aœcicielom Art-B zarzuty dokonywania
„machinacji finansowych, w wyniku których skarb pañstwa straci³ 4,2 miliar-
da z³otych”. Dodatkowo prokuratura twierdzi³a, ¿e „wywieŸli oni z Polski rów-
nowartoœæ 2 miliardów z³otych, z czego przynajmniej 37 milionów dolarów niele-
galnie”279.

Przypadek G¹siorowskiego i Bagsika sta³ siê przyczynkiem do zwrócenia siê,
po raz pierwszy w historii dwustronnych stosunków, polskiego wymiaru spra-
wiedliwoœci do w³adz izraelskich o wydanie biznesmenów oskar¿onych w Polsce
o przestêpstwa gospodarcze. Wniosek taki sporz¹dzono w maju 1992 r. w pol-
skim resorcie sprawiedliwoœci i drog¹ dyplomatyczn¹ przes³ano do Izraela280. Po-
niewa¿ Polska nie otrzyma³a nañ ¿adnej odpowiedzi, Ministerstwo Sprawiedliwoœ-
ci RP po raz drugi zwróci³o siê do w³adz Izraela o ekstradycjê G¹siorowskiego
i Bagsika pod koniec 1993 r. W dokumencie „ponaglaj¹cym” przypomniano o sta-
wianych biznesmenom zarzutach281, tym razem jednak dodatkowo powo³ano siê
na „podpisanie przez Izrael Europejskiej Konwencji o Ekstradycji”282.

W izraelskich mediach opinia na temat w³aœcicieli Art-B, zwanych rów-
nie¿ grup¹ polsk¹, jak donosi³ zastêpca redaktora naczelnego jednej z najwiêk-
szych gazet „Jediot Ahronot”, Sever Plocker, nie by³a pozytywna. Tamtejsi dzien-
nikarze zastanawiali siê, „sk¹d Bagsik i G¹siorowski wziêli pieni¹dze, by uru-
chomiæ tak du¿¹ firmê”283. Wypowiadaj¹cy siê na ³amach „wszystkich izraelskich
dzienników” eksperci byli zgodni, ¿e „rz¹d [izraelski] nie powinien dopuœciæ
do sprzedania czêœci udzia³ów jednego z najwiêkszych koncernów naftowych Paz
Bagsikowi i G¹siorowskiemu”284. G³os w sprawie szefów Art-B zabierali przed-
stawiciele izraelskiego resortu spraw wewnêtrznych, deklaruj¹c, ¿e informacje
podane we wnioskach o obywatelstwo przez Bogus³awa Bagsika i Andrzeja G¹-
siorowskiego zostan¹ ponownie gruntownie sprawdzone. Nie wykluczano, ¿e
mo¿e nawet dojœæ do pozbawienia ich „przywileju obywatelstwa”, co jednak nigdy
siê nie sta³o285.

Tymczasem rozpocz¹³ siê proces upad³oœciowy i likwidacyjny firmy Art-B
w Polsce, przeciwko czemu protestowali G¹siorowski i Bagsik. Jednym z wielu
podjêtych przez likwidatora spó³ki, Jerzego Cyrany, dzia³añ by³o wniesienie do
izraelskiego s¹du pozwu przeciwko by³ym jej w³aœcicielom o zwrot 91,6 mln
dolarów. Proces mia³ charakter cywilnoprawny286. Natomiast sprawa karna wszczêta
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279 Bagsik pokryje straty, „Gazeta Wyborcza”, 22–23 lutego 1992.
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280 Prokurator za¿¹da³ ekstradycji szefów Art-B”, „Gazeta Wyborcza”, 21 maja 1992.
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281 Polska znowu chce Bagsika, „Rzeczpospolita”, 11 grudnia 1993.
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282 Polska przyst¹pi³a 15 czerwca 1993 r. do Europejskiej Konwencji o Ekstradycji, zawartej w Pary¿u
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283 Sk¹d Art-B wziê³o pieni¹dze, „Gazeta Wyborcza”, 14–15 sierpnia 1991.
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284 Tam¿e.
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285 Mossad wchodzi do akcji, „Gazeta Wyborcza”, 13 sierpnia 1991.
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286 Izrael przeci¹ga proces w sprawie Art-B, „Rzeczpospolita”, 3 wrzeœnia 1994.



przez Prokuraturê Okrêgow¹ w Warszawie zosta³a zawieszona ze wzglêdu na
nieobecnoœæ oskar¿onych w kraju.

W czerwcu 1994 r. na lotnisku w Zurychu tamtejsza policja aresztowa³a Bo-
gus³awa Bagsika. W szwajcarskim areszcie Bagsik spêdzi³ kilkanaœcie miesiêcy, a¿
w koñcu w lutym 1996 r., na mocy umowy ekstradycyjnej miêdzy Polsk¹ a Szwaj-
cari¹, zosta³ wydany w rêce Polaków. Akt oskar¿enia trafi³ do s¹du w styczniu
1997 r. sam proces Bagsika przed warszawskim S¹dem Wojewódzkim rozpocz¹³
siê dopiero 26 lutego 1998 r. Bagsikowi postawiono ostatecznie piêæ zarzutów287.
Proces trwa³ do paŸdziernika 2000 r. 20 paŸdziernika s¹d og³osi³ wyrok, skazuj¹c
Bogus³awa Bagsika na dziewiêæ lat wiêzienia oraz 5 tys. z³otych grzywny i zakaz
pe³nienia stanowisk w spó³kach handlowych przez piêæ lat. Skazany odwo³ywa³
siê od wyroku do S¹du Apelacyjnego, ten jednak, moc¹ wyroku z 22 stycznia
2002 r., utrzyma³ karê dla by³ego szefa Art-B288.

W 1996 r. znowu sta³o siê g³oœno o pozostaj¹cym w Izraelu by³ym szefie Art-B
Andrzeju G¹siorowskim. Tym razem ju¿ nie za spraw¹ zdarzeñ sprzed lat, lecz
dziêki jego bie¿¹cej dzia³alnoœci, która nie spodoba³a siê izraelskim organom
œcigania. Otó¿ w paŸdzierniku 1996 r. aresztowano G¹siorowskiego i oskar¿ono
o to, ¿e „dzia³aj¹c w zmowie z szeœcioma innymi wspólnikami, fa³szowa³ tak
zwane z³ote karty kredytowe, dziêki czemu wy³udzili oni od izraelskich banków
kilkadziesi¹t milionów dolarów”289. Gang oszustów mia³ równie¿ za³o¿yæ kilka
firm oferuj¹cych us³ugi i dostawy towarów Autonomii Palestyñskiej. Inkasowa³
pieni¹dze, ale nie œwiadczy³ ¿adnych us³ug i nie dostarcza³ ¿adnych towarów
Palestyñczykom, wy³udzaj¹c w ten sposób miliony dolarów290.

W toku postêpowania m³ody informatyk, David Cohen, zezna³, ¿e w³amañ
dokonywa³ na zlecenie Meira Bara, o czym wiedzia³ Andrzej G¹siorowski. Móz-
giem procederu by³ zatem Bar, a rola Andrzeja G¹siorowskiego polega³a na „orga-
nizowaniu firmy” poprzez zatrudnianie Polaków, którzy mieliby wybieraæ pie-
ni¹dze na fa³szywe karty291. G¹siorowski podzieli³ los swojego druha Bagsika
i równie¿ wyl¹dowa³ za kratami, z tym, ¿e jeden siedzia³ w wiêzieniu w Polsce,
a drugi w izraelskiej celi wiêzienia Abu Kabir pod Tel Awiwem292.
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287 Zarzuty postawione przez prokuraturê Bogus³awowi Bagsikowi w rozpoczêtym 26 lutego 1998 r.
procesie to „przekupienie g³ównego ksiêgowego Banku Œl¹skiego, oddzia³u w Ustroniu szeœcioma
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290 Z³ote karty, „Polityka”, 12 paŸdziernika 1996.
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291 A. Kwiatkowska, T. Rudomino, Kto siê boi..., s. 216–217.
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292 W Polsce ukaza³o siê kilka publikacji przybli¿aj¹cych historiê losów A. G¹siorowskiego i B. Bag-
sika, wœród nich: J. Diat³owicki, Bagsik & G¹siorowski: „Jak kradliœmy ksiê¿yc”, Wroc³aw 1991; F. Ragner,
G¹siorowski, druga strona medalu, Warszawa 1996; B. Bagsik. Cz³owiek nie stela, cieszyñski w¹tek Art-B,
Cieszyn 1996; P. Gabryel, M. Zieleniewski, Polscy milionerzy, Warszawa 1995; Art-B, czyli jak robiæ
pieni¹dze, zbiór artyku³ów prasowych, Kielce 1991; A. G¹siorowski, Ziemia obiecana, 2001; a. G¹siorow-
ski, Oscillation – Financial System in the New Millenum, wersja on-line, http://agasiorowski.com/books/
oscillator/00_resources.htm (dostêp: 18 lutego 2007).



Colloseum

Pod koniec 2001 r. w Polsce wybuch³a tak zwana afera Colloseum. Szef tej fir-
my, Józef Jêdruch, zosta³ oskar¿ony przez prokuraturê okrêgow¹ w Katowicach
o oszustwa finansowe i wy³udzenie 430 mln z³otych. Szef konsorcjum finanso-
wego Colloseum poszed³ za przyk³adem G¹siorowskiego i Bagsika, bohaterów
afery Art-B, i uciek³ do Izraela. Uda³o siê go zatrzymaæ w lipcu 2003 r. w izrael-
skim mieœcie Jaffa. Problem w tym, ¿e wyst¹pi³ on o obywatelstwo na podstawie
izraelskiego prawa do powrotu. Twierdzi³, ¿e jego babcia na ³o¿u œmierci wyzna³a
matce, ¿e jest ¯ydówk¹. Poza tym wzi¹³ œlub z obywatelk¹ Izraela – Amal Ken-
nedy, wysz³o jednak na jaw, ¿e w 2001 r. zawar³ legalny zwi¹zek ma³¿eñski w Sta-
nach Zjednoczonych i nigdy siê nie rozwiód³, wiêc drugi œlub nie by³ wa¿ny293. Do
Tel Awiwu jesieni¹ 2003 r. pojechali polscy prokuratorzy, Tomasz Tadla i Andrzej
Kêpiñski, by przekonaæ stronê izraelsk¹, ¿e zebrane przez nich dowody nie budz¹
¿adnych w¹tpliwoœci w kwestii winy polskiego biznesmena. Mieli zabraæ g³os
w tocz¹cym siê przed jerozolimskim s¹dem procesie ekstradycyjnym. Niemniej
jednak, poniewa¿ Polska i Izrael nie podpisa³y do tego czasu umowy o ekstrady-
cji, ewentualne wydanie Jêdrucha dokona³oby siê na podstawie „ogólnych zasad
wspó³pracy prawnej”294. Ostatecznie strona izraelska przychyli³a siê do polskie-
go wniosku o ekstradycjê i Jêdruch 6 grudnia 2003 r. trafi³ do aresztu w Kato-
wicach.

Szybkie i satysfakcjonuj¹ce stronê polsk¹ rozwi¹zanie problemu ucieczki Jê-
drucha z Polski do Izraela pokaza³o, ¿e s¹ sytuacje, w których izraelski wymiar
sprawiedliwoœci bywa elastyczny. Zastanawiaæ siê mo¿na, jakie by³y przyczyny
owej elastycznoœci. Skala i reperkusje afery finansowej zwi¹zanej z biznesow¹
dzia³alnoœci¹ Jêdrucha by³y bez porównania mniejsze ani¿eli sprawa Art-B i dzia-
³alnoœci Bagsika i G¹siorowskiego. Równie¿ zwi¹zki z Izraelem Bagsika i G¹sioro-
wskiego nale¿a³oby uznaæ za znacznie g³êbsze ani¿eli szefa Colloseum. Nie bez
znaczenia jednak wydaje siê osi¹gniêty ju¿ wówczas na p³aszczyŸnie stosunków
politycznych stopieñ wzajemnego zrozumienia miêdzy Polsk¹ a Izraelem. W roku
2003 w relacjach Warszawy i Tel Awiwu odczuwalna by³a atmosfera partnerstwa,
oba kraje ³¹czy³y liczne wspólne interesy, i jak by³a o tym mowa w rozdziale
drugim, wiêcej w tych stosunkach by³o impulsów do wspó³pracy i negocjacji ani-
¿eli rywalizacji.

Przedstawiony obraz polsko-izraelskich stosunków gospodarczych i handlowych
wyraŸnie pokazuje, ¿e podlega³y one znacz¹cym przeobra¿eniom. Przy czym prze-
obra¿ania te odzwierciedlaj¹ ogólne tendencje ukazane w rozdziale drugim. Dy-
namice rozwoju stosunków gospodarczych miêdzy Polsk¹ i Izraelem sprzyja³y
oczywiœcie zmiany polityczne, stabilizowanie siê polskiego rynku oraz przyst¹-
pienie Polski do struktur Unii Europejskiej i NATO. Choæ wielokrotnie pojawia³y
siê w obszarze dwustronnych stosunków gospodarczych problemy czy nawet kon-
flikty, to zauwa¿amy, ¿e chêæ wspó³pracy wyraŸnie w nich przewa¿a³a. Po roz-
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293 Ruszy³ proces Colloseum, „Dziennik Zachodni”, 12 stycznia 2006.
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294 Jak prokurator z prokuratorem, „Rzeczpospolita”, 7 paŸdziernika 2003.



maitych perypetiach polityczno-miêdzynarodowych Polska i Izrael podjê³y w koñ-
cu intensywn¹ kooperacjê w dziedzinie przemys³u zbrojeniowego. Izraelskie firmy
umocni³y swoj¹ pozycjê na polskim rynku, realizuj¹c kolejne, niekiedy spektaku-
larne przedsiêwziêcia inwestycyjne; mo¿na tu wymieniæ choæby dzia³alnoœæ izrael-
skich deweloperów czy inwestycje stoczniowe Ramiego Ungara. Przysz³oœæ wspó³-
pracy gospodarczo-handlowej miêdzy podmiotami z Polski i Izraela zale¿a³a
w znacznym stopniu od atmosfery politycznej i wielu uwarunkowañ o charakte-
rze miêdzynarodowym.
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Rozdzia³ czwarty

Stosunki kulturalno-naukowe

PODSTAWY PRAWNEPodstawy prawne

Dwustronne porozumienia reguluj¹ce kontakty
w dziedzinie kultury i nauki

Porozumienia miêdzypañstwowe reguluj¹ce wspó³pracê naukow¹ i kulturaln¹ zo-
sta³y podpisane w trakcie wizyty prezydenta Lecha Wa³êsy w Izraelu w maju
1991 r. Regulowa³y one szerszy obszar ani¿eli kultura i nauka, dotyczy³y równie¿
innych form wspó³pracy polsko-izraelskiej, mianowicie edukacji i wymiany m³o-
dzie¿owej.

Pierwsza ze wspomnianych umów dotyczy³a wspó³pracy w dziedzinie kultury,
nauki i edukacji1. By³o to jedno z obszerniejszych zawartych porozumieñ i nie-
w¹tpliwie jedno z najwa¿niejszych. Umowa w szeroki, a zarazem szczegó³owy
sposób regulowa³a stosunki miêdzy dwoma krajami, przede wszystkim zaœ odno-
si³a siê do istotnych sfer aktywnoœci pozapolitycznej i znacznie u³atwia³a dialog
miêdzy konkretnymi aktorami spo³ecznymi z obu pañstw. Do wa¿niejszych jej
zapisów nale¿y zaliczyæ artyku³ drugi, w którym mowa jest o tym, ¿e umawiaj¹ce
siê strony, w tym wypadku rz¹dy obu pañstw, bêd¹ prowadzi³y dzia³ania „za-
chêcaj¹ce swoje w³aœciwe w³adze i instytucje do podejmowania takich przed-
siêwziêæ, jak wymiany wystaw i innych prezentacji o charakterze kulturalnym,
edukacyjnym i informacyjnym, t³umaczenia i publikacje dzie³ artystycznych, lite-
rackich i naukowych autorów drugiego kraju; prezentacje utworów artystycznych
przez telewizjê, radio, teatry, kina, sale koncertowe, studia baletowe i oœrodki
wystawowe”. Ponadto w zawartej umowie mowa jest o „wzajemnej wymianie
artystów i grup artystycznych, organizowaniu imprez artystycznych i festiwali
filmowych, wspó³pracy szkó³ artystycznych, muzeów, galerii, bibliotek, teatrów
i innych oœrodków kulturalnych”. Umowa przewidywa³a równie¿ pomoc w³adz
oraz inicjowanie ró¿norakich kontaktów ludzi kultury, sztuki i nauki, w tym
udzia³ w konferencjach, festiwalach, konkursach i spotkaniach. Zak³adano rów-
nie¿ „pog³êbianie wspó³pracy konkretnych stowarzyszeñ i grup dzia³aj¹cych w ob-
szarze kultury, takich jak stowarzyszenia pisarzy, kompozytorów, malarzy, rzeŸ-
biarzy, grafików, aktorów, muzyków, filmowców, choreografów, architektów”2.

Co do wspó³pracy naukowej umowa przewidywa³a, ¿e: „Strony bêd¹ stwarzaæ
odpowiednie warunki dla bezpoœrednich kontaktów miêdzy placówkami, organi-

1
1 Umowa miêdzy Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej a Pañstwem Izrael o wspó³pracy w dziedzinie
kultury, nauki i edukacji, Dz.U. z 1992 r., nr 16, poz. 60.
2
2 Tam¿e.



zacjami i stowarzyszeniami naukowymi, instytucjami szkolnictwa wy¿szego i ba-
dañ, naukowcami i specjalistami obu Pañstw”. Na uwagê zas³uguj¹ przewidziane
w umowie takie formy wspó³pracy naukowej, jak „wymiany naukowców, nauczy-
cieli akademickich i innych specjalistów oraz wzajemne zapraszanie siê Stron na
kongresy, konferencje i sympozja naukowe”. Umowa przewidywa³a równie¿ opra-
cowanie systemu stypendiów dla badaczy i wymianê studentów szkó³ wy¿szych
i sta¿ystów. Kooperacji sprzyjaæ mia³o wspólne organizowanie kursów, konferencji
i sympozjów naukowych, a tak¿e uzgadnianie wspólnych programów i projektów
badawczych, wymiana dokumentacji, publikacji i literatury naukowej3.

Wyrazem pog³êbiaj¹cej siê wspó³pracy i osi¹gniêcia du¿ego poziomu szcze-
gó³owoœci by³y przygotowane przez Komisjê Mieszan¹ programy wykonawcze do
umowy. Pierwszy obejmowa³ lata 1991–1992, drugi by³ realizowany w latach
1994–1996, trzeci od 1997 do 19994 r., czwarty w okresie miêdzy rokiem 2000
a 20035, ostatni natomiast dotyczy³ lat 2005–20086. Programy te z du¿ymi de-
talami omawia³y formy wspó³pracy, z uwzglêdnieniem konkretnych projektów
i instytucji je realizuj¹cych.

Druga, podpisana w trakcie pobytu Wa³êsy w Jerozolimie, umowa umo¿liwi³a
„wzajemne utworzenie oœrodków kultury i informacji”7. Artyku³ 1 dokumentu
mówi³, ¿e „oœrodki kultury i informacji mog¹ byæ strukturalnie powi¹zane z mi-
sjami dyplomatycznymi pañstw, istnieje równie¿ mo¿liwoœæ powo³ania placówek
niezale¿nych od misji dyplomatycznych”8. Artyku³ 5 natomiast wymienia formy
dzia³alnoœci oœrodków kultury, wœród nich wspomina siê o „organizowaniu semi-
nariów, wyk³adów, spotkañ, wystaw, projekcji filmów”, ponadto przewiduje siê,
¿e oœrodki takie mog¹ „organizowaæ kursy jêzykowe, prowadziæ dzia³alnoœæ pub-
likacyjn¹”. Promocja kultury i tradycji jednego kraju w drugim realizowana mia³a
byæ przy œcis³ej wspó³pracy owych oœrodków z resortami spraw zagranicznych.
Praktycznym przejawem powi¹zañ by³ zapisany w umowie tryb powo³ywania
kierownika jednostki. Otó¿ wyboru dyrektora oœrodka dokonywa³a komisja MSZ
jednego pañstwa, o czym powiadomione winne byæ w³adze drugiego pañstwa.
Niemniej jednak porozumienie umo¿liwia³o zatrudnianie w placówce obywateli
pañstwa, w którym siê ona znajdowa³a.

Trzecia umowa, podpisana 22 maja 1991 r., to porozumienie w sprawie wy-
miany m³odzie¿y. Wesz³a ona w ¿ycie oficjalnie dopiero 7 kwietnia 2004 r. Wy-
miana m³odzie¿y i kooperacja stowarzyszeñ m³odzie¿owych, szkó³ i innych placó-
wek wychowawczo-kulturalnych by³a realizowana do 2004 r. na podstawie omó-
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3 Tam¿e.
4
4 Program wykonawczy do umowy miêdzy Rz¹dem RP a Rz¹dem Pañstwa Izrael o wspó³pracy kultu-
ralnej, naukowej i oœwiatowej na lata 1997–1999, podpisany w Warszawie 10 paŸdziernika 1996 r.,
wszed³ w ¿ycie 1 stycznia 1997 r.
5
5 Program wykonawczy do umowy miêdzy Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz¹dem Pañstwa Izrael
o wspó³pracy kulturalnej, naukowej i oœwiatowej na lata 2000–2003, sporz¹dzony w Jerozolimie
28 listopada 2000 r., Dz.U. 2001, nr 143, poz. 1598.
6
6 Program wykonawczy do umowy miêdzy Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz¹dem Pañstwa Izrael
o wspó³pracy kulturalnej, naukowej i oœwiatowej na lata 2005–2008, sporz¹dzony w Warszawie
30 listopada–1 grudnia 2004 r.
7
7 Umowa miêdzy Rz¹dem RP a Rz¹dem Pañstwa Izrael o wzajemnym utworzeniu i dzia³alnoœci oœrod-
ków kultury i informacji, podpisana w Jerozolimie 22 maja 1991 r., wesz³a w ¿ycie 27 grudnia 1991 r.
8
8 Tam¿e.



wionej ju¿ umowy o wspó³pracy kulturalnej, naukowej i oœwiatowej. Swego ro-
dzaju novum wprowadzonym przez umowê by³o powo³anie do ¿ycia Wspólnej
Komisji, która na podstawie „zg³oszonych propozycji, bêdzie ustalaæ roczne pro-
gramy wymiany m³odzie¿y”9.

Dla rozwijania i pog³êbiania ju¿ istniej¹cych kontaktów kulturalnych istotne
by³o zawarcie umowy o wspó³pracy w dziedzinie koprodukcji filmów10. Umowa
ta zosta³a podpisana 16 lutego 2004 r. przez przebywaj¹cego w Izraelu z oficjaln¹
wizyt¹ ministra kultury Waldemara D¹browskiego. Ze strony izraelskiej swój
podpis z³o¿y³ minister spraw zagranicznych Silvan Szalom. Ceremonia podpisa-
nia mia³a miejsce w budynku MSZ Izraela i odby³a siê w podnios³ej atmosferze,
z udzia³em przedstawicieli miejscowego przemys³u filmowego, telewizji, radia
i prasy11. W krótkim przemówieniu Silvan Szalom stwierdzi³12, ¿e „podpisanie
niniejszego porozumienia odzwierciedla przyjazne stosunki miêdzy dwoma naro-
dami, daje tak¿e mo¿liwoœæ dalszego ich umacniania”. Szalom przyzna³, ¿e sto-
sunki te zawsze bêd¹ pod du¿ym wp³ywem wydarzeñ z przesz³oœci, ale trzeba
„byœmy wspólnie patrzyli w przysz³oœæ”. Jego zdaniem „kultura, nauka i edukacja
s¹ podstawowymi komponentami w procesie budowania nowej, wspólnej przy-
sz³oœci”. Izraelski wicepremier zwróci³ uwagê, ¿e z punktu widzenia Izraela roz-
wijanie dobrych relacji z Polsk¹ jest szczególnie wa¿ne w œwietle jej akcesji do
Unii Europejskiej. „Izrael ma nadziejê – jak stwierdzi³ Szalom – na to, ¿e zro-
zumienie dla interesów Izraela, jakim wykazuje siê Polska, stanie siê tak¿e cech¹
polityki rozszerzonej Unii”.

Minister Waldemar D¹browski uzna³ podpisan¹ umowê za kolejny dowód
rozwoju bliskich wiêzi miêdzy Izraelem i Polsk¹. Zaznaczy³, ¿e „szczególny cha-
rakter stosunków izraelsko-polskich wynika ze wspólnej historii obu narodów,
w której by³y trudne chwile, ale nie brakowa³o tak¿e podnios³ych momentów”.
Wspó³praca kulturalna, w tym koprodukcja filmowa, jego zdaniem, „uzupe³nia
doskona³e kontakty dwustronne w innych dziedzinach i powinna byæ postrzegana
jako sta³y element wzajemnych relacji”.

Sama umowa stwarza³a preferencyjne warunki twórcom zwi¹zanym z bran¿¹
kinematograficzn¹. Koprodukcje filmowe13 od chwili wejœcia w ¿ycie umowy po-
winny byæ traktowane w pañstwach umawiaj¹cych siê stron jako produkcje krajo-
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19 Umowa o wymianie m³odzie¿y miêdzy Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz¹dem Pañstwa Izrael,
podpisana w Warszawie 29 sierpnia 1991 r., M.P. z 2006 r., nr 27 poz. 298.
10
10 Umowa miêdzy Rz¹dem RP i Rz¹dem Pañstwa Izrael o koprodukcji filmowej, podpisana w Jero-
zolimie 16 lutego 2004 r., kopia orygina³u w posiadaniu autorki.
11
11 W ramach wizyty w Izraelu Minister Kultury RP Pan Waldemar D¹browski 16 lutego podpisa³ umowê
o koprodukcji filmowej miêdzy Rz¹dem Rzeczpospolitej Polskiej i Rz¹dem Pañstwa Izrael, „Biuletyn Media
Zagraniczne o Polsce i polskiej kulturze w œwiecie”, 19 lutego 2004, rok XIII, nr 2271 (3024), infor-
macja w³asna placówki.
12
12 Visit of Polish Minister of Culture Waldemar Dabrowski – Signing of Film Co-Production Cooperation
Agreement – February 16, 2004, Communicated by the Foreign Minister’s Bureau, http://www.mfa.
gov.il (dostêp: 17 marca 2005).
13
13 W rozumieniu ustawy „koprodukcje filmowe obejmowa³y filmy oraz inne utwory audiowizualne
niezale¿nie od ich d³ugoœci i formatu, w tym animowane i dokumentalne, przeznaczone do rozpow-
szechniania w dowolny sposób i w dowolnej formie [...], szczególnie w kinach, telewizji, na noœnikach
magnetycznych i optycznych” – Umowa miêdzy Rz¹dem RP i Rz¹dem Pañstwa Izrael o koprodukcji
filmowej, art. 1.



we. Ponadto upowa¿niono do korzystania z „przywilejów dotycz¹cych bran¿y fil-
mowej” firmy z pañstwa drugiego, „zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem wewnêtrz-
nym pañstwa ka¿dej ze Stron”. Nad przebiegiem i efektami realizacji postanowieñ
umowy czuwaæ mia³a Komisja Wspólna.

Porozumienia w sprawie wspó³pracy naukowej, ze szczególnym
uwzglêdnieniem wspó³pracy w dziedzinie rolnictwa

W paŸdzierniku 1991 r. w Poznaniu zosta³a podpisana Umowa miêdzy Rz¹dem
Rzeczpospolitej Polskiej a Rz¹dem Pañstwa Izrael o wspó³pracy gospodarczej i na-
ukowo-technicznej w dziedzinie rolnictwa i przemys³u spo¿ywczego. Artyku³ 3
umowy wyznacza³ obszary, w których wspó³praca ta mia³a byæ realizowana. Mowa
jest m.in. o „prowadzeniu wspólnych b¹dŸ równoleg³ych badañ w tematach rol-
niczych oraz wymianie wyników prac badawczych, doœwiadczeñ, materia³ów ba-
dawczych, projektów i publikacji, technologii know-how w dziedzinie rolnictwa
i przemys³u spo¿ywczego”. Umowa przewidywa³a tak¿e „wzajemne konsultacje
specjalistów, udzia³ w sympozjach, konferencjach oraz spotkaniach naukowych
w obu krajach”14. Ponadto w ramach porozumienia przewidywano wymiany „grup
studyjnych, ekspertów, pracowników naukowo-badawczych oraz sta¿ystów w dzie-
dzinie rolnictwa i przemys³u spo¿ywczego”15. Strony zobowi¹za³y siê tak¿e do
wzajemnego informowania siê o „miêdzynarodowych imprezach naukowych
w dziedzinie rolnictwa i przemys³u spo¿ywczego, organizowanych na terenie ich
krajów”. Artyku³ 6 umowy mówi³ o potrzebie „powo³ania Polsko-Izraelskiej Sta³ej
Mieszanej Grupy Roboczej ds. Wspó³pracy w Dziedzinie Rolnictwa i Przemys³u
Spo¿ywczego”. Umowa wesz³a w ¿ycie 26 kwietnia 1993 r.

19 grudnia 1996 r. zawarto Umowê miêdzy Rz¹dem Rzeczpospolitej Polskiej
a Rz¹dem Pañstwa Izrael o wspó³pracy technicznej w dziedzinie rozwoju mleczar-
stwa16. Rz¹d RP jako strona umowy reprezentowany by³ przez ministra rolnictwa
i gospodarki ¿ywnoœciowej, natomiast rz¹d Pañstwa Izraela przez MASHAV, czyli
Centrum Wspó³pracy Miêdzynarodowej izraelskiego resortu spraw zagranicznych.
Zawarcie umowy by³o konsekwencj¹ dotychczasowej wspó³pracy realizowanej
przez Polsko-Izraelsk¹ Sta³¹ Grupê Robocz¹ ds. Rolnictwa i Gospodarki ¯ywnoœ-
ciowej. Przedmiotem porozumienia sta³a siê realizacja „programu mleczarskiego
w województwie elbl¹skim”, celem zaœ by³o „wspieranie komercyjnej, zoriento-
wanej rynkowo produkcji mleczarskiej, ze szczególnym uwzglêdnieniem gospo-
darstw rodzinnych oraz konsolidacji wiêkszych sprywatyzowanych przedsiê-
biorstw mleczarskich”. S³u¿yæ temu mia³a dzia³alnoœæ Oœrodka Doradztwa Rol-
niczego w Starym Polu, gdzie konsultacje i szkolenia by³yby prowadzone przez
eksperta z Izraela. Na co dzieñ ekspert ten mia³ wspó³pracowaæ z dyrektorem
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15 Umowa miêdzy Rz¹dem Rzeczpospolitej Polskiej a Rz¹dem Pañstwa Izrael o wspó³pracy gospodar-
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16 Kopia orygina³u umowy w posiadaniu autorki, http://www.msz.gov.pl/bpt/documents/7294/pdf
(dostêp: 12 sierpnia 2006).



Departamentu Nauki, Oœwiaty i Doradztwa w Ministerstwie Rolnictwa, z dyrek-
torem Wydzia³u Rolnictwa w Urzêdzie Wojewódzkim w Elbl¹gu oraz z dyrek-
torem Oœrodka Doradztwa Rolniczego w Starym Polu. Strony mia³y obopólnie
ponosiæ koszty realizacji projektu. Dodatkowo strona izraelska zobowi¹za³a siê
do „przekazania w darze” sprzêtu technicznego, aparatury badawczo-pomiarowej
oraz biologicznych œrodków produkcji, s³u¿¹cych do celów dydaktycznych i na-
ukowych, za kwotê stanowi¹c¹ równowartoœæ 160 tys. dolarów17.

POLSKA KULTURA W IZRAELUPolska kultura w Izraelu

Instytucje promuj¹ce polsk¹ kulturê w Izraelu

Kultura bywa wykorzystywana do realizacji ró¿nego rodzaju celów z zakresu po-
lityki zagranicznej. Przedstawienie tego, co w kulturalnym dorobku kraju wa¿ne,
cenne i mo¿e zainteresowaæ odbiorcê poza jego granicami, jest najskuteczniejszym
sposobem jego promocji, równie¿ w wymiarze politycznym. Prezentacja i promo-
cja pañstwa za poœrednictwem kultury wykorzystywana jest w dyplomacji. Choæ
„dyplomacja kulturalna” to stosunkowo nowe pojêcie, mocno zakorzeni³o siê ono
w dyskursie politycznym w Polsce. W ostatnich latach toczy³a siê wa¿na dyskusja
na temat form, kierunków i nade wszystko istoty polskiej polityki kulturalnej oraz
dyplomacji kulturalnej, co z kolei wpisuje siê w szeroki kontekst polityki zagra-
nicznej. By³a ona niejako pochodn¹ dzia³añ podjêtych przez MSZ w sprawie „re-
formy polskiej dyplomacji kulturalnej”18.

Reforma owa mia³a zostaæ przygotowana przez MSZ, gdzie nie tylko okreœlono
jej cele i opracowano warstwê realizacyjn¹, ale równie¿ zdefiniowano samo pojêcie
„dyplomacja kulturalna” jako „istotny element polityki zagranicznej pañstwa,
promuj¹cy polsk¹ kulturê, naukê i sztukê”, a tak¿e wa¿ny „czynnik kszta³tuj¹cy
pozytywny wizerunek naszego kraju za granic¹”. Jak podkreœla³ Kazimierz Micha³
Ujazdowski, dyplomacja kulturalna „nie mo¿e byæ jedynie prost¹ prezentacj¹
osi¹gniêæ polskiej kultury – tworzeniem wystaw, organizowaniem spotkañ z pisa-
rzami czy koncertów. Dyplomacja kulturalna jest bowiem realizacj¹ celów polityki
zagranicznej pañstwa za pomoc¹ osi¹gniêæ polskiej kultury i polskiego dorobku
intelektualnego”19. Ujazdowski przyznaje ponadto, ¿e „polityka kulturalna za gra-
nic¹ to przedsiêwziêcie tyle¿ polityczne, co niepartyjne”.

Reasumuj¹c, polityka kulturalna, bêd¹ca elementem czy wrêcz integraln¹ czêœ-
ci¹ polityki zagranicznej, to proces „kreowania wspó³czesnego obrazu kultury
kraju, reagowanie na potrzeby i oczekiwania jej odbiorców, pobudzanie ich za-
interesowania oraz ustanawianie dostêpu do polskiego dziedzictwa kulturowego
oraz uczestnictwo w polskim ¿yciu kulturalnym”20. Jak zauwa¿y³a E. £abno-Fa-
³êcka, „w wielu wypadkach toruje ona drogê przedsiêwziêciom politycznym i gos-
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podarczym”21. Wreszcie „dyplomacja kulturalna”, która stanowi pojêcie najwê¿-
sze, zawieraj¹ce siê zarówno w kategorii polityki zagranicznej, jak i polityki kul-
turalnej, jest ca³okszta³tem dzia³añ realizowanych przez instytucje pañstwowe,
organizacje pozarz¹dowe oraz grupy obywateli, ukierunkowanych na promocjê
dziedzictwa kulturowego i naukowego za granic¹, a przez to kszta³towanie po-
zytywnego wizerunku jednego kraju w drugim i tworzenie p³aszczyzn dialogu
miêdzy spo³eczeñstwami pañstw.

Izrael zajmowa³ eksponowane miejsce w polskiej polityce zagranicznej, rów-
nie¿ w tych jej obszarach, które dotyczy³y kultury i nauki, niezale¿nie od tego,
zwolennicy której opcji politycznej sprawowali w³adzê. W jednym z programów
rz¹dowych czytamy: „Krajem o du¿ym znaczeniu dla Polski jest Izrael, poniewa¿
du¿a czêœæ obywateli tego pañstwa zna jêzyk polski i jest w sposób wyj¹tkowy
przygotowana do bezpoœredniego odbioru polskiej kultury. Wa¿ne jest dociera-
nie do m³odych Izraelczyków i przekazywanie im rzetelnej i obiektywnej wiedzy
o Polsce”22. Na poziomie instytucji pañstwowych cele polityki kulturalnej realizo-
wane s¹ g³ównie przez placówki dyplomatyczne. W Izraelu dzia³a na tym polu
Ambasada RP oraz Instytut Polski.

W pierwszym okresie od wznowienia stosunków dyplomatycznych, po uru-
chomieniu polskiej placówki dyplomatycznej w Izraelu i izraelskiej w Polsce, kon-
centrowano siê g³ównie na tworzeniu bazy dla inicjatyw kulturalnych. Istotnym
czynnikiem by³o tu osobiste zaanga¿owanie polskich i izraelskich dyplomatów
w inicjowanie i realizowanie przedsiêwziêæ kulturalno-naukowych.

Znaczne zas³ugi w tej „pracy u podstaw” mieli pierwsi polscy dyplomaci akre-
dytowani w Izraelu po podpisaniu „protoko³u o wznowieniu stosunków”. Wa¿-
nym krokiem sta³o siê powo³anie do ¿ycia Polsko-Izraelskiej Fundacji Kulturalnej,
która powsta³a dziêki staraniom znanej polskiej pisarki Anki Grupiñskiej, pe³-
ni¹cej funkcjê attaché kulturalnego w pierwszym sk³adzie dyplomatów Ambasady
RP w Tel Awiwie. Celem dzia³añ Fundacji by³o przybli¿enie Izraelczykom dorobku
polskiej kultury i sztuki. Œrodki finansowe na jej dzia³anie pochodzi³y g³ównie od
prywatnych sponsorów. Wbrew pozorom nie zawsze byli to ludzie urodzeni i wy-
chowani w Polsce23. Wœród podejmowanych przez Fundacjê dzia³añ wymieniæ
nale¿y choæby sprowadzenie do Izraela wystawy polskich malarzy, zorganizo-
wanie pokazów polskich filmów oraz dzia³ania zmierzaj¹ce do przet³umaczenia
i wydania w jêzyku hebrajskim polskich ksi¹¿ek, m.in. Imperium Ryszarda Kapuœ-
ciñskiego24.

Polska misja dyplomatyczna konfrontowana by³a od chwili wznowienia sto-
sunków dyplomatycznych i przybycia nowych dyplomatów nie tylko z oznakami
sympatii, zainteresowania i wsparcia, ale tak¿e z niekorzystnym wizerunkiem Pol-
ski i Polaków w Izraelu. Negatywne nastroje czêœci izraelskiej Polonii, czêsto
wynikaj¹ce z osobistych, przykrych i bolesnych doœwiadczeñ zwi¹zanych z tra-
gedi¹ narodu ¿ydowskiego w czasie wojny i powojennym polskim antysemityz-
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mem, z rzadka manifestowane by³y publicznie. Dochodzi³o tak¿e do incydentów
prowokuj¹cych antypolskie nastroje w Izraelu. By³y ambasador RP w Izraelu Jan
Dowgia³³o wspomina, ¿e takim wydarzeniem by³a projekcja filmu Szmulika Wy-
³o¿nego Tato, chodŸmy do lunaparku, która mia³a miejsce przy okazji uroczystoœci
corocznego Dnia Holokaustu w 1994 r. Ambasador stwierdzi³, ¿e by³ to obraz
„szkodliwy, agresywny i niepotrzebny”25. Polacy w kadrze filmu Wy³o¿nego przed-
stawieni zostali jako „pijacy, g³upcy i antysemici”26.

Zasadniczo jednak w pocz¹tkowym okresie, to jest w czasie kadencji ambasa-
dorskiej prof. Jana Dowgia³³y oraz Wojciecha Adamieckiego, sprawy natury po-
litycznej zdominowa³y aktywnoœæ polskiej misji dyplomatycznej. Tym samym kwe-
stie dotycz¹ce wspó³pracy kulturalnej nie stanowi³y g³ównego obszaru zaintereso-
wania i dzia³añ polskich dyplomatów, a podejmowane inicjatywy, choæ niezwykle
cenne, mia³y niewielki zasiêg zarówno w odniesieniu do adresatów, jak i profesjo-
nalizmu realizacji. Spowodowane by³o to ograniczonymi œrodkami finansowymi
na realizacjê w³asnych programów i priorytetowym charakterem zagadnieñ stricte
politycznych.

Kilka lat po otwarciu Ambasady coraz dotkliwiej odczuwalny by³ brak insty-
tucji profesjonalnie zajmuj¹cej siê prezentacj¹ i promocj¹ polskiej kultury w Izrae-
lu. W kuluarach MSZ mówi³o siê o koniecznoœci uruchomienia w Izraelu jed-
nostki podobnej do tych dzia³aj¹cych w du¿ych miastach europejskich pod pa-
rasolem resortu spraw zagranicznych. O potrzebie rych³ego uruchomienia Insty-
tutu Polskiego w Tel Awiwie w corocznej „Informacji o g³ównych kierunkach po-
lityki zagranicznej Polski w 1995 roku”, wyg³oszonej na posiedzeniu Sejmu RP27,
mówi³ minister W³adys³aw Bartoszewski. Szef MSZ stwierdzi³ tak¿e, ¿e rz¹d
polski „przywi¹zuje wielk¹ wagê do umacniania zwi¹zku z diaspor¹ ¿ydowsk¹,
której wielu przedstawicieli ³¹cz¹ ró¿norodne wiêzi z nasz¹ kultur¹ i krajem”28.

Instytut w Tel Awiwie powsta³ jednak dopiero w 2000 r. jako pierwsza tego
rodzaju placówka promuj¹ca polsk¹ kulturê poza granicami Europy29. Pierwszym
jego dyrektorem zosta³a dziennikarka Agnieszka Maciejowska, która wczeœniej
pe³ni³a funkcjê attaché kulturalnego Ambasady RP w Tel Awiwie. Plusem takich
rozstrzygniêæ personalnych by³ fakt, i¿ program realizowany przez Instytut sta³
siê kontynuacj¹ i rozwiniêciem dzia³alnoœci komórki wczeœniej zajmuj¹cej siê
kultur¹ i promocj¹ Polski w Izraelu. Ponadto taka konfiguracja umo¿liwi³a œcis³¹
wspó³pracê Ambasady RP z Instytutem.

Pocz¹tkowo Instytut „dzia³aæ mia³ jako impresariat, lokuj¹c polskie imprezy
w znacz¹cych instytucjach kulturalnych w Izraelu” i jak podkreœla³ Maciej Koz-
³owski, „tak te¿ w znacznej mierze siê dzia³o”30. Szybko jednak, dziêki pozyskaniu
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œrodków finansowych na wynajem nieruchomoœci, utworzono oœrodek, gdzie
organizowano kursy jêzykowe, prelekcje, wystawy, pokazy filmów. Uda³o siê tak¿e
stworzyæ rozrastaj¹c¹ siê b³yskawicznie bibliotekê, w której znaleŸæ mo¿na po-
zycje od bie¿¹cych polskich tytu³ów prasowych po klasykê literatury. Zgroma-
dzenie du¿ej liczby wolumenów w krótkim czasie i przy minimalnych nak³adach
finansowych Instytut zawdziêcza³ darczyñcom31. Wœród strategicznych zadañ pla-
cówki wymieniano te inicjatywy, które mog³yby zainteresowaæ m³odsze pokolenie,
niezwi¹zane ani uczuciowo, ani jêzykowo z Polsk¹. Na tym polu sukcesem okaza³
siê organizowany rokrocznie festiwal polskiego jazzu w Teatrze Givataim32. Stale
rosn¹cym zainteresowaniem cieszy³ siê lektorat jêzyka polskiego33. Istotnym ob-
szarem aktywnoœci Instytutu jest szeroko rozumiana dzia³alnoœæ edukacyjna. Ya-
ron (Karol) Becker, wymieniaj¹c inicjatywy podjête w tym zakresie, wspomnia³
m.in o wyk³adach, spotkaniach „w ró¿nych oœrodkach: w szko³ach oraz insty-
tucjach ucz¹cych o Holokauœcie”. Instytut zorganizowa³ tak¿e cykl wyk³adów pod
has³em „Poznaj Polskê”, poœwiêconych polskiej literaturze, filmowi, kulturze,
wspólnej historii34.

Wraz ze zmian¹ personelu i kierownictwa w polskiej ambasadzie i w Insty-
tucie dosz³o do kilku znacz¹cych innowacji w sposobie i jakoœci pracy tej ostatniej

Ambasador RP w Tel Awiwie Agnieszka Magdziak-Miszewska, Jerozolima 2008 r. (fot. Ewa Rudnik)
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placówki. Nowym ambasadorem zosta³a Agnieszka Magdziak-Miszewska, a szefo-
w¹ Instytutu ¿ona znanego publicysty, Romana Fristera – El¿bieta. Po pierwsze,
wyraŸnie zwiêkszy³a siê liczba imprez organizowanych przez Instytut, zwiêkszy³a
siê równie¿ grupa odbiorców. Co wa¿ne, od 2005 r. funkcjonuje profesjonalna
strona internetowa35 redagowana w trzech jêzykach (polskim, hebrajskim i an-
gielskim), gdzie mo¿na znaleŸæ zapowiedzi imprez, odwiedziæ salonik prasowy,
poszperaæ w archiwum internetowym, zasiêgn¹æ informacji na temat biblioteki
i kursów jêzykowych. Zmiany personalne nie by³y, naturalnie, jedynym motorem
przeobra¿eñ. Przezwyciê¿enie problemów lokalowych, okrzepniêcie Instytutu Pol-
skiego w miejscowym œrodowisku i powodzenie wczeœniej realizowanych projek-
tów kulturalnych – wszystko to pozwoli³o nowej ekipie na kontynuowanie pracy
Instytutu z wiêkszym rozmachem.

Taki w³aœnie charakter mia³y zorganizowane w Izraelu imprezy towarzysz¹ce
obchodom 25-lecia „Solidarnoœci”. Z tej okazji jesieni¹ 2005 r. przygotowano cykl
wyk³adów, sesji i spotkañ z przedstawicielami opozycji antykomunistycznej z lat
osiemdziesi¹tych. Przedsiêwziêcia Instytutu zainteresowa³y równie¿ izraelskie
media – dziennik „Ha’aretz” poœwiêci³ obszerny artyku³ historii Niezale¿nego
Samorz¹dnego Zwi¹zku Zawodowego „Solidarnoœæ”36.

Organizacje ziomkowskie

Spore znaczenie dla kultywowania i krzewienia polskiej kultury w Izraelu w oma-
wianym okresie mia³y organizacje ziomkowskie. W latach dziewiêædziesi¹tych
XX w. i na pocz¹tku nastêpnego stulecia dzia³a³o ok. 180 stowarzyszeñ i zwi¹z-
ków zrzeszaj¹cych ¯ydów pochodz¹cych z Polski37. Przewa¿a³y wœród nich ziom-
kostwa dawnych mieszkañców miast i miasteczek z przedwojennej Polski. Wszystkie
organizacje nale¿¹ do Zwi¹zku ¯ydów Polskich, izraelska organizacja wchodzi zaœ
w sk³ad Œwiatowej Federacji ¯ydów Polskich z siedzib¹ w Tel Awiwie.

Organizacje ziomkowskie powo³ywano do ¿ycia tu¿ po za³o¿eniu Pañstwa
Izrael, by wspiera³y nowo przyby³ych imigrantów z Polski. Pomoc ta mia³a g³ów-
nie charakter socjalny. Nieco póŸniej punkt ciê¿koœci w pracach ziomkostw prze-
niesiony zosta³ na dzia³ania zmierzaj¹ce do upamiêtnienia pomordowanych w cza-
sie drugiej wojny œwiatowej ¯ydów. Chodzi³o jednak nie tylko o pamiêæ Zag³ady,
ale równie¿ o pamiêæ o bogatych kulturowo spo³ecznoœciach ¿ydowskich w przed-
wojennej Polsce. Szczególnym przyk³adem tej aktywnoœci by³a finansowana ze
sk³adek akcja wznoszenia pomników ku czci ofiar Holokaustu, które stanê³y na
wszystkich telawiwskich cmentarzach. Innym symbolem pamiêci i wiêzi miêdzy
polskimi ¯ydami a dawn¹ ojczyzn¹ jest kibuc im. Bohaterów Getta. Ta galilejska
osada zosta³a za³o¿ona g³ównie przez polskich ¯ydów, cudem ocala³ych z po¿ogi
wojny. Na jej terenie znajduje siê muzeum Zag³ady oraz instytut naukowy.

Dziêki staraniom ziomkostw, a w³aœciwie ich prominentnych dzia³aczy, na
uniwersytetach w Tel Awiwie i Jerozolimie funkcjonuj¹ katedry historii ¯ydów
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polskich. Inn¹ wa¿n¹ inicjatyw¹ by³a akcja adresowana do szkó³ œrednich, po-
legaj¹ca na obejmowaniu ich honorowym patronatem. Na przyk³ad Zwi¹zek Kra-
kowian obj¹³ patronatem gimnazjum numer 5 w Tel Awiwie, a w jednej z sal szko-
³y urz¹dzono ekspozycjê poœwiêcon¹ bogatej historii krakowskich ¯ydów. Zwi¹zek
Krakowian organizowa³ tak¿e comiesiêczne spotkania, na których poruszane by³y
tematy historyczne, a tak¿e problemy dotycz¹ce aktualnej sytuacji w Polsce. Po-
niewa¿ by³y one prowadzone w jêzyku polskim, odbiorcami mogli byæ tylko ci
Izraelczycy, którzy znajomoœæ polskiego przywieŸli ze starej ojczyzny. Tym samym
by³y one niezrozumia³e dla wiêkszoœci izraelskiej m³odzie¿y.

Cenna jest równie¿ dzia³alnoœæ wydawnicza ziomkostw, na szczególn¹ uwagê
zas³uguj¹ zw³aszcza tzw. Ksiêgi Pami¹tkowe, które dokumentuj¹ losy i historiê
gmin ¿ydowskich w przedwojennej Polsce. Publikacje te wydawane s¹ w jêzyku
hebrajskim, jidysz, czasem równie¿ w polskim i angielskim. Na izraelskim rynku
prasowym od lat obecne s¹ tytu³y ukazuj¹ce siê w jêzyku polskim, przy czym
z biegiem czasu drastycznie zmniejszy³ siê ich nak³ad, co spowodowane jest
kurcz¹c¹ siê liczb¹ odbiorców. Szerzej to zjawisko zosta³o omówione dalej.

Istotne s¹ tak¿e jednorazowe inicjatywy kulturalne organizowane przez ziom-
kostwa – 29 maja 2002 r. w Tel Awiwie odby³o siê uroczyste nadanie nazwy
„Zag³êbiowska” jednej z ulic miasta. Wydarzanie to by³o efektem wysi³ków, ale
i wp³ywów ziomkostwa Zag³êbiaków (¯ydów z Zag³êbia D¹browskiego), szczególnie
w Tel Awiwie. Podczas uroczystoœci, w której wziê³o udzia³ ok. 200 osób, „pod-
kreœlano zwi¹zki ³¹cz¹ce Izraelczyków z Polsk¹ oraz zas³ugi ¯ydów zag³êbiowskich
dla rozwoju Izraela”38.

Warto wspomnieæ tak¿e, ¿e na zaproszenie organizacji ziomkowskich do Izrae-
la na przestrzeni lat przybywali polscy politycy, ludzie kultury, dzia³acze samo-
rz¹dowi. I tak np. w drugiej po³owie wrzeœnia 1996 r. szef Urzêdu Rady Mini-
strów (URM) Leszek Miller na zaproszenie ³ódzkiego ziomkostwa przyby³ do
Izraela, by wzi¹æ udzia³ w uroczystoœciach upamiêtniaj¹cych zamordowanych mie-
szkañców ³ódzkiego getta. Podczas swojego pobytu Miller zosta³ przyjêty przez
premiera Beniamina Nataniahu. Szefowi URM zorganizowano tak¿e spotkania
z izraelskim ministrami skarbu, pracy i spraw socjalnych, infrastruktury i spraw
wewnêtrznych39.

Natomiast w maju 2003 r. do Izraela przyby³ na zaproszenie Zwi¹zku By³ych
Mieszkañców £odzi prezydent tego miasta, Jerzy Kropiwnicki. W trakcie jego
pobytu wiele miejsca poœwiêcono omówieniu przygotowywanych uroczystoœci
z okazji 60 rocznicy likwidacji ³ódzkiego getta. Prezydent Kropiwnicki poinformo-
wa³, i¿ w³adze miasta planuj¹ ods³oniêcie pomnika upamiêtniaj¹cego Zag³adê
³ódzkich ¯ydów, którego autorem jest Czes³aw Bielecki. Zamierzano tak¿e zrekon-
struowaæ stary most prowadz¹cy z getta na stronê aryjsk¹40. O wadze wizyty
prezydenta £odzi œwiadczy³ m.in. fakt, ¿e zosta³ on przyjêty przez prezydenta
Izraela Mosze Kacawa, przewodnicz¹cego Yad Vashem Avnera Shaleva, ówczes-
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nego dyrektora generalnego MSZ Davida Pelega oraz burmistrza Tel Awiwu Ro-
nena Huldaia. Przebieg wspomnianych wizyt pokazuje, ¿e inicjatywy ziomkostw
sprzyja³y politycznemu dialogowi miêdzy przedstawicielami w³adz polskich
i izraelskich zarówno na szczeblu centralnym, jak i samorz¹dowym.

Wróæmy jednak do pilotowanych przez ziomkostwo ³odzian w Izraelu uro-
czystoœci rocznicy likwidacji ³ódzkiego getta. W paŸdzierniku 2003 r. odby³a siê
w Tel Awiwie uroczystoœæ upamiêtniaj¹ca 59 rocznicê tego wydarzenia. Na spe-
cjalne zaproszenie ³ódzkiego ziomkostwa w Izraelu przyby³ ponownie Leszek Mil-
ler, tym razem jako premier, by wzi¹æ udzia³ w uroczystoœci zorganizowanej w au-
dytorium Muzeum Erec Izrael przez Zwi¹zek By³ych Mieszkañców £odzi41.

Towarzystwa PrzyjaŸni Izraelsko-Polskiej

Obok organizacji ziomkowskich spore zas³ugi w specyficznym procesie zakot-
wiczania elementów polskiej kultury w Izraelu mia³y powo³ane do ¿ycia w latach
osiemdziesi¹tych Towarzystwa PrzyjaŸni Izraelsko-Polskiej (TPIP). W pracê orga-
nizacji zaanga¿owane by³y takie postacie œwiata kultury, jak pisarka Miriam
Akavia, dr Laurence Wienbaum, dyrektor jerozolimskiego Instytutu Badawcze-
go Œwiatowego Kongresu ¯ydów, dziennikarka Ilona Dworak-Cousin, pieœniarka
Towa Ben Zwi. W przewa¿aj¹cej wiêkszoœci to osoby urodzone i czêsto wycho-
wane w Polsce i dziêki temu silnie z ni¹ zwi¹zane.

Od pierwszych lat dzia³alnoœci Towarzystwa ukierunkowane by³y na tak zwa-
n¹ izraelsk¹ Poloniê, a swoimi dzia³aniami stara³y siê podtrzymywaæ jej zwi¹zki
z dawn¹ ojczyzn¹. Nieliczne i o ma³ym zasiêgu by³y inicjatywy adresowane do
Izraelczyków niemaj¹cych korzeni w Polsce. Dzia³aj¹ce w Izraelu Towarzystwo
PrzyjaŸni Polsko-Izraelskiej organizowa³o ¿ycie kulturalne i podtrzymywa³o zwi¹zki
z Polsk¹. Po wznowieniu stosunków dyplomatycznych stanowi³o dobry adres dla
polskich dyplomatów, polityków oraz ludzi kultury, chc¹cych wejœæ na izraelski
rynek. Towarzystwo organizowa³o bowiem „wieczory i spotkania poœwiêcone li-
teraturze polskiej i hebrajskiej z Polsk¹ w tle”42, zaprasza³o i goœci³o Polaków
reprezentuj¹cych wspó³czesn¹ polsk¹ kulturê.

Pod patronatem Towarzystwa do czytelników w Polsce i w Izraelu dociera³y
t³umaczenia poezji i prozy. Na przyk³ad w 2003 r. ukaza³ siê dwujêzyczny tomik
poezji Janiny Brzostowskiej Myœli o Szczêœciu43. Wyboru tekstu i opracowania do-
kona³a Miriam Akavia, tomik zaœ na hebrajski prze³o¿y³a Irit Amiel. Z inicjatywy
Towarzystwa zorganizowano liczne pokazy filmów przybli¿aj¹cych Izraelczykom
Polskê, jej kulturê i historiê. Tak by³o w przypadku prezentacji filmu Moja misja
w 2003 r., opowiadaj¹cego losy Jana Karskiego. Film wyœwietlano w Beer-Szewie,
Tel Awiwie i Hajfie, wszêdzie spotyka³ siê z „entuzjastycznym przyjêciem pub-
licznoœci”44. W izraelskiej sieci kin „Cinemateq” w 2001 r. prezentowano nato-
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41 „Media Zagraniczne o Polsce i polskiej kulturze w œwiecie. Biuletyn MSZ”, 24 paŸdziernika 2003,
rok XII, nr 2193 (2946), informacja w³asna placówki.
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42 Strona internetowa Towarzystwa dla Rozwoju PrzyjaŸni Izrael–Polska, http://www.is-pol.org.il
(dostêp: 12 grudnia 2006).
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43 J. Brzostowska, Myœli o szczêœciu, Jerusalem 2003.
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44 „Media Zagraniczne o Polsce i polskiej kulturze w œwiecie. Biuletyn MSZ”, 9 marca 2005, rok XIV,
nr 534 (3287), informacja w³asna placówki.



miast dzie³o Andrzeja Wajdy Pan Tadeusz. Projekcja, co godne podkreœlenia, by³a
imprez¹ towarzysz¹c¹ wystawie twórczoœci cz³onków Towarzystwa, zatytu³owanej
„Miêdzy Warszaw¹ a Jerozolim¹”, zorganizowanej w gimnazjum miejskim „Hej”
w Tel Awiwie w 2000 r.45

Nadmieniæ tak¿e trzeba, ¿e od 1991 r. w Izraelu dzia³a Towarzystwo Polonijne
„Piast”. W deklaracji programowej tej organizacji mowa jest o spo³eczno-kul-
turalnym charakterze stowarzyszenia. Tym co odró¿nia „Piasta” od TPIP jest
fakt, ¿e zrzeszeni w nim s¹ g³ównie Polacy, z przyczyn zawodowych b¹dŸ ro-
dzinnych tymczasowo lub na sta³e mieszkaj¹cy w Izraelu. Stowarzyszenie dzia³a
wœród polskich ¿o³nierzy stacjonuj¹cych na Wzgórzach Golan, mieszanych ma³-
¿eñstw, duchowieñstwa i wszystkich tych, którym le¿y na sercu polska kultura,
tradycja i jêzyk. Gwarancj¹ systematycznoœci dzia³añ „Piasta” mia³y byæ m.in. od-
bywaj¹ce siê w Beit Erdstein w Hajfie w ka¿d¹ pierwsz¹ niedzielê miesi¹ca ze-
brania46.

Pieœniarka Towa Ben Zwi
podczas otwarcia
odnowionego cmentarza
¿ydowskiego w Ko³obrzegu
2000 r. (fot. Joanna Dyduch)

210 Rozdzia³ czwarty. STOSUNKI KULTURALNO-NAUKOWE

45
45 Miêdzy Warszaw¹ w Jerozolim¹, „Nowiny-Kurier”, 5 stycznia 2001.
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46 Strona internetowa Towarzystwa Polonijnego „Piast” w Izraelu, http://chris.camus.co.il (dostêp:
12 grudnia 2006).



Funkcjonowanie umów o miastach partnerskich

Idea nawi¹zywania bezpoœrednich kontaktów miêdzy miastami z ró¿nych krajów
narodzi³a siê w Europie Zachodniej tu¿ po drugiej wojnie œwiatowej. Jako pierw-
sze umowy partnerskie podpisa³y w³adze niemieckiego Ludwigshafen i francus-
kiego Montbeliard w 1947 r. Celem tego rodzaju wspó³pracy na szczeblu lokalnym
jest, niezale¿nie od granic pañstwowych, tworzenie mieszkañcom mo¿liwoœci
osobistych spotkañ poprzez wymianê kulturaln¹, ale równie¿ gospodarcz¹ i infor-
macyjn¹. Przedmiotem wymiany jest zwykle to, co mieszkañcom miast part-
nerskich jest najbli¿sze47.

Historia zawierania i funkcjonowania umów o miastach partnerskich miêdzy
Polsk¹ a Izraelem ma swój pocz¹tek tu¿ po odnowieniu oficjalnych, miêdzy-
pañstwowych stosunków dyplomatycznych w 1990 r. Jak czytamy w „Biuletynie
Ambasady Izraela w Warszawie”: „Miasta polskie s¹ dla miast izraelskich wa¿nym
partnerem”, g³ównie za spraw¹ „licznej grupy ludzi, dla których kontakty z Polsk¹
maj¹ charakter wyj¹tkowy”48.

Wœród licznych polsko-izraelskich miast partnerskich s¹ miasta niewielkie,
po³o¿one z dala od wielkomiejskiego zgie³ku i polityki, takich jak choæby Givat
Szmuel i Go³dap, Mitzpe Ramon i Kalwaria Zebrzydowska, Nes Ziona i Stary S¹cz,
Kiriat Ata i Nowa Sarzyna, Bat Jam i Kutno, Zag³êbie i Kfar Saba. Dwa najwiêksze
polskie miasta – £ódŸ i Warszawa – wspó³pracuj¹ z Tel Awiwem, a z kolei Kraków
z Jerozolim¹. Nie s¹ to oczywiœcie wszystkie miasta partnerskie, które od lat ³¹czy
nie tylko umowa o wspó³pracy w formie protoko³u, lecz przede wszystkim liczne
wspólne przedsiêwziêcia. Przyk³adem mo¿e tu byæ corocznie organizowany Ty-
dzieñ Kultury Bat Jam w Kutnie oraz Tydzieñ Kultury Kutna w Bat Jam.

Form¹ wspieraj¹c¹ kontakty dwustronne jest udzia³ zainteresowanych miast
w Miêdzynarodowej Konferencji Miast BliŸniaczych i Organizacji Samorz¹dowych.
W 1998 r. w konferencji, która odby³a siê w Jerozolimie, uczestniczy³o 400 dele-
gatów z Izraela i z pañstw wspó³pracuj¹cych z izraelskimi partnerami, w tym 38
przedstawicieli z 15 polskich miast49.

Statystyki z 2003 r. mówi¹ o 13 miastach parnerskich z Polski i Izraela. Na-
le¿y jednak pamiêtaæ, ¿e intensywnoœæ i efektywnoœæ wspó³pracy miast bliŸnia-
czych jest bardzo zró¿nicowana. Mamy zatem do czynienia z porozumieniami,
które pozosta³y umowami jedynie na papierze, s¹ te¿ przyk³ady bardzo owocnej
i pomyœlnie rozwijaj¹cej siê wspó³pracy, obejmuj¹cej coraz to nowe dziedziny.

Prasa i literatura polska w Izraelu

Bezpoœrednio po proklamowaniu niepodleg³oœci w³adze izraelskie k³ad³y du¿y
nacisk na ochronê jêzyka hebrajskiego. Próbowano wówczas przeciwdzia³aæ po-
dejmowanym próbom legalnego wydawania gazet codziennych w jêzyku innym
ni¿ hebrajski. Jednak¿e pragnienie przekazywania istotnych informacji w naj³at-
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47 K. Ha³as, A. Porawski, Miasta i gminy bliŸniacze, Warszawa 2003, s. 5.
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48 Miasta BliŸniacze Polska–Izrael, „Szalom z Izraela. Biuletyn Ambasady Izraela w Warszawie”, marzec
1997, nr 17, s. 6.
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49 B. Pawlak, P. Puchta, Stosunki polsko-¿ydowskie..., s. 191.



wiejszy sposób, a wiêc w jêzyku najbardziej zrozumia³ym dla czytelnika, zwy-
ciê¿y³o. Ju¿ w 1952 r. na izraelskim rynku pojawi³y siê dwa polskie tytu³y praso-
we, wydawane na zmianê co drugi dzieñ, a redagowane przez ten sam zespó³.
Trzy lata póŸniej, a wiêc w 1955 r. wydawcy otrzymali koncesjê na wydawanie
polskojêzycznego dziennika, który zatytu³owano „Nowiny Izraelskie”50.

Boom polskojêzycznej prasy by³ konsekwencj¹ przybycia do Izraela w latach
1957–1958 blisko 50 tys. ¯ydów z Polski. Oznacza³o to, jak wspomina Aleksander
Klugman, zastrzyk nowej krwi dla istniej¹cej ju¿ polskiej publicystyki w Izraelu
(„Echo Tygodnia”, „Przegl¹d”), ale by³o równie¿ impulsem do tworzenia nowych
czasopism. Powsta³y wówczas tygodniki „Od Nowa” oraz „Po Prostu w Izraelu”.
Jednak¿e wymienione tytu³y nie utrzyma³y siê zbyt d³ugo na izraelskim rynku,
znika³y czasami po roku, czasami po kilku latach. Najd³u¿ej, bo a¿ 30 lat, jako
dziennik, ukazywa³y siê, „Nowiny-Kurier”. Dopiero w styczniu 1992 r. gazeta
zosta³a przekszta³cona w tygodnik i w tej postaci ukazuje siê do dzisiaj. „Nowiny-
-Kurier” powsta³y z po³¹czenia dwóch polskich dzienników: „Nowin Izraelskich”
oraz ukazuj¹cego siê od pocz¹tku 1958 r. „Kuriera”. By³o to niew¹tpliwie jedno
z najbardziej wp³ywowych i opiniotwórczych pism wœród izraelskiej Polonii zaj-
mowa³o równie¿ poczesne miejsce wœród innych œrodków masowego przekazu
tworzonych przez Polaków na emigracji.

Up³ywaj¹cy czas i specyfika emigracji do Izraela nie by³y sprzymierzeñcami
polskojêzycznej prasy w tym kraju. Stopniowo mala³o zapotrzebowanie na polsk¹
prasê. Aleksander Klugman w obszernym analitycznym tekœcie w „Rzeczpospo-
litej” pisze, ¿e „w latach 1952–1992 ukazywa³o siê w Izraelu ok. 40 polskich wy-
dawnictw prasowych – od dzienników, tygodników, miesiêczników po kwartal-
niki”. Dzisiaj wci¹¿, choæ w niewielkim nak³adzie, ukazuje siê ju¿ nie dziennik,
a wspomniany tygodnik „Nowiny-Kurier”. Zestawiaj¹c ze sob¹ te dane, dostrze-
gamy nie tylko zmiany o charakterze demograficznym w izraelskim spo³eczeñ-
stwie, rzutuj¹ce na relacje z Polsk¹, ale równie¿ zmiany jakoœciowe. Chodzi przede
wszystkim o s³abn¹ce wiêzi czêœci mieszkañców tego kraju z Polsk¹. Osobnym
rozdzia³em jest obecnoœæ polskiej literatury w Erec Israel. Na to zjawisko mo¿emy
patrzeæ przez pryzmat zapotrzebowania na polsk¹ klasykê, co g³êboko zwi¹zane
jest z odczuwan¹ przez wielu Izraelczyków przyby³ych z Polski potrzeb¹ obco-
wania z czymœ niewyt³umaczalnie bliskim. Co ciekawe, równie¿ ich dzieci uro-
dzone ju¿ w Izraelu, zainteresowane s¹ klasyk¹. Potrzeby te zaspokaja³a w znacz-
nym stopniu instytucja ze wszech miar wyj¹tkowa, a mianowicie ksiêgarnia Ed-
munda Neusteina w Tel Awiwie.

Z drugiej zaœ strony, mo¿na mówiæ o szczególnym rodzaju polskiej literatury,
która narodzi³a siê ju¿ w Izraelu, a jej twórcami byli Izraelczycy z Polski, czy
jak mówi¹ inni Polonia izraelska. Przejawem ich dzia³alnoœci by³o, oprócz pisar-
stwa, równie¿ utworzenie i aktywnoœæ w ramach Zwi¹zku Pisarzy Hebrajskich
specjalnej sekcji autorów pisz¹cych po polsku. Sekcja ta liczy ok. dwudziestu
cz³onków. Wydaje ona almanach zatytu³owany „Kontury” pod redakcj¹ Ryszarda
Loewa. Izraelscy pisarze pisz¹cy po polsku s¹ autorami powieœci, poezji oraz
tekstów publicystycznych o charakterze polityczno-spo³ecznym. Autorzy ci do-
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k³adali równie¿ starañ, by literatura hebrajska sta³a siê bli¿sza polskiemu odbiorcy.
Na przyk³ad w 1992 r. Szoszana Raczyñska przet³umaczy³a na jêzyk polski trzy
zbiory klasyków poezji hebrajskiej: Saula Czernichowskiego oraz Nachmana Bia-
lika51.

T³umaczono równie¿ na jêzyk hebrajski polsk¹ literaturê najwczeœniej prze-
k³adu doczeka³y siê dzie³a polskich klasyków: Adama Mickiewicza i Henryka Sien-
kiewicza52, ale równie¿ pisarzy wspó³czesnych, jak Marek H³asko. W ostatnim
czasie natomiast niezwyk³¹ popularnoœci¹ wœród Izraelczyków, nawet tych nie-
zwi¹zanych z Polsk¹, cieszy siê poezja Wis³awy Szymborskiej. Co godne odnoto-
wania, twórczoœæ polskiej noblistki chêtnie czytana jest przez izraelsk¹ m³odzie¿,
ponadto nie jest traktowana jako czêœæ trudnej polsko-¿ydowskiej spuœcizny, a ra-
czej podkreœla siê jej wartoœci uniwersalne, aktualne i wa¿ne nie tylko dla Izrael-
czyków osobiœcie zwi¹zanych z Polsk¹. Poezja Szymborskiej doczeka³a siê hebraj-
skiego przek³adu, a co istotne, kolejne nak³ady, zw³aszcza po 1996 r., kiedy autor-
ka zosta³a wyró¿niona przez Akademiê Szwedzk¹ Nagrod¹ Nobla, szybko siê
wyczerpywa³y. Nie dziwi zatem fakt, ¿e gdy w 2004 r. Wis³awa Szymborska przy-
by³a do Izraela, na spotkanie zorganizowane w sali Centralnego Audytorium Beit
Ariel w Tel Awiwie przyby³y t³umy Izraelczyków. Laudacje na czeœæ poetki wyg³o-
sili m.in.: przedstawiciel Rady Miasta Tel Awiwu prof. Zohar Szavit, dyrektor
Wydzia³u Kultury Urzêdu Miasta Tel Awiwu Hanoch Levin oraz ambasador RP
w Izraelu Wojciech Piekarski53. Najwa¿niejszym jednak punktem spotkania by³o
odczytanie przez autorkê dziewiêciu swoich wierszy.

Innym cenionym w Izraelu polskim autorem jest S³awomir Mro¿ek, lecz wydaje
siê, ¿e nie jest on ju¿ tak powszechnie znany jak Szymborska. W promocji twór-
czoœci autora du¿e znaczeniem mia³y jego wizyty w Izraelu oraz dzia³ania Am-
basady Polski w Tel Awiwie i Instytutu Polskiego. Podczas jednej z ostatnich wizyt
w tym kraju Mro¿ek nawi¹za³ kontakt ze Szko³¹ Teatru Wizualnego w Jerozolimie.
Kontakty te, jak na konwencjê rodem z Mro¿ka przysta³o, cechowa³a swoista
dwuznacznoœæ. Sam autor przyzna³ bowiem, ¿e „ten rodzaj teatru wizualnego
i doœwiadczalnego, od¿egnuj¹cego siê wyraŸnie od s³owa mówionego, nie odpo-
wiada mu”, lecz interesuje go przez wzgl¹d na jedn¹ z wyk³adowczyñ szko³y,
dr Michael Govrin, która jeszcze w latach siedemdziesi¹tych, zafascynowana twór-
czoœci¹ Mro¿ka, wysz³a z inicjatyw¹ po pierwsze, nabycia praw autorskich do jego
dzie³, po wtóre, wyre¿yserowania Emigrantów dla jerozolimskiego Teatru Chan.
To wydarzenie sta³o siê przyczynkiem do pierwszej wizyty pisarza w Izraelu
w 1977 r.54, w szerszej perspektywie zapocz¹tkowa³o trwaj¹c¹ wiele lat przygodê
pisarza z Izraelem.
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52 Jeden z ostatnich przek³adów twórczoœci Sienkiewicza to przt³umaczona przez Vri Orleva powieœæ
Quo Vadis, wydana nak³adem wydawnictwa Zmora-Bitam w 2003 r. Przek³ad ten zosta³ bardzo dobrze
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Biuletyn MSZ”, 2 grudnia 2004, rok XIII, nr 2482 (3235), za: „Ha’aretz”, 15 grudnia 2004.
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54 Pojecha³em w miejsce, w którym mogê pisaæ prawdê, „Media Zagraniczne o Polsce i polskiej kulturze
w œwiecie. Biuletyn MSZ”, 6 stycznia 2005, rok XIII, nr 2490 (3243), za: „Ha’aretz”, 29 grudnia 2004.



Na izraelskim rynku ksiêgarskim w ostatnich latach znalaz³a siê tak¿e poezja
Jerzego Ficowskiego, Anny Kamieñskiej, Aleksandra Ziemnego, Czes³awa Mi-
³osza55. Godna uwagi jest zw³aszcza wydana w 2000 r. antologia wspó³czesnej
polskiej poezji. Nad opracowaniem publikacji Po tylu rewolucjach. Wybór polskiej
poezji po 1945 roku56 pracowali wybitni izraelscy literaci: Davi Weinfeld, Rafi Wei-
chert oraz Yarom Bronowski57.

Zasygnalizowa³am szczególn¹ rolê w propagowaniu polskiej kultury Edmunda
Neusteina, który wraz z ¿on¹ Ad¹ przez 46 lat prowadzi³ polsk¹ ksiêgarniê w Tel
Awiwie. Urodzony w Drohobyczu, Neustein pozostawa³ pod ogromnym wp³ywem
kultury polskiej. Z sentymentem wspomina³ swoje kontakty z Bruno Schulzem,
jego przedwojennym nauczycielem rysunku. Neustein rozpocz¹³ dzia³alnoœæ ksiê-
garsk¹ jeszcze w Polsce. Natomiast w styczniu 1958 r., zaledwie kilka miesiêcy po
przybyciu do Izraela z Polski, otworzy³ niekonwencjonaln¹ instytucjê. O jego ksiê-
garni mówi³o siê, ¿e jest, szczególnie w czasach braku oficjalnych kontaktów,
jednym z najwa¿niejszych oœrodków kultury polskiej w Izraelu. Prowadzona przez
niego placówka handlowa by³a miejscem spotkañ, gdzie przy aromatycznej kawie
mo¿na by³o przejrzeæ polsk¹ prasê, porozmawiaæ o nowoœciach literackich, a nade
wszystko swobodnie komunikowaæ siê w jêzyku polskim. Gromadzili siê w niej
ludzie pióra i kultury, odbywa³y siê tam spotkania autorskie. Klientami byli ¯ydzi
pochodz¹cy z Polski, polscy dyplomaci, pracownicy i emigranci zarobkowi. Trzeba
zaznaczyæ, ¿e w okresie swojej œwietnoœci, a wiêc w latach szeœædziesi¹tych, ksiê-
garnia Neusteina by³a jedn¹ z trzech tego rodzaju placówek w Tel Awiwie, co
ciekawe, wszystkie mieœci³y siê przy ulicy Allenby58. Z biegiem czasu jednak
i wraz ze zmianami generacyjnymi traci³a ona stopniowo klientów, a mo¿e w³aœci-
wiej by³oby napisaæ – przyjació³, przez co traci³a równie¿ na znaczeniu. Sporo
z realizowanych przez ni¹ zadañ przejmowa³a stopniowo polska placówka dy-
plomatyczna. Œwiadomy tych zmian Neustein w jednym z ostatnich wywiadów
przyzna³, ¿e „lata œwietnoœci ksiêgarni ju¿ minê³y. Wszyscy, którzy mówi¹, ¿e jest
to salon polskiej literatury, znaj¹ ksiêgarniê z dawnych lat”59. Po czym z gorycz¹
doda³: „za niewiele lat nasza ksiêgarnia straci klientów, rynek i sens, ale przy
ksiêgarstwie trzyma nas nie tylko umi³owanie tego zawodu. Przez te wszystkie
lata interesowa³o nas przede wszystkim, ¿eby s³u¿yæ sprawie zbli¿enia Polaków
i ¯ydów, Polski i Izraela”60. Œmieræ Neusteina w 2001 r., a dwa i pó³ roku póŸniej
wdowy po nim Ady, ostatecznie doprowadzi³a do zamkniêcie placówki. Czêœæ
ksi¹¿ek trafi³a do Instytutu Polskiego w Tel Awiwie i biblioteki Yad Vashem w Je-
rozolimie. Kilka tysiêcy polskich ksi¹¿ek wspó³czesnych i antykwarycznych zo-
sta³o przeznaczonych na makulaturê i przemia³.
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58 Ksiêgarz z ulicy Allenby, „Midrasz”, paŸdziernik 1999, nr 1 (9).
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59 Œwiat wed³ug ksi¹¿ki, „Gazeta Wyborcza”, 13 lutego 2001.
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60 Polski salon w Tel Awiwie, „Rzeczpospolita”, 22 lutego 1997.



Miêdzynarodowe Targi Ksi¹¿ki w Jerozolimie

Jerozolimskie Targi Ksi¹¿ki (Jerusalem International Book Fair)61 odbywaj¹ce siê
co dwa lata, pocz¹wszy od 1963 r., nale¿¹ pod wzglêdem presti¿u do czo³ówki
tego rodzaju imprez w œwiecie. Przy okazji ka¿dej edycji Targów przyznawana jest
specjalna literacka Nagroda Jerozolimy. Pierwszym Polakiem, który j¹ otrzyma³,
w 1991 r., by³ Zbigniew Herbert. Na przestrzeni lat na Targach prezentowali siê
równie¿ wystawcy z Polski. W dzia³aniach s³u¿¹cych wy³onieniu wydawców pre-
zentuj¹cych sw¹ ofertê na jerozolimskich targach poœredniczy³ Instytut Ksi¹¿ki62.

W 1997 r. w Targach wziêli udzia³ wystawcy z 50 pañstw, w tym z Polski, przy
czym, jak przyzna³ dyrektor Targów Zev Birger, polska ekspozycja nale¿a³a do
najbardziej okaza³ych63. Goœæmi specjalnymi z Polski byli W³adys³aw Bartoszewski
i Jacek Kuroñ64. Wystawcy, ale równie¿ odwiedzaj¹cy polskie stoisko zwracali
uwagê na potrzebê wzbogacenia oferty dla izraelskiego czytelnika o pozycje mo-
g¹ce zainteresowaæ m³odzie¿, w tym te o charakterze historyczno-pedagogicz-
nym. Wspomniano przy tej okazji o polskiej wspó³czesnej nowelistyce, powieœ-
ci i poezji. Specjalnym zainteresowaniem cieszy³a siê poezja Szymborskiej oraz
album wydany przez Fundacjê Szalom: I ci¹gle widzê ich twarze65.

W 1999 r. na polskim stoisku, którego organizatorem by³a Ars Polona, zapre-
zentowano 950 ksi¹¿ek z 90 wydawnictw. Polska ekipa w swoim sk³adzie mia³a
uczestników specjalnych w osobie Tadeusza Ró¿ewicza i W³adys³awa Bartoszew-
skiego, którzy spotykali siê z izraelskimi czytelnikami i podpisywali swoje ksi¹¿ki.
Przy okazji Targów zaprezentowany zosta³ dorobek polskiej kinematografii, sztuk
plastycznych, muzyki i teatru, m.in. Tadeusza Kantora, Krzysztofa Kieœlowskiego,
Agnieszki Holland66. Na Targach w 2005 r. swoj¹ twórczoœæ promowali tacy polscy
pisarze, jak m.in. Pawe³ Huelle, Joanna Olczak-Ronikier oraz mieszkaj¹ca na sta³e
w Izraelu Renata Jab³oñska. Szczególne zainteresowanie krytyków izraelskich wy-
wo³a³a powieœæ Huelle Weiser Dawidek67. Ponadto organizator polskiego stoiska –
Instytut Ksi¹¿ki – przygotowa³ na jerozolimskie targi wystawê dzie³ Brunona
Schulza68.

Polska muzyka w Izraelu

Ju¿ na wstêpie trzeba zaznaczyæ, ¿e polska muzyka niezbyt czêsto goœci w izraelskich
salach koncertowych i na antenie rozg³oœni radiowych, a dorobek fonograficzny
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polskich twórców nie jest zbyt widoczny w salonach i sklepach muzycznych.
W ci¹gu ostatnich lat tylko incydentalnie muzycy z Polski koncertowali i sprze-
dawali swoje nagrania w Izraelu.

Na pierwszy rzut oka widaæ, ¿e obecnoœæ w Izraelu polskiej muzyki zale¿na
jest w znacznej mierze od jej gatunku. Stosunkowo najczêœciej prezentowana
bywa muzyka klasyczna, jazz i wspó³czesna muzyka popularna. Kolejnoœæ ta nie
jest przypadkowa, bo najbardziej znana jest Izraelczykom polska klasyka. Œmia³o
mo¿na tak¿e wskazaæ na kilka przyk³adów ilustruj¹cych tê obecnoœæ.

Wydarzeniem bez precedensu w sensie kulturalnym, ale i promocyjnym, by³o
zwrócenie siê w³adz Jerozolimy do Krzysztofa Pendereckiego by ten skomponowa³
specjalny utwór z okazji jubileuszu 3000 lat istnienia „wiecznego miasta”. Pra-
wykonanie kompozycji Siedem bram Jerozolimy odby³o siê 9 stycznia 1997 r. z udzia-
³em œwiatowej s³awy artystów, w tym wybitnych solistów, chórów radiowych
z Monachium, Stuttgartu i Lipska oraz Orkiestry Radia Bawarskiego w Mona-
chium i Orkiestry Symfonicznej w Jerozolimie69. Pocz¹tkowo w zamyœle autora
by³o skomponowanie symfonii, w toku pracy utwór przybra³ jednak formê wo-
kalno-instrumentaln¹ i okreœla siê go mianem oratorium. Pracuj¹c nad teksta-
mi, autor siêgn¹³ do tych fragmentów Starego Testamentu, które zapowiadaj¹
przyjœcie Mesjasza. Penderecki opar³ siê g³ównie na Psalmach Dawida, szczegól-
nie fragmentach mówi¹cych o Jerozolimie70. Po sukcesie i entuzjastycznym przy-
jêciu dzie³a w Izraelu kompozytor w 2004 r. koncentrowa³ tu ponownie, tym
razem z okazji izraelskiej premiery Symfonii nr 4, skomponowanej przez niego
w 1989 r. Koncerty odby³y siê w Riszon LeZion i Tel Awiwie. Podczas pierwszego
koncertu obecny by³ na sali przebywaj¹cy z oficjaln¹ wizyt¹ w Izraelu minister
kultury Waldemar D¹browski. Izraelska prasa przy tej okazji podkreœla³a po-
g³êbiaj¹ce siê wiêzi kulturalne miêdzy obu krajami oraz dobre perspektywy ich
rozwoju71.

Innym przyk³adem mo¿e byæ odbywaj¹cy siê co dwa lata w Tel Awiwie Kon-
kurs Chopinowski. Organizatorem przedsiêwziêcia jest dzia³aj¹ce od 1991 r. w Izrae-
lu Towarzystwo Przyjació³ Chopina, które powsta³o z inicjatywy wybitnego izrael-
skiego pianisty i pedagoga, przyby³ego z Polski dr. Tadeusza Kernera72. Prezesem
Towarzystwa jest Aleksander Tamir, który za zadanie stawia sobie propagowanie
twórczoœci Chopina poprzez organizowanie koncertów i kursów mistrzowskich
oraz wymiany z innymi towarzystwami. Towarzystwo jest cz³onkiem Miêdzynaro-
dowej Federacji Towarzystw Chopinowskich – IFCS73. Wspomniany konkurs po-
woli zyskiwa³ na znaczeniu, a jego formu³a ewoluowa³a. Pierwszy odby³ siê
w 1999 r., a jego zwyciêzc¹ zosta³a uczennica Aleksandra Tamira, studentka Aka-
demii Muzycznej w Jerozolimie Maria Spikowskaja. W trzeciej edycji konkursu,
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adresowanej do m³odych ludzi, którzy nie ukoñczyli 16 roku ¿ycia, nagrodê g³ówn¹
przyznano Filipowi So³omonikowi z jerozolimskiego konserwatorium Sadna74.

Obecnoœæ innych gatunków muzyki na izraelskim rynku jest w³aœciwie œlado-
wa. Polski jazz prezentowany bywa przy okazji Festiwalu w Teatrze Givataim,
o czym mowa by³a wczeœniej. Natomiast polska muzyka popularna zaistnia³a
w Izraelu za spraw¹ konkursu Eurowizji. Kiedy 1999 r. konkurs odbywa³ siê
w Jerozolimie, Polskê reprezentowa³ Mieczys³aw Szczeœniak, ale wystêpu artysty,
niestety, nie mo¿na zaliczyæ do spektakularnych sukcesów. Sukcesem natomiast
by³o wydanie na tamtejszym rynku fonograficznym p³yty rockowej grupy Myslo-
vitz. W 2003 r. mo¿na by³o us³yszeæ wybrane utwory grupy Myslovitz w popu-
larnych izraelskich rozg³oœniach radiowych, takich jak Radio Galgalac75.

Polski teatr i kino w Izraelu

Wyœwietlane w Izraelu filmy z Polsk¹ w roli g³ównej podzieliæ mo¿na na dwie
kategorie. Do pierwszej z nich nale¿¹ obrazy, w których prezentowany jest jakiœ
wycinek rzeczywistoœci zwi¹zanej z Polsk¹, przede wszystkim dotycz¹cy historii
spo³ecznoœci ¿ydowskiej w Polsce. Drug¹ grupê filmów stanowi¹ obrazy wypro-
dukowane w Polsce i przez Polaków, a ciesz¹ce siê sporym uznaniem wœród izrael-
skich kinomanów.

Wœród obrazów, które mo¿na by³oby zakwalifikowaæ do pierwszej kategorii,
jest oœmioodcinkowy serial dokumentalny Po-lan-ja w re¿yserii Amnona Teitel-
bauma, wyprodukowany przez izraelsk¹ telewizjê. Film przedstawia tysi¹cletni¹
historiê ¯ydów polskich, pocz¹wszy od XI w. a¿ do wybuchu drugiej wojny œwia-
towej. Zamierzeniem autora by³o kompleksowe pokazanie problemu obecnoœci
¯ydów na ziemiach polskich. Wiele w¹tków wykracza poza historiê jednego naro-
du, wielokrotnie poruszane s¹ zagadnienia dotycz¹ce stosunków polsko-¿ydow-
skich i ich ewolucji76. Sfabularyzowany dokument by³ dwukrotnie (w roku 2001
i 2003) prezentowany w pierwszym programie izraelskiej telewizji. Po emisji za
ka¿dym razem zbiera³ w izraelskiej prasie dobre recenzje77.

Wczeœniej wspomina³am o filmie Szmulika Wy³o¿nego Tato, chodŸmy do luna-
parku, który w przeciwieñstwie do filmu Teitelbauma bardzo Ÿle odebrano w Pol-
sce, a autora oskar¿ono o powielanie negatywnych stereotypów.

Do drugiej z omawianych kategorii nale¿¹ liczne filmy polskich twórców,
które zdoby³y uznanie izraelskiej publicznoœci. Niezwykle cenionym w Izraelu
polskim filmowcem by³ Krzysztof Kieœlowski. Jego dzie³a prezentowane w kinach
w wielu miastach Izraela cieszy³y siê uznaniem. Po przedwczesnej œmierci re-
¿ysera jego obrazy nadal wzbudza³y zainteresowanie i spotyka³y siê ¿yw¹ reakcj¹
widzów tak¿e w Izraelu. Jednym z poœrednich dowodów uznania dla twórczoœci
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Kieœlowskiego w tym kraju by³o przyznanie autorowi scenariuszy do filmów Kieœ-
lowskiego – Krzysztofowi Piesiewiczowi, przez jury Miêdzynarodowego Festiwalu
Filmowego w Hajfie, odbywaj¹cego siê we wrzeœniu 2002 r., nagrody Cinema-
tic Excellence za dorobek i wk³ad do kinematografii œwiatowej. Innym wyda-
rzeniem maj¹cym na celu uczczenie pamiêci Krzysztofa Kieœlowskiego by³ uro-
czysty koncert w Jerozolimskiej Filharmonii z okazji 8 rocznicy œmierci polskiego
re¿ysera. Podczas koncertu wykonane zosta³y przez izraelskich muzyków utwo-
ry skomponowane przez Zbigniewa Preisnera, a pochodz¹ce z filmów Kieœlow-
skiego78.

Rozpoznawalnym i szanowanym przez izraelskich kinomanów polskim re¿y-
serem jest tak¿e Krzysztof Zanussi. Sam Zanussi, a tak¿e jego dzie³a, wiele razy
goœci³ w Izraelu, a wszystko zaczê³o siê jeszcze we wczesnych latach osiemdzie-
si¹tych. Natomiast w 2002 r. re¿yser otrzyma³ specjaln¹ nagrodê na Jerozolim-
skim Festiwalu Filmowym79.

Jednym z g³oœnych filmów ostatnich lat, przyjêtym z wielkimi emocjami w Izrae-
lu, by³ obraz Romana Polañskiego, Pianista (2003), którego producentem by³ Lew
Rywin. W licznych tekstach prasowych podkreœlano autobiograficzny kontekst
filmu, jego artyzm, ale i tragizm jednostki – bohatera ekranizacji80. Miêdzynaro-
dowy zaœ sukces, w tym nagrody Amerykañskiej Akademii Filmowej – Oskary,
które otrzyma³ film, by³y z zadowoleniem, ale i z dum¹ przyjête przez izraelskich
krytyków oraz publicznoœæ81.

Najwiêksza sieæ izraelskich kin Cinemtheque wyœwietla³a takie polskie filmu,
jak m.in. Dzieñ œwira w re¿yserii Marka Koterskiego (w lipcu 2003). Od 17 do
29 listopada 2003 r. w kinach w Tel Awiwie, Jerozolimie i Hajfie mia³ miejsce
przegl¹d filmów Jerzego Kawalerowicza, zorganizowany przez Instytut Polski
w Tel Awiwie, Ambasadê RP, PLL LOT oraz Towarzystwo PrzyjaŸni Izraelsko-Pol-
skiej. Natomiast w czerwcu 2005 r. w telawiwskim Cinematheque odby³ siê pre-
mierowy pokaz filmu Henryk S³awik – polski Wallenberg specjalnie z tej okazji do
Izraela przybyli autorzy filmu Marek Maldis i Grzegorz £ubczyk oraz dyrektor
TV Polonia Antoni Bartkiewicz82. W pokazie uczestniczy³o 400 widzów, którzy
przyjêli go owacjami. Po projekcji filmu ambasador Piekarski przypomnia³, ¿e film
powsta³ pod patronatem prezydentów Polski, Wêgier i Izraela83.

Sztuki wizualne

Z rzadka prezentowana by³a w Izraelu na przestrzeni ostatnich lat polska sztuka
– malarstwo, rzeŸba, grafika. Niemniej jednak godne odnotowania s¹ próby jej
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pokazania i zainteresowania ni¹ izraelskiego odbiorcy. Szczególnie cenne wydaj¹
siê te przedsiêwziêcia, które promuj¹ sztukê wspó³czesn¹. Prezentuj¹ one bowiem
Polskê z perspektywy innej ni¿ tylko historyczna, pokazuj¹ pewien twórczy pro-
ces, którego motorem jest nie tylko cierpienie i dramat wpisane w stosunki pol-
sko-¿ydowskie w XX w. Dziêki temu otwieraj¹ one przestrzeñ dla dialogu po-
zbawionego elementu konfrontacji.

W 1990 r. w jerozolimskim Muzeum Izraela prezentowana by³a wystawa Life-
-Size. A Sense of the Real in Recent Art Krzysztofa Wodiczko84. W 2004 r. w Domu
Artysty w Jerozolimie wystawiono prace piêciu malarzy z Poznania. Do zapo-
znania siê z t¹ wystaw¹ zachêca³a równie¿ izraelska prasa, w tym dziennik „The
Jerusalem Post”85.

KULTURA ¯YDOWSKA I IZRAELSKA W POLSCEKultura ¿ydowska i izraelska w Polsce

Trudno oprzeæ siê wra¿eniu, ¿e specyficzna ikona kultury ¿ydowskiej sta³a siê
trwa³ym elementem kultury polskiej. Pisz¹c „ikona” mam na myœli te oblicza
¿ydowskiej spuœcizny, które by³y reprodukowane w Polsce w sposób niejako sztucz-
ny. Wskrzeszono bowiem, i to na du¿¹ skalê, ¿ydowsk¹ kulturê bez faktycznego
powrotu ¯ydów. Nie jest moim zamiarem ocenianie, czy zjawiska te s¹ w osta-
tecznym rozrachunku pozytywne czy negatywne. Powtórzyæ jednak muszê py-
tanie, na które natyka³am siê wielokrotnie podczas kwerend prowadzonych na
potrzeby tej pracy. Pytanie to dotyka problemu autentyzmu licznych inicjatyw
przybli¿aj¹cych polskiemu spo³eczeñstwu kulturê ¿ydowsk¹.

Druga istotna kwestia, która powinna zostaæ wyjaœniona na wstêpie, to zwi¹zki
miêdzy szeroko rozumian¹ kultur¹ ¿ydowsk¹ a kultur¹ izraelsk¹. Bezsprzecznie
zwi¹zki takie istniej¹ i maj¹ charakter bezpoœredni, czasem te¿ poœredni. Te dwie
kultury mo¿na porównaæ do dwóch zbiorów zawieraj¹cych rozmaite elementy,
przy czym wiele elementów jednego zbioru z powodzeniem przynale¿y do dru-
giego. Dalej postaram siê skoncentrowaæ na kulturze izraelskiej, jej obecnoœci
w Polsce, jej inspiracjach i odniesieniach. Nie sposób jednak uciec od pytania
o korzenie tej kultury, jak równie¿ od zagadnienia jej symbolicznych zwi¹zków
z Polsk¹ oraz politycznych implikacji. W ostatnich latach zainteresowaniu kultur¹
i tradycj¹ ¿ydowsk¹ w Polsce towarzyszy³o zainteresowanie Izraelem. Pierwszy
ambasador Izraela w Warszawie, po wznowieniu stosunków, w jednym z wywia-
dów prasowych stwierdzi³, i¿ „szerokie publiczne zainteresowanie Izraelem wy-
p³ywa ze œwiadomoœci, i¿ dorobek kulturowy, który powsta³ na ziemi polskiej jest
kontynuowany w Izraelu. [...] Powracanie do Ÿróde³ pamiêci jest bardzo ludz-
kie”86. Z drugiej zaœ strony, wydaje siê, ¿e polskie fascynacje Izraelem wynikaj¹
równie¿ z ¿ywego zainteresowania kultur¹ Orientu w Polsce. Izrael jest bowiem
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unikatowym przyk³adem pañstwa bliskowschodniego, gdzie tradycje europejskie
przenikaj¹ siê z tradycjami i kultur¹ orientaln¹. Dodatkowym czynnikiem jest
tutaj religia i symboliczny obraz wspó³czesnego Izraela jako Ziemi Œwiêtej, po
której 2000 lat temu kroczy³ Chrystus.

Wieloœæ w¹tków i sposobów eksploracji tematyki zwi¹zanej z kultur¹ skutkuje
mnogoœci¹ podmiotów zajmuj¹cych siê jej upowszechnianiem i promocj¹. Dalej
wska¿ê instytucje, które prowadz¹ dzia³ania na rzecz kultury izraelskiej, a kon-
kretnie kszta³tuj¹ polsko-izraelskie stosunki kulturalne, w sposób bezpoœredni
lub poœredni.

Instytucje i organizacje promuj¹ce kulturê izraelsk¹ w Polsce

Podmiotem predestynowanym do propagowania izraelskiej kultury w Polsce jest
placówka dyplomatyczna tego pañstwa w Warszawie. Od pocz¹tku funkcjono-
wania Ambasady Izraela jej pracownicy przywi¹zywali sporo uwagi do rozwijania
i pielêgnowania polsko-izraelskich stosunków kulturalnych i naukowych. Istotne
jest, ¿e wœród pracowników Ambasady na przestrzeni lat byli ludzie doskonale
w³adaj¹cy jêzykiem polskim oraz znaj¹cy polskie realia. Stopniowo zwiêksza³a siê
liczebnoœæ personelu, co u³atwia³o podejmowanie inicjatyw kulturalnych, ale tak¿e
umo¿liwia³o pomoc, wspó³udzia³ w realizacji konkretnych przedsiêwziêæ czy po
prostu obecnoœæ na imprezach przygotowywanych przez ró¿ne instytucje. Zadania
z zakresu kultury realizowane by³y przez ambasadora i jego sekretariat oraz rzecz-

Micha³ Sobelman (w œrodku) wraz Aleksandr¹ Borek (od lewej) i Joann¹ Czernek,
podczas Dni Tolerancji (od prawej), Ko³obrzeg 2000 r. (fot. Joanna Dyduch)
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nika prasowego – funkcjê tê od wielu lat pe³ni Micha³ Sobelman. Aktywny w tej
dziedzinie by³ i jest pierwszy radca ambasady, zastêpca ambasadora). Na szcze-
góln¹ uwagê zas³uguje tu praca Beth Eden-Kite, która realizowa³a powierzon¹ jej
misjê dyplomatyczn¹ w latach 2001–2004. W 2005 r. powo³any zosta³ po raz
pierwszy attaché kulturalny Ambasady Izraela w Polsce – funkcjê tê powierzono
Yaakovowi Finkelsteinowi87. Na przestrzeni lat Ambasada realizowa³a liczne w³as-
ne projekty, koordynowa³a wizyty izraelskich artystów w Polsce, wspomaga³a
merytorycznie i finansowo przedsiêwziêcia, których pomys³odawcami by³y pol-
skie organizacje pozarz¹dowe, uczelnie wy¿sze, samorz¹dy. Poszczególni cz³onko-
wie personelu placówki zaanga¿owani byli tak¿e w indywidualne projekty. Dosko-
na³ym przyk³adem mo¿e tu byæ postaæ Micha³a Sobelmana, który oprócz dzia-
³alnoœci zwi¹zanej z funkcjonowaniem Ambasady i jej kontaktami z pras¹ mocno
zaanga¿owany jest w proces przybli¿ania polskiemu odbiorcy izraelskiej sztuki.
Jest autorem m.in. samouczka jêzyka hebrajskiego, pracuje jako t³umacz, prze³o¿y³
z hebrajskiego sztuki teatralne, jest tak¿e autorem, wspó³autorem i konsultantem
scenariuszy do wielu filmów88. Z kolei zastêpca ambasadora Izraela, który obj¹³
to stanowisko po Beth Eden-Kite, Yossi Avni-Levy, oprócz aktywnoœci na polu
dyplomatycznym jest uznanym w Izraelu pisarzem m³odego pokolenia89.

Towarzystwo PrzyjaŸni Polsko-Izraelskiej

Istotn¹ rolê w zaznajamianiu Polaków w izraelsk¹ kultur¹, przezwyciê¿aniu stereoty-
pów i tworzeniu kana³ów komunikacji miêdzy spo³eczeñstwem polskim i izrael-
skim odegra³o Towarzystwo PrzyjaŸni Polsko-Izraelskiej. Nie bez przyczyny zosta-
³o ono wymienione jako pierwsze wœród instytucji pozarz¹dowych zajmuj¹cych
siê prezentacj¹ izraelskich twórców. Dzia³a³o bowiem ju¿ od po³owy lat osiemdzie-
si¹tych, kiedy nie istnia³y oficjalne kontakty miêdzy obu krajami. We w³adzach
Towarzystwa na przestrzeni lat znalaz³y siê wa¿ne postacie z polskiego œwiata
nauki, polityki i sztuki, m.in. prof. W³adys³aw Bartoszewski, prof. Marek Siemek,
prof. W³adys³aw Misiuna, prof. Jan Dowgia³³o, ambasador Krzysztof Œliwiñski90.

Organizacja ta podejmowa³a próby prowadzenia dzia³alnoœci wydawniczej,
jednym z tego rodzaju przyk³adów jest wydawanie od 1992 r. dwumiesiêczni-
ka zatytu³owanego „Polska–Izrael”. Z za³o¿enia mia³o to byæ pismo „o dawnych
i wspó³czesnych ¯ydach, o ludziach diaspory i obywatelach Pañstwa Izrael”91.
Pierwszy numer poœwiêcono tematyce dialogu chrzeœcijañsko-judaistycznego. Ce-
lem zespo³u redakcyjnego „Polska–Izrael” by³o, aby pismo nie mia³o charakteru
wewnêtrznego biuletynu, a raczej tytu³u ogólnopolskiego92. W kolejnym nume-
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87 Wiêcej informacji o bie¿¹cych przedsiêwziêciach kulturalnych Ambasady zob.: http://warsaw.mfa.
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88 Pe³na filmografia M. Sobelmana zob.: http://www.filmpolski.pl/fp/index.php/4110086
89
89 Na pocz¹tku 2007 r. na polskim rynku ukaza³a siê pierwsza ksi¹¿ka w jêzyku polskim Ciotka
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rze, który ukaza³ siê na prze³omie marca i kwietnia, tematem przewodnim by³y
zbli¿aj¹ce siê obchody 50 rocznicy wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim. Po
wydaniu dwóch monograficznych numerów nast¹pi³a przerwa i dopiero w czerw-
cu 1994 r. ukaza³ siê numer trzeci, poœwiêcony syjonizmowi93. Dosz³o jednak do
zamiany wydawcy, pismo bowiem wyda³a Oficyna Wydawnicza „Rytm”, a nie jak
poprzednio Towarzystwo Polsko-Izraelskie. W póŸniejszym okresie zaniechano
jego publikacji.

Zasadniczo jednak Towarzystwo by³o przystani¹ dla ludzi w rozmaity sposób
zwi¹zanych z Izraelem i tych zainteresowanych kultur¹, tradycj¹ i specyfik¹ pañ-
stwa ¿ydowskiego. W dzia³aniach organizacji dominowa³y ró¿ne formy prezenta-
cji i promocji izraelskiego dziedzictwa kulturalnego, w tym myœli, muzyki i sztuk
wizualnych. Wœród licznych przedsiêwziêæ kulturalnych realizowanych b¹dŸ wspó³-
organizowanych przez Towarzystwo by³y zatem imprezy kulturalne, takie jak
wystawy, koncerty, prelekcje, spotkania. Siedziba Towarzystwa, mieszcz¹ca siê
w Warszawie w Cafe Ejlat, spe³nia³a natomiast podwójn¹ funkcjê. Po pierwsze,
by³a dobrym zapleczem lokalowym dla polsko-izraelskich imprez kulturalnych, po
drugie, mieszañcom Warszawy i turystom oferowa³a ona specja³y izraelskiej kuchni.

Towarzystwu przez lata aktywnoœci uda³o siê we w³asnych strukturach, ale
i wokó³ siebie, zgromadziæ du¿¹ grupê przyjació³ i sympatyków dialogu i zbli¿enia
polsko-izraelskiego. Wœród nich byli m.in. wa¿ni dzia³acze izraelskiej Polonii jak
Perec Unikowski, d³ugoletni przewodnicz¹cy ³ódzkiego ziomkostwa w Izraelu
oraz jeden z honorowych konsulów RP w Izraelu, czy telawiwski ksiêgarz Edmund
Neustein. Zrz¹dzenie losu sprawi³o, ¿e obaj wymienieni wielcy przyjaciele Polski
zmarli tego samego dnia w Tel Awiwie – 9 lutego 2001 r. Kilkanaœcie dni póŸniej
dzia³acze Towarzystwa zorganizowali z tej okazji uroczysty i symboliczny wieczór
poœwiêcony ich pamiêci. O tym, jak wa¿ni byli zmarli Izraelczycy dla œrodowisk
zwi¹zanych z dialogiem polsko-izraelskim, œwiadczy³o liczne uczestnictwo w wie-
czorze. Wœród zebranych byli m.in. Micha³ Sobelman – rzecznik Ambasady Izraela
w Warszawie, Ewa Œwiderska – hebraistka, t³umaczka, dziennikarka, Wojciech
Adamiecki – polski dyplomata, dziennikarz, ambasador RP w Izraelu, pisarze:
Józef Hen, Olgierd Budrewicz, Kazimierz KoŸniewski94.

Literatura izraelska w Polsce

Obecnoœæ izraelskiej literatury w Polsce ma szczególny, co najmniej dwojaki wy-
miar. Podobnie jest, jeœli chodzi o miejsce Polski w literaturze izraelskiej. Po
pierwsze, ten wyj¹tkowy status jest uwarunkowany g³ównie historycznie. A to
izraelscy pisarze sami wywodz¹ siê z Polski, a to korzenie ich najbli¿szych s¹
polskie. Symboliczna obecnoœæ Polski w literaturze izraelskiej czasami przybiera
postaæ ikony „najwiêkszego ¿ydowskiego cmentarzyska na œwiecie”, czasami cho-
dzi o sentymentalne wspomnienie z dzieciñstwa spêdzonego w Polsce. Alegorycz-
noœæ literatury, poszukiwanie wyrazistych ilustracji pojêæ, takich jak têsknota,
wolnoœæ, duma czy to¿samoœæ narodowa, których Polska i polskoœæ jest wielokrot-
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nie antytez¹, sk³ania czasami do literackich podró¿y do Polski. O podró¿ach do
Polski we wspó³czesnej literaturze izraelskiej95 pisa³a pierwsza obywatelka Izraela,
która doktoryzowa³a siê na polskim uniwersytecie, Szoszana Ronen. Przyznaje
ona, ¿e podró¿ taka „okazuje siê niezwykle wa¿na i bogata w znaczenie. Narrator,
który udaje siê do Polski, by³ tam ju¿ wczeœniej, jeœli nie cia³em, to duchem. Nawet
jeœli urodzi³ siê w Izraelu i nigdy wczeœniej nie by³ w Polsce, przybywa tu z roz-
leg³¹ wiedz¹, opowieœciami, stereotypami, i koszmarem”96. Pod tym wzglêdem
podró¿ do Polski to „powrót nawet dla tych, którzy z niej nie pochodz¹”. Wœród
izraelskich pisarzy, którzy udali siê w ow¹ podró¿, Ronen wspomina o: Yehudit
Hendelu, Nurith Gertzu, Eleonore Lev, Benjaminie Shvilim97.

Jednoczeœnie od pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych na polskim rynku wydaw-
niczym obserwowane jest wzrastaj¹ce zainteresowanie izraelsk¹ ksi¹¿k¹, w tym
literatur¹ fabularn¹, poezj¹ oraz hebrajskim dokumentem. Dalej przedstawiê wy-
brane sylwetki autorów izraelskich, kryterium doboru w tym wypadku by³a w³aœ-
nie obecnoœæ ich dzie³ na pó³kach ksiêgarñ w Polsce.

Znany w Polsce, ale tak¿e na œwiecie, pisarz izraelski Szlomo Asz, choæ wy-
emigrowa³ do Izraela i mia³ obywatelstwo tego kraju, to pozosta³ w swojej twór-
czoœci pod ogromnym wp³ywem mieszanki kultury polskiej i kultury ¯ydów pol-
skich. Urodzony w 1880 r. w Kutnie, debiutowa³ jeszcze w Polsce w pierwszych
latach XX w. Z rodzinnego Kutna wyjecha³ do Warszawy, a potem do Krako-
wa, gdzie zaprzyjaŸni³ siê ze Stefanem ¯eromskim i Stanis³awem Witkiewiczem,
w póŸniejszym czasie w gronie jego znajomych znalaz³y siê tak¿e Eliza Orzeszko-
wa i Maria D¹browska. Po sukcesie dramatu Sabbatai Ziwi pisarz wyjecha³ do
Niemiec. Dalsze sukcesy pozwoli³y mu na zgromadzenie odpowiedniej sumy
pieniêdzy, by wyjechaæ do Palestyny. Nie by³ to koniec tu³aczki Asza, wielokrotnie
jeszcze zmienia³ on miejsce i kraj zamieszkania. Niemniej jednak ostatnie lata
¿ycia spêdzi³ w Bat Jam w Izraelu, gdzie zmar³ w 1957 r.98 Zas³uguj¹c¹ na odno-
towanie form¹ promocji twórczoœci pisarza jest organizowany corocznie konkurs
literacki im. Szlomo Asza w rodzinnej miejscowoœci pisarza, Kutnie. Po raz pierw-
szy konkurs zosta³ og³oszony w 1997 r., oceniane by³y dwie formy literackie –
opowiadanie oraz esej nawi¹zuj¹cy do twórczoœci Asza. W pierwszej edycji dla
zwyciêzcy konkursu ufundowano tygodniowy wyjazd do Bat Jam w Izraelu, wów-
czas ju¿ miasta bliŸniaczego Kutna99.

Dobrze znana polskiemu czytelnikowi zainteresowanemu sprawami polsko-
-¿ydowskimi jest izraelska pisarka urodzona w Polsce – Miriam Akavia. Urodzi³a
siê ona w przedwojennym Krakowie, gdzie spêdzi³a dzieciñstwo i wczesn¹ m³o-
doœæ. W czasie wojny przesz³a przez getto i obozy koncentracyjne, w tym Ausch-
witz-Birkenau. W 1946 r. opuœci³a Polskê, by ostatecznie osiedliæ siê w Izraelu.
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Jej pisarski debiut mia³ miejsce dopiero 30 lat po przybyciu do Izraela. Miriam
Akavia w swoich ksi¹¿kach przedstawia po trosze historiê w³asn¹, po trosze his-
toriê tysiêcy polskich ¯ydów, których spotka³ podobny los. Jej pisarstwo opowiada
historie trudne, bolesne, ale i pe³ne nadziei, nade wszystko zaœ jest ono dowodem
na z³o¿onoœæ relacji polsko-izraelskich, wpisuj¹cych siê w kontekst stosunków
polsko-¿ydowskich. Miriam Akavia jest laureatk¹ nagrody Yad Vashem (1978), na-
grody im. J. Korczaka (1988) oraz kilku innych nagród w Polsce i Izraelu. W Pol-
sce ukaza³y siê drukiem wszystkie dzie³a autorki100. Akavia jest prezesem dzia-
³aj¹cego w Izraelu Towarzystwa dla Rozwoju PrzyjaŸni Polska-Izrael.

Szoszana Ronen szczególne miejsce w analizie izraelskich, literackich podró¿y
do Polski poœwiêca urodzonej w Polsce Eleonorze Lev. Bêd¹c dzieckiem, wraz
z rodzicami wyemigrowa³a do Izraela. Jej ojciec jako jedyny z wielkiej rodziny
ocala³ z Holokaustu, rodzina matki zaœ zosta³a g³êboko dotkniêta represjami sta-
linowskimi, z egzekucj¹ ojca matki oraz zsy³k¹ reszty rodziny na Syberiê w³¹cz-
nie. Zwi¹zki Lev z literatur¹ s¹ rozleg³e, para siê t³umaczeniami, jest cenionym
krytykiem literackim, zajmowa³a siê realizacj¹ projektu dla Biblioteki Narodowej
w Jerozolimie, polegaj¹cego na przeprowadzeniu serii wywiadów ze wspó³czes-
nymi izraelskimi pisarzami101. Lev jest autork¹ powieœci uznanej za ksi¹¿kê roku

Miriam Akavia wraz z Ambasadorem prof. Szewachem Weissem ods³ania pomnik upamiêtniaj¹cy
spo³ecznoœæ ¿ydowsk¹ ¯ywiecczyzny, ¯ywiec 2003 r. (fot. Joanna Dyduch)
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1996 w Izraelu Pierwszy dzieñ w raju. Mimo pobytu w Polsce w charakterze goœcia
Miêdzynarodowych Targów Ksi¹¿ki w Warszawie ¿adna z jej ksi¹¿ek nie ukaza³a
siê w polskim przek³adzie, jej twórczoœæ by³a za to t³umaczona na jêzyk ho-
lenderski, niemiecki, francuski i chiñski.

Kolejna pisarka, o której nale¿y wspomnieæ, to Ida Fink, urodzona w 1921 r.
w Zbara¿u (dzisiejsza Ukraina). Przed wojn¹ pobiera³a naukê we lwowskim kon-
serwatorium. Cudem ocala³a z Holokaustu. Doœwiadczenia wojny mia³y zreszt¹
kolosalny wp³yw na jej twórczoœæ. Mimo ¿e w 1957 r. wyemigrowa³a do Izraela,
pisze w jêzyku polskim, i to prawie wy³¹cznie o doœwiadczeniach Holokaustu.
„Pisze o tym, jak czasy pogardy prze¿ywali pojedynczy ludzie, jakie obrali strategie
oporu, co zosta³o w ich pamiêci, jak o tym opowiadaj¹”102. Na polskim rynku
ukaza³y takie zbiory opowiadañ autorki, jak: Skrawek czasu103, Podró¿104, Œlady105,
Odp³ywaj¹cy ogród106.

Popularnym i cenionym w Izraelu pisarzem jest Shammai Golan. Urodzi³ siê
on w 1933 r. w Pu³tusku. Debiutowa³ w 1963 r. ksi¹¿k¹ Ostatnia stra¿. Oprócz
pisarstwa zaanga¿owany by³ w prace Zwi¹zku Pisarzy Hebrajskich, warto dodaæ,
i¿ czterokrotnie piastowa³ tam funkcjê przewodnicz¹cego, ponadto dzia³a³ w za-
rz¹dzie izraelskiego PEN Clubu. Jego zwi¹zki z Polsk¹, po tym, jak wyemigro-
wa³ w 1947 r., by³y niewielkie. Po raz pierwszy odwiedzi³ kraj urodzenia w roku
1984 z okazji obchodów 40 rocznicy Powstania w Getcie. Druga jego wizyta mia³a
miejsce w 1991 r., gdy przyby³ na zaproszenie Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.
W kolejn¹ podró¿ uda³ siê w 1998 r., gdy na polskim rynku ukaza³a siê jego
ksi¹¿ka W drodze do Jerozolimy”107 (oryginalny tytu³: Œmieræ Uri Peleda). Warto dodaæ,
¿e wówczas Golan pe³ni³ funkcjê attaché kulturalnego Ambasady Izraela w Mo-
skwie108.

Wœród najbardziej znanych i najpoczytniejszych izraelskich pisarzy w Polsce
wymieniæ trzeba Amosa Oza. Wielokrotny izraelski kandydat do literackiej, ale
równie¿ pokojowej Nagrody Nobla zas³yn¹³ w œwiecie nie tylko za spraw¹ pisar-
stwa, ale tak¿e dzia³alnoœci pacyfistycznej, w tym aktywnoœci w organizacji Pokój
Teraz. Przygoda Oza z polskim czytelnikiem jest d³ug¹ i wielowymiarow¹ histori¹.
Pisarz wielokrotnie odwiedza³ Polskê, udzieli³ dziesi¹tki wywiadów miejscowej
prasie, by³ równie¿ kilkakrotnie goœciem polskiej telewizji. W publicznych rozmo-
wach mówi³ nie tylko o swojej twórczoœci, ale i zwi¹zkach z Polsk¹, tych oso-
bistych i tych miêdzy spo³eczeñstwami obu krajów109.

Choæ Amos Oz urodzi³ siê w Jerozolimie w 1939 r., to jego rodzice przybyli
do Palestyny zaledwie kilka lat wczeœniej z Odessy i Równego, a w domu mówi³o
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siê po rosyjsku i polsku. W jednym z wczesnych wywiadów podczas swojej pierw-
szej podró¿y do Polski promuj¹cej wydanie jego dwóch ksi¹¿ek Oz przyzna³, ¿e
„po rodzicach odziedziczy³ pod adresem Polski i fascynacjê, i gniew”110. W tym
samym wywiadzie podkreœla³ jednak, ¿e „inaczej ni¿ jego rodzice” twierdzi, ¿e
„Polacy i ¯ydzi winni ze sob¹ rozmawiaæ, tak jak nigdy dot¹d ze sob¹ nie roz-
mawiali. Nie mog¹ pozostaæ w niewoli stereotypów i plotek”. Kilka lat póŸniej
w wywiadzie dla „Gazety Wyborczej”, przeprowadzonym po opublikowaniu w Polsce
bardzo osobistej ksi¹¿ki Opowieœæ o mi³oœci i mroku”, przyzna³, ¿e przez wzgl¹d na
wspóln¹ historiê „stosunki miêdzy Polsk¹ i Izraelem nie powinny byæ standardo-
we”, takie Polska mo¿e mieæ np. „z Now¹ Zelandi¹”. Powinny one natomiast byæ
intensywniejsze i g³êbsze, bardziej interesuj¹ce”. Zdaniem pisarza, mówi¹c o wza-
jemnych relacjach, nie wolno zapominaæ o tym, ¿e „Polska cywilizacja nie by³aby
tym, czym jest, bez ¯ydów i tak¿e ¿ydowska cywilizacja nie by³aby tym, czym jest,
gdyby nie Polacy”111.

W Polsce ukaza³y siê m.in. takie powieœci autora, jak Mój Micha³ (Czytelnik
1991), Poznaæ kobietê (Czytelnik 1994 ), „Czarna Skrzynka” (Niezale¿na Oficyna
Wydawnicza 1994 ), zbiór esejów Na ziemi Izraela (Nowa 1996 ), powieœæ z w¹tka-
mi autobiograficznymi Opowieœæ o mi³oœci i mroku” (Muza 2005).

W ostatnich latach coraz popularniejszy w kraju nad Wis³¹ jest Edgar Keret,
jeden z najwybitniejszych izraelskich pisarzy m³odego pokolenia. Wkroczy³ on ze

Spektakl wed³ug powieœci Amosa Oza Tam gdzie wyj¹ szakale, IX Festiwal Simcha,
Wroc³aw 2007 r. (fot. Anna Gondek)
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111 Kiedy wyp³aczesz wszystkie ³zy, „Gazeta Wyborcza”, 28 maja 2005



swoj¹ twórczoœci¹ na polski rynek w roku milenijnym. Krótkie opowiadania za-
warte w ksi¹¿ce Gaza Blues112 niew¹tpliwie przypad³y do gustu polskiemu czytel-
nikowi, czego wyrazem by³y dobre wyniki sprzeda¿y. M³ody pisarz oprócz opo-
wiadañ jest tak¿e twórc¹ komiksów, scenariuszy filmowych i scenariuszy telewi-
zyjnych do programów satyrycznych.

Mówi siê, ¿e Keret wprowadzi³ do izraelskiej literatury now¹ jakoœæ. Jeœli
spojrzy siê na literaturê izraelsk¹, abstrahuj¹c od tradycyjnych podzia³ów na
gatunki literackie, a podstawowym kryterium ró¿nicuj¹cym uczyni siê biografie
jej twórców, to nie sposób oprzeæ siê wra¿eniu, ¿e dzieli siê ona na trzy wielkie
nurty odpowiadaj¹ce ró¿nym doœwiadczeniom historycznym jej autorów. Do pierw-
szego z nich nale¿y literatura ojców – tworzona przez pisarzy popularnych jeszcze
w czasach diaspory. Na drugi z nurtów sk³ada siê literatura synów – przyby³ych
we wczesnej m³odoœci do Palestyny. Ostatni z nich to literatura wnuków, czyli
autorów mieszkaj¹cych i tworz¹cych w Izraelu, pisz¹cych o realiach m³odego pañ-
stwa113. Cezary Polak zauwa¿a, ¿e „pisarstwo Kereta diametralnie ró¿ni siê od
spuœcizny «ojców» i «synów» Daleko mu nie tylko do twórczoœci «wnuków», ale
i tak zwanej izraelskiej literatury nowej fali”114. Mówi¹c o swojej pracy, Keret
przyznaje, ¿e choæ w „izraelskiej tradycji pisarz powinien byæ moralizatorem [...]”
on sam w to nie wierzy, a jego historie, czêsto pozbawione mora³u czy przepisu
na ¿ycie, pokazuj¹ „ambiwalencjê i paradoksy ¿ycia”115.

W licznych recenzjach jego twórczoœci, które publikowane by³y w polskiej
prasie i mediach elektronicznych, odnajdujemy porównanie pisarstwa Kereta do
twórczoœci Marka H³aski. Polscy recenzenci widz¹ w jego ksi¹¿kach „poszuki-
wanie prawdziwej mi³oœci i przyjaŸni”, które ich zdaniem „mo¿e kojarzyæ siê
z postaciami z H³aski”. Ponadto „H³asko odcina³ siê od sztampy socrealizmu –
wprowadzi³ do literatury to, co nie mia³o do niej dostêpu: jêzyk ulicy, portrety
nieszczêœliwych ludzi i ponurego œwiata”. Podobn¹ rolê w literaturze hebrajskiej
zdaje siê odgrywaæ Keret116.

W Polsce ukaza³a siê, obok wspomnianego zbioru opowiadañ Gaza Blues,
równie¿ w 2001 r. Pizzeria „Kamikaze”117. W 2006 r. zosta³ opublikowany przek³ad
opowiadañ Osiem procent z niczego118.

Kolejny pisarz, o którym nale¿y wspomnieæ, to Aharon Appelfeld. Urodzi³ siê
on w Czerniowcach na Bukowinie (obecnie w granicach Ukrainy). W czasie wojny
znalaz³ siê w obozie koncentracyjnym, sk¹d uda³o mu siê uciec. Ukrywa³ siê przez
trzy lata, potem trafi³ do W³och, a nastêpnie w 1946 r. wyemigrowa³ do Palesty-
ny. Obecnie mieszka w Jerozolimie. Jest jednym z najbardziej cenionych pisarzy
izraelskich, autorem wielu powieœci, m.in.: Michre hakerach (Kopalnia lodu, 1997),
Katerina (1992), autobiograficznej Sipur chaim (Historia jednego ¿ycia, 1999) oraz
Polin, erec jeruka (Polska, zielony kraj, 2005). Ksi¹¿ki Appelfelda, t³umaczone na
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117 E. Keret, Pizzeria „Kamikaze”, t³um. J. Kakietek, M. Sommer, Warszawa 2001.
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118 E. Keret, Osiem procent z niczego, t³um. A. Maciejowska, Warszawa 2006.



28 jêzyków, przynios³y mu wiele miêdzynarodowych nagród literackich, m.in.
w 2004 r. francusk¹ Prix Medicis. W Polsce ukaza³y siê takie jego ksi¹¿ki, jak
Badenheim 1939119 i ¯elazna droga120. Jest równie¿ w dorobku tego autora pozycja
poœwiêcona Polsce, a raczej pewnemu jej zmitologizowanemu obrazowi. Nie
doczeka³a siê ona wci¹¿ przek³adu na jêzyk polski. Chodzi o wspomnian¹ powieœæ
Polska, zielony kraj, w której autor poprzez swojego bohatera, Jakuba Feina, wysy³a
czytelników w podró¿ do Polski. Teoretycznie miejscem akcji jest wspó³czesna
Polska, lecz obudzone upiory przesz³oœci ugruntowuj¹ „stereotyp odpowiadaj¹cy
przeciêtnemu izraelskiemu równaniu – «Polacy to antysemici»”121. Sugestywny
jêzyk powieœci wzmocniony jest wykorzystaniem w narracji licznych symboli,
które swobodnie przemieszczaj¹ siê w czasie i przestrzeni. Warto równie¿ wspo-
mnieæ o wa¿nej literackiej polemice z treœciami ksi¹¿ki. Autorem opublikowanego
w dzienniku „Ha’aretz” g³osu krytyki by³ zastêpca ambasadora Izraela w War-
szawie Yossi Avni-Levy122.

Oprócz wymienionych pisarzy izraelskich, którzy przez swoj¹ twórczoœæ i nie-
jednokrotnie osobiste zwi¹zki z Polsk¹ zajmuj¹ wa¿ne miejsce na polskim rynku
ksiêgarskim, ale i oddzia³uj¹ na relacje polsko-izraelskie, nale¿y jeszcze krótko
wspomnieæ kilka nazwisk pisarzy, którzy choæ sporadycznie i okazjonalnie, po-
jawiaj¹ siê w dyskursie o literaturze hebrajskiej w Polsce. B³êdem by³oby ich
ca³kowite pominiêcie. Do grupy tej zaliczy³abym Naftaliego Lau-Lavie’ego123,
autora ksi¹¿ki autobiograficznej Zraniony lew124. Szybko wyczerpany nak³ad ksi¹¿ki
wskazywa³ na zainteresowanie polskiego czytelnika losami izraelskiego polityka,
dziennikarza i co wa¿ne, brata wp³ywowej w Izraelu postaci, rabina Meira Laua.

W ostatnich latach na popularnoœci zyskuje zarówno w Izraelu, jak i za granic¹
Nava Semel – dziennikarka, producentka radiowo-telewizyjna i prozaik w jednej
osobie. Polska przygoda autorki rozpoczê³a siê od jej udzia³u w 46 Miêdzynaro-
dowych Targach Ksi¹¿ki w Warszawie w 2001 r. Szerszemu gronu jej osoba sta³a
siê bli¿sza poprzez teatr. Niezwykle udan¹ próbê teatralnej adaptacji jej twórczoœci
by³ monodram Yotam w re¿yserii Karoliny Szymczyk-Majchrzak, prezentowany
m.in. na deskach Teatru Nowego w £odzi125. Inny przyk³ad to sceniczna interpre-
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120 A. Appelfeld, Droga ¿elazna, t³um. H. Volovici, Warszawa 2006.
121
121 Izraelski dyplomata o Polsce – Prawda le¿y po œrodku, „Media Zagraniczne o Polsce i polskiej kulturze
w œwiecie. Biuletyn MSZ”, 3 listopada 2004, rok XIII, nr 2450 (3203), za: „Ha’aretz”, 20 kwietnia
2005.
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124 N. Lau-Levi, Zraniony lew...
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125 Teatr Nowy w £odzi, http://www.nowy.pl/index.php/view/spektakle/option/51 (dostêp: 12 listo-
pada 2006).



tacja powieœci autorki w formie operetki, Œmiech szczura, w re¿yserii Odeda Kot-
lera, spektakl ten zosta³ wystawiony w Teatrze Dramatycznym w Warszawie126.

Niedoceniona i prawie nieobecna w Polsce jest poezja jednego z najwybitniej-
szych izraelskich poetów, Yehudy Amichaj. Urodzony w Niemczech, w czasie
drugiej wojny œwiatowej dosta³ siê do Brygady ¯ydowskiej brytyjskiej armii, po
wojnie osiad³ w Izraelu i zamieszka³ w Jerozolimie. Czêstym zreszt¹ motywem
jego twórczoœci jest mi³oœæ do Jerozolimy. Jak dot¹d, na krajowym rynku opub-
likowano jedynie zbiór wierszy autora Koniec sezonu pomarañczy127. Kolejn¹ wa¿n¹
postaci¹ izraelskiej literatury wspó³czesnej jest Abraham B. Yehoshua. W pocz¹t-
kowym okresie twórczoœci pisa³ opowiadania. W latach siedemdziesi¹tych ukaza³a
siê jego pierwsza powieœæ. Porusza on problemy dotycz¹ce „rozpadu wiêzi ro-
dzinnych, alienacji jednostki i z³o¿onoœci skomplikowanych procesów zachodz¹-
cych w izraelskim spo³eczeñstwie”. To w³aœnie jego powieœci sta³y siê ofert¹ ksiê-
garzy dla polskich czytelników128. Nak³adem Cyklad w 2005 r. ukaza³a siê ksi¹¿ka
Kochanek129. W tym samym roku Zysk i S-ka opublikowa³o inn¹ jego powieœæ
Powrót z Indii130. Mo¿na by wspomnieæ tak¿e o wspó³czesnym poecie, Admielu
Kosmanie, jego dzie³a nie zosta³y co prawda przet³umaczone na jêzyk polski, ale
sam poeta odwiedza³ Polskê, m.in. uczestniczy³ w 2000 r. w Miêdzynarodowym
Spotkaniu Poetów w Krakowie, byæ mo¿e tego rodzaju kontakty zaowocuj¹ uka-
zaniem siê twórczoœci Kosmana na krajowym rynku.

Miêdzynarodowe Targi Ksi¹¿ki w Warszawie

Nie do przecenienia jest rola oraz funkcja promocyjna, ale i poznawcza, któr¹
spe³niaj¹ w stosunku do literatury izraelskiej w Polsce Miêdzynarodowe Targi
Ksi¹¿ki w Warszawie. Organizatorem Targów od lat jest firma Ars Polona131.
Warszawskie targi nale¿¹ do najwiêkszych tego rodzaju imprez w Europie Œrod-
kowo-Wschodniej. Wielkoœci¹ prezentowanej oferty, liczb¹ wystawców i presti-
¿em ustêpuje jedynie Miêdzynarodowym Targom Ksi¹¿ki we Frankfurcie. Odby-
waj¹ siê one w Pa³acu Kultury i Nauki w Warszawie. Od pocz¹tku lat dziewiêæ-
dziesi¹tych na Targach oraz licznych imprezach towarzysz¹cych z roku na rok
goœci³o coraz wiêcej izraelskich wystawców i pisarzy.

Goœciem honorowym 45 Miêdzynarodowych Targów Ksi¹¿ki w maju 2000 r.
by³ Izrael. Ju¿ na poprzedzaj¹cych tê imprezê, odbywaj¹cych siê w po³owie wrzeœ-
nia 1999 r. 10 Krajowych Targach Ksi¹¿ki literatura izraelska uzyska³a status
goœcia specjalnego. Wprowadzeniem do problematyki literatury izraelskiej by³
wyk³ad dr Szoszany Ronen132.
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Na 45 Miêdzynarodowych Targach Ksi¹¿ki w Warszawie w Sali Marmurowej
Pa³acu Kultury i Nauki, na powierzchni 45 m kw. zaprezentowano to, co w litera-
turze izraelskiej literaturze najlepsze. Na Targi przybyli do Warszawy z Izraela
m.in. tacy polskojêzyczni autorzy, jak: Irit Amiel, Eli Barbur, Aleksander Klugman.
Zaprezentowali siê tak¿e autorzy pisz¹cy po hebrajsku, ale doskonale w³adaj¹cy
jêzykiem polskim, tacy jak Miriam Akavia, Ryszard Loew, Jakub Guterman, Uri
Orlev, Szoszana Raczyñska. Zabrak³o natomiast Idy Fink oraz Amosa Oza, wczeœ-
niej zapowiadaj¹cych swoje przybycie133. Uroczystej inauguracji Targów dokona³
ówczesny minister kultury, Kazimierz Micha³ Ujazdowski, w towarzystwie am-
basadora Izraela w Warszawie Yigala Antebiego. Wspólnie odwiedzili izraelskie
stoisko, gdzie polski minister zosta³ obdarowany przez goœci honorowych Targów
ksi¹¿kami134.

Oprócz spotkañ z autorami organizatorzy Targów zaplanowali równie¿ inne
imprezy kulturalne przybli¿aj¹ce kulturê izraelsk¹. W Teatrze ¯ydowskim wyst¹-
pi³ zespó³ tañca folklorystycznego Hora Neurim135. Natomiast w Bibliotece Naro-
dowej otwarta zosta³a wystawa rysunków Gutermana, który oprócz dzia³alnoœci
pisarskiej ma spory dorobek w dziedzinie t³umaczeñ i od lat ilustruje ksi¹¿ki,
g³ównie dla dzieci136.

Obok znanych ju¿ polskiemu czytelnikowi izraelskich autorów na Targach
zaprezentowano hebrajskie nowoœci. Jedn¹ z nich by³a ksi¹¿ka ukrytego pod pseu-
donimem Avigdor Dagan Viktora Fischla Opowieœci jerozolimskie137. Prezentacja tej
ksi¹¿ki mia³a szczególne znaczenie, bo powieœæ zawiera w¹tki autobiograficzne,
a sam Dagan by³ ambasadorem Izraela w Polsce w okresie powojennym138. Bez
w¹tpienia istotnym wydarzeniem Targów by³o spotkanie autorskie jednego z naj-
popularniejszych, jeœli nie najpopularniejszego izraelskiego pisarza m³odego po-
kolenia, Edgara Kereta. Spotkanie, które odby³o siê na Zamku Ujazdowskim, by³o
przede wszystkim poœwiêcone pierwszemu, który ukaza³ siê w Polsce, zbiorowi
opowiadañ pisarza – Gaza blues.

Relacje na temat Targów w polskiej prasie dotyczy³y g³ównie przebiegu po-
szczególnych imprez towarzysz¹cych i udzia³u w nich izraelskich goœci specjal-
nych, przybli¿a³y sylwetki poszczególnych pisarzy uczestnicz¹cych w izraelskiej
delegacji. Na niezwykle wa¿ne i symptomatyczne kwestie dotycz¹ce obecnoœci
Izraela na Targach zwróci³ uwagê Piotr Paziñski, redaktor naczelny gazety ¿ydow-
skiej „Midrasz”. Ubolewa³ on, ¿e „do Polski wci¹¿ dociera przede wszystkim
literatura tworzona przez ludzi, którzy kiedyœ z Polski wyjechali. M³ode pokolenie
Izraela, jego ¿ycie i problemy reprezentowa³ tylko jeden pisarz na kilkanaœcie osób
przyby³ych do Warszawy”. Kolejny mankament Targów, na co zwraca³ uwagê
Paziñski, to „uboga, niestety, oferta izraelskich ksiêgarzy”. Zdaniem redaktora
„Midrasza”, „izraelskie stoisko w Pa³acu Kultury wygl¹da³o tak, jakby jego organi-
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zatorzy nie przewidywali szczególnego zainteresowania hebrajsk¹ literatur¹”. Roz-
czarowuj¹ce by³o równie¿, ¿e „na kilku pó³kach ustawiono zaledwie kilkadziesi¹t
tytu³ów [...], wszystkie w jednym egzemplarzu, jedynie do ogl¹dania”139.

Podobny profil, co Miêdzynarodowe Targi Ksi¹¿ki, ale mniejszy zasiêg i mniej
uniwersalny charakter, maj¹ organizowane przez Stowarzyszenie Midrasz Dni
Ksi¹¿ki ¯ydowskiej. Po raz pierwszy odby³y siê one w 1997 r., od tego czasu
impreza nabra³a charakteru cyklicznego i odbywa siê corocznie w Warszawie.
Program jej obejmuje m.in. spotkania autorskie, wyk³ady i dyskusje. Ponadto
organizowanych jest wiele imprez towarzysz¹cych, w tym wystawy, koncerty, po-
kazy filmów i prezentacje ma³ych form teatralnych. Jednak Dni poœwiêcone s¹
g³ównie ksi¹¿ce140. Has³em przyœwiecaj¹cym organizatorom by³o „zbli¿enie Po-
laków i ¯ydów”, co z sukcesem mo¿na czyniæ przez ksi¹¿kê, bowiem „to w³aœnie
ksi¹¿ka staje siê pretekstem do g³êbszego poznania tradycji, kultury, religii i his-
torii ¯ydów. Prowokuje do dyskusji na tematy trudne, a istotne z punktu widzenia
dawnych i wspó³czesnych stosunków polsko-¿ydowskich, a tak¿e dialogu judaiz-
mu z chrzeœcijañstwem”141.

Co roku goœæmi Dni s¹ autorzy – pisarze, dziennikarze i naukowcy. Co roku
tak¿e na specjalnie zorganizowanych stoiskach z ksi¹¿kami w jêzyku polskim
i angielskim prezentowanych jest ok. 800 tytu³ów. Odbywaj¹ siê dyskusje, w tym
tak¿e na temat sytuacji we wspó³czesnym Izraelu142. Wœród autorów uczest-
nicz¹cych w Dniach byli m.in. Eli Barbur, Szewach Weiss, Szoszana Ronen, t³u-
maczki z hebrajskiego – Magdalena Sommer i Agnieszka Jawor-Polak.

Izraelski teatr, film, muzyka i sztuka w Polsce

Izraelski teatr jest od lat w dwójnasób obecny w Polsce. Po pierwsze, nale¿y wspo-
mnieæ o progresywnej tendencji siêgania do izraelskiej dramaturgii przez polskich
re¿yserów, ale i wydawców. Po wtóre, od momentu nawi¹zania relacji dyplomaty-
cznych Polskê odwiedzaj¹ ze swoim repertuarem izraelskie grupy teatralne.

Najpierw jednak odniosê siê w kilku s³owach do pierwszego zjawiska. Otó¿
na deskach polskich teatrów i w interpretacji polskich twórców zosta³y zapre-
zentowane takie dzie³a, jak Trudni ludzie Yosefa Bar-Yosefa w 1996 r. Bar-Yosef jest
jednym z czo³owych izraelskich dramaturgów, którego sztuki wystawiane by³y
wczeœniej w Anglii, Francji, Portugalii i Rosji143. Innym z licznych przyk³adów
mo¿e byæ inscenizacja na deskach Teatru Dramatycznego w Warszawie sztuki
Edny Mazyi Gry i zabawy, w przek³adzie Sobelmana i re¿yserii Tomasza Gawro-
na144. Wczeœniej z udzia³em polskich aktorów sztuka ta zosta³a wystawiona w Tea-
trze Wspó³czesnym we Wroc³awiu145.
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Wa¿nym wydarzeniem w polskim ¿yciu teatralnym jest odbywaj¹cy siê od
1996 r. Miêdzynarodowy Festiwal Teatralny „Konfrontacje” w Lublinie. Festiwal
ten nawi¹zuje do bogatych lubelskich tradycji festiwalowych w dziedzinie tea-
tru146. Ju¿ w 1996 r. na Festiwalu zaprezentowa³ siê izraelski zespó³ teatralny
Timu-Na Halon ze spektaklem Martwe godziny. Natomiast w 1997 r., a wiêc w ra-
mach drugiej edycji, przed lubelsk¹ publicznoœci¹ wystêpowa³ jeden z „najlep-
szych teatrów repertuarowych Izraela Beit, Lessin Theatre” z Tel Awiwu. W pro-
gramie izraelskich goœci znalaz³a siê sztuka Kidusz, re¿yserowana przez Szmuela
Hasfariego147.

Natomiast w 2000 r. w ramach XIX Festiwalu Sztuki Lalkarskiej w Bielsku-
-Bia³ej zaprezentowa³ siê izraelski Kabaret Givzozet. Warto nadmieniæ, ¿e orga-
nizowany przez bielski Teatr Banialuka od 1966 r. Festiwal jest jednym z „naj-
wa¿niejszych przegl¹dów lalkarskich œwiata”148. Debiut izraelskiej grupy przed
polsk¹ publicznoœci¹ zosta³ niezwykle dobrze przyjêty. Kabaret Givzozet nagro-
dzono bowiem Grand Prix – nagrod¹ publicznoœci. W recenzji prasowej czytamy,
¿e wystêpy Izraelczyków by³y „seri¹ fantastycznych gagów lalkarskich: od istot,
których cia³em by³y palce animatora, po lalkê ulicznego zamiatacza, zroœniêtego
ze swoj¹ miot³¹”149.

Innym rozdzia³em prezentacji izraelskiej sztuki teatralnej przed polsk¹ pub-
licznoœci¹ s¹ regularne wystêpy goœcinne. Na przyk³ad w maju 2001 r. w warszaw-
skim Teatrze Dramatycznym wyst¹pi³ znany telawiwski Teatr Cameri ze spektak-
lem Requiem w re¿yserii Hanocha Levina150. Dla dyrektora Teatru Dramatycznego
Piotra Cieœlaka sztuka teatralna to „uniwersalny i niezwykle skuteczny œrodek
dotarcia do istoty i sensu egzystencji innych narodów”. Owocna wspó³praca kie-
rowanego przez Piotra Cieœlaka Teatru Dramatycznego z najwa¿niejsz¹ scen¹
Izraela, Teatrem Cameri, zaowocowa³a nie tylko przyjêt¹ z aplauzem prezentacj¹
izraelskiej grupy teatralnej na deskach polskiego teatru. Zespó³ Cameri wzi¹³
tak¿e udzia³ w miêdzynarodowym seminarium poœwiêconym twórczoœci wybit-
nego izraelskiego dramaturga, Hanocha Levina, re¿ysera prezentowanej sztuki151.

Mo¿na zauwa¿yæ, ¿e obecnoœæ izraelskiego kina w Polsce przybiera podob-
ne formy do omówionych wczeœniej w odniesieniu do sztuki teatralnej. Najistot-
niejszy jest udzia³ Izraelczyków w takich imprezach zbiorowych, jak festiwale. Nie
brakuje równie¿ inicjatyw indywidualnych, ale nie s¹ one realizowane na du¿¹
skalê i prezentowane na takich imprezach dzie³a docieraj¹ do w¹skiego grona
odbiorców.

Sporym sukcesem medialnym, ale tak¿e ciesz¹cy siê autentycznym zaintereso-
waniem publicznoœci, jest organizowany od 2004 r. Miêdzynarodowy Festiwal
Filmowy „¯ydowskie Motywy”. Inicjatorem i prezesem Stowarzyszenia „¯ydow-
skie Motywy”, przygotowuj¹cego Festiwal, by³ Rados³aw Puchalski. Istotn¹ rolê
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w realizacji projektu Festiwalu od samego pocz¹tku odgrywa jego dyrektor, Mi-
ros³aw Chojecki. Impreza odbywa siê zasadniczo w Warszawie, ale wybrane fil-
my prezentowane s¹ równie¿ w kinach w Katowicach, £odzi i Lublinie152. Liczba
prezentowanych obrazów waha siê od 40 do 60. W kolejnych trzech edycjach
Festiwalu obok filmów wyprodukowanych g³ównie w krajach Europy Œrodkowo-
-Wschodniej, prezentowany i wysoko oceniony by³ film izraelski. W 2004 r. sta-
tuetkê Warszawskiego Feniksa otrzyma³ izraelski film Ud w re¿yserii Uri Szapi-
ra. Natomiast Grand Prix i statuetkê Warszawskiego Z³otego Feniksa otrzyma³
film amerykañski Gra w chowanego Orena Rudavsky’ego i Menachema Dauma153.
W 2005 r. wyró¿niony zosta³ Warszawskim Srebrnym Feniksem Izraelczyk Dov
Gil-Har za film Za lini¹ wroga. Natomiast Br¹zowy Feniks oraz nagrodê publicznoœ-
ci przyznano rodakowi zwyciêzcy – Davidowi Ofekowi za film Numer 17. W 2006 r.
wœród wyró¿nionych filmów znalaz³y siê a¿ cztery obrazy wyprodukowane w Izraelu.
Drug¹ nagrodê, czyli Srebrnego Warszawskiego Feniksa, otrzyma³ film Scena Pe-
tera Mostowoya, wyró¿nienie za najlepszy film ukazuj¹cy wspó³czesne ¿ycie ¿y-
dowskie przyznano Dalii Mevorach i Dani Dothan za Aszkenazyjczyków. Dwa spe-
cjalne wyró¿nienia powêdrowa³y do Bena Katza za film Spocznij oraz do Yifata
Kedara i Danny’ego Adino Abeba za film Kryptonim cisza154. Tego roku Izraelczycy
stanowili najliczniejsz¹ narodow¹ grupê nagrodzonych.

Symboliczna obecnoœæ filmu i dramaturgii izraelskiej w Polsce (ale i odwrot-
nie) realizowana jest tak¿e poprzez rozstrzygniêcia mniej artystyczne, a bardziej
pragmatyczne. Otó¿ np. w 1998 r. dwie licz¹ce siê w œwiecie szko³y filmowe –
polska z £odzi i San Spiegel Film School z Jerozolimy – podpisa³y umowê o wspó³-
pracy. Dziêki porozumieniu mo¿liwa sta³a siê regularna wymiana studentów miê-
dzy uczelniami oraz kooperacja w dziedzinie produkcji filmów. Nota bene dyrektor
jerozolimskiej filmówki podczas pobytu w Polsce nie tylko sygnowa³ porozu-
mienia, ale i by³ cz³onkiem jury na Festiwalu Filmów Studenckich, który zreszt¹
wygra³ Izraelczyk Nir Bergman. Ponadto, zorganizowano przy okazji festiwalu
retrospektywny przegl¹d filmów jerozolimskiej szko³y filmowej, który cieszy³ siê
du¿ym zainteresowaniem155.

Izraelska muzyka, w przeró¿nych formach, barwach i wykonaniach, czêsto bawi³a
b¹dŸ te¿ melancholijnie nastraja³a melomanów w Polsce. Jej prezentacja odbywa³a
siê g³ównie przy okazji ró¿nego rodzaju festiwali, w tym np. Festiwalu Kultury
¯ydowskiej w Krakowie czy Dni Izraela, o czym bêdzie mowa dalej. Rzadziej, co
wcale nie oznacza, ¿e rzadko, izraelscy muzycy koncertowali indywidualnie.

Ilustracj¹ i przyk³adem owych indywidualnych koncertów Izraelczyków w Pol-
sce mog¹ byæ takie wydarzenia, jak wystêp znakomitego izraelskiego kompozytora
Noama Szarifa, który prowadzi³ zajêcia w krakowskiej Akademii Muzycznej. W tym
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samym roku wystêpowa³ popularny zespó³ HaBrera HaTivt, ³¹cz¹cy w swojej
twórczoœci tradycyjne elementy muzyki ¯ydów z pó³nocnej Afryki ze wspó³czesn¹
muzyk¹ rockow¹. Wystêp ten zreszt¹ by³ rejestrowany w Studiu S1 Polskiego
Radia i bezpoœrednio transmitowany156. W 1997 r. natomiast oby³ siê w Warsza-
wie koncert izraelskich pianistów œwiatowej s³awy – Brachy Edena i Alexandra
Tamira. W 1998 r. z wielu przedsiêwziêæ na uwagê zas³uguj¹ odbywaj¹ce siê w Teat-
rze ¯ydowskim uroczystoœci zwi¹zane z 50 rocznic¹ powstania Izraela, w tym
koncert zespo³u Hassadna z Jerozolimy157.

Podobnie jak w przypadku polskich artystów, równie¿ dorobek Izraelczyków w dzie-
dzinie sztuki prezentowany by³ g³ównie w formie imprez towarzysz¹cych. Nie-
jednokrotnie dzie³a Izraelczyków stanowi³y oprawê plastyczn¹ dla szerzej zakrojo-
nych projektów kulturalnych. Z rzadka wystawy malarstwa lub rzeŸby by³y auto-
nomicznymi wydarzeniami. Tak by³o jednak np. przy okazji zorganizowanej
w 1991 r. wystawy prac Maurycego Gottlieba. Przedsiêwziêcie pilotowane by³o
przez Muzeum Narodowe w Warszawie i Muzeum Sztuk Piêknych w Tel Awiwie.
Natomiast z okazji 50 rocznicy Powstania w Gettcie zorganizowano wystawy prac
malarzy izraelskich, w tym Osiasa Hofstattera, Mosze Kupfermana, Rona Arada,
Alexandra Bogena158. Ciekawym projektem by³a równie¿ wystawa prac artystek

Chór Kantorów z Jerozolimy, Koncert Hawdalowy we Wroc³awiu 2008 r. (fot. R.S. Koszucki)
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z Izraela, zorganizowana przez warszawsk¹ Królikarniê, zatytu³owana „Tratwa
Meduzy”159, eksponowana równie¿ w Muzeum Narodowym w Krakowie. Wysta-
wa by³a zreszt¹ pierwsz¹ du¿¹ prezentacj¹ wspó³czesnej sztuki z Izraela i zarazem
izraelskiej sztuki kobiecej w Polsce. Kuratorka Naomi Aviv zaprosi³a do uczest-
nictwa w wystawie 19 uznanych w œwiecie izraelskich artystek oraz dwóch artys-
tów, którzy w swoich pracach, w bardzo ró¿norodny sposób i pos³uguj¹c siê ró¿-
nymi mediami, nawi¹zuj¹c do mitu Meduzy, podejmuj¹ problem to¿samoœci160.

MUZEUM HISTORII ¯YDÓW POLSKICHMuzeum Historii ¯ydów Polskich

Geneza

W po³owie lat dziewiêædziesi¹tych w publicznej dyskusji dotycz¹cej dialogu pol-
sko-¿ydowskiego pojawi³ siê postulat upamiêtnienia ¿yj¹cych w Polsce przez
blisko tysi¹c lat ¯ydów. Dla strony polskiej wa¿ne by³o ukazanie historii ¯ydów
polskich nie tylko przez pryzmat dokonanego podczas drugiej wojny œwiatowej
rêkoma hitlerowców, w przewa¿aj¹cej czêœci na ziemiach polskich, Holokaustu.
Zapotrzebowanie na placówkê historyczno-edukacyjno-kulturaln¹ mia³o dwa wy-
miary. Jeden o charakterze miêdzynarodowym, chodzi³o o symboliczne upamiêt-
nienie bogatej w tradycje polskiej spo³ecznoœci ¿ydowskiej. Muzeum w istotny
sposób mia³o siê przyczyniæ do zmiany pokutuj¹cego przez dziesi¹tki lat w tak
zwanym œwiecie zachodnim, obrazu Polski jako wielkiego ¿ydowskiego cmen-
tarza. Niepokoj¹cy, zdaniem W³adys³awa Bartoszewskiego, by³ tak¿e brak wiedzy
wœród m³odego polskiego pokolenia o wspólnej polsko-¿ydowskiej przesz³oœci161.
Tak wiêc Muzeum s³u¿y³oby, z jednej strony, prezentacji dorobku kultury mate-
rialnej polskich ¯ydów na przestrzeni wieków. Z drugiej zaœ, by³oby niekonwen-
cjonalnym centrum edukacyjnym dla polskiej i zagranicznej m³odzie¿y162. Mu-
zeum ma zatem nie tylko pe³niæ funkcje wystawiennicze, ale tak¿e, co mo¿e nawet
wa¿niejsze, realizowaæ funkcje edukacyjne. Integraln¹ czêœci¹ programu eduka-
cyjnego bêdzie wymiana m³odzie¿y, w tym ju¿ opracowany Program Wymiany
M³odzie¿y Polska–Izrael”163.

Inicjatywa utworzenia Muzeum Historii ¯ydów Polskich wysz³a od Stowa-
rzyszenia ¯ydowskiego Instytutu Historycznego(¯IH) i stopniowo zyska³a uzna-
nie zarówno w Polsce, jak i na œwiecie. W 1996 r. powsta³ Miêdzynarodowy Zes-
pó³ ds. Tworzenia Muzeum Historii ¯ydów Polskich pod kierownictwem Ye-
shayahu Weinberga, twórcy i by³ego dyrektora Muzeum Diaspory w Tel Awiwie
i Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie. W sk³ad komisji weszli równie¿: prof.
Israel Gutman, Gra¿yna Pawlak, Jerzy Halbersztadt. Nota bene prof. Gutman zosta³
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zobligowany do opracowania „zarysu historii ¯ydów w Polsce”, który mia³ staæ
siê punktem wyjœcia przysz³ej wystawy”164. W 1997 r. Gmina Warszawa Centrum
przekaza³a na rzecz Muzeum 13 tys. m kw. gruntu usytuowanego naprzeciwko
pomnika Bohaterów Getta. Wartoœæ dzia³ki to ok. 10 mln dolarów. W 1999 r.
powsta³a natomiast Rada Muzeum pod kierunkiem Mariana Turskiego – przewod-
nicz¹cego zarz¹du Stowarzyszenia ¯ydowskiego Instytutu Historycznego165.

Polityczne wsparcie projektu budowy Muzeum

Honorowy patronat nad dzia³aniami zmierzaj¹cymi do utworzenia Muzeum obj¹³
prezydent Aleksander Kwaœniewski. W trakcie spotkania z dr Gra¿yn¹ Pawlak,
które odby³o siê 29 grudnia 1997 r., prezydent okreœli³ „inicjatywê budowy mu-
zeum jako niezwykle cenn¹”. Cieszy³ siê, ¿e placówka ma mieæ nie tylko charakter
ekspozycyjny, ale przede wszystkim edukacyjny, dziêki czemu przyczyni siê do
„prze³amania schematu postrzegania Polski przez pryzmat obozów koncentra-
cyjnych”166.

23 marca 1998 r. w Warszawie odby³ siê uroczysty koncert z udzia³em œwiato-
wej s³awy kantora Josepha Malovanego z okazji inauguracji projektu budowy

Przewodnicz¹cy zarz¹du Stowarzyszenia ¯IH, Marian Turski, w czasie spotkania z m³odzie¿¹
w Miêdzynarodowym Domu Spotkañ M³odzie¿y w Oœwiêcimiu, Oœwiêcim 2007 r. (fot. Joanna Dyduch)
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Muzeum. Wœród goœci by³ m.in. prezydent Kwaœniewski z ma³¿onk¹167. Prezydent
Kwaœniewski ¿ywo interesowa³ siê stanem prac zwi¹zanych z tworzeniem Mu-
zeum, aktywnie uczestniczy³ w promowaniu idei budowy placówki w kraju i za-
granic¹. Za te dzia³ania g³owie pañstwa dziêkowali na spotkaniu w Pa³acu Pre-
zydenckim 28 lutego 2001 r. cz³onkowie dyrekcji komitetu budowy Muzeum.
W spotkaniu wziêli udzia³ m.in. Jerzy Halbersztadt – dyrektor projektu Muzeum,
prof. Jerzy Tomaszewski i Arnold Mostowicz – cz³onkowie Zarz¹du ¯ydowskiego
Instytutu Historycznego. Zaprezentowano wówczas prezydentowi fragmenty ob-
szernej bazy danych o historii i kulturze ¯ydów polskich168.

Warto dodaæ, ¿e politycznego wsparcia dla idei i prac zwi¹zanych z realizacj¹
projektu Muzeum udzieli³y nie tylko polskie w³adze. Pod przewodnictwem Szy-
mona Peresa rozpocz¹³ swoj¹ dzia³alnoœæ Miêdzynarodowy Komitet Honorowy
Muzeum, w sk³ad którego wesz³y osobistoœci z wielu krajów, m.in. by³y prezydent
Niemiec Roman Herzog. Peres na przestrzeni lat bra³ czynny udzia³ w dyskusjach
na temat wizji Muzeum i propagowaniu jego idei za granic¹, szczególnie w Izrae-
lu. Stanowisko przewodnicz¹cego Komitetu Szymon Peres obj¹³ po zmar³ym,
by³ym prezydencie Izraela, Chaimie Herzogu.

Istotnym wydarzeniem na drodze do urzeczywistnienia owej idei by³a miê-
dzynarodowa konferencja poœwiêcona procesowi powo³ywania do ¿ycia Muzeum,
która odby³a siê w Warszawie 18 kwietnia 2002 r. G³ównym celem konferencji
sta³o siê zapoznanie przedstawicieli rz¹dów i organizacji pozarz¹dowych z za-
awansowaniem prac nad projektem Muzeum. Obradom konferencji, zatytu³owa-
nej „Niezamkniêta przesz³oœæ”, przewodniczy³ ówczesny minister spraw zagra-
nicznych RP W³odzimierz Cimoszewicz, a jej goœciem specjalnym by³ Szymon
Peres169. Wyrazi³ on przy tej okazji „wdziêcznoœæ wobec Polski” za inicjatywê
budowy Muzeum, doda³ tak¿e, ¿e „pamiêæ jest naszym wspólnym obowi¹zkiem,
a plany budowy w Polsce Muzeum Historii ¯ydów niew¹tpliwie wzmocni¹ jej
wiêzi z Izraelem”170. Opiniê tê podzieli³ historyk z Yad Vashem – prof. Isreal
Gutman, równie¿ obecny na konferencji, który stwierdzi³, ¿e dzia³alnoœæ takiej
instytucji, jak Muzeum ¯ydów Polskich, stanie siê „unikatow¹ okazj¹ do przesta-
wienia prawdy o stosunkach polsko-¿ydowskich, które mia³y w swojej historii
okresy harmonii i wspó³istnienia, ale tak¿e konfliktów i nieporozumieñ”171. W trak-
cie konferencji odczytany zosta³ list od prezydenta Kwaœniewskiego, w którym
uzna³ on „projekt za najwa¿niejsze przedsiêwziêcie poœwiêcone historii ¯ydów
w Polsce i za symboliczn¹ sp³atê d³ugów, jakie wspó³czesne pokolenia maj¹ wobec
nieistniej¹cego œwiata ¯ydów”172.

Ponadto od 17 do 20 lutego 2002 r. dosz³o do konsultacji szefa Gabinetu Po-
litycznego Ministra w MSZ Bogdana Góralczyka z przedstawicielami Yad Vashem
i izraelskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych w sprawie mo¿liwoœci wspó³-
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pracy przy budowie i tworzeniu Muzeum ¯ydów Polskich w Warszawie173. Góral-
czyk w trakcie pobytu w Izraelu spotka³ siê równie¿ z przedstawicielami polskich
¯ydów w rezydencji ambasadora Macieja Koz³owskiego w Tel Awiwie. Zapewni³
ich, „¿e choæ brak w Polsce funduszy”, to na budowê Muzeum „znajd¹ siê one”174.

Orêdownikiem projektu Muzeum i jednym z gor¹cych zwolenników uczynie-
nia z niego inwestycji wysokobud¿etowej by³ minister kultury Waldemar D¹brow-
ski. Na zorganizowanym w Ministerstwie Kultury spotkaniu polskiego Komitetu
Wspieraj¹cego Budowê Muzeum D¹browski podkreœli³, ¿e „sam by³ inicjatorem
podniesieniu bud¿etu budynku do 100 milionów z³otych”. T³umacz¹c swoje sta-
nowisko, powiedzia³: „nie oszukujmy siê: profesjonalne muzeum w obecnych
czasach po prostu nie mo¿e byæ tañsze. W stolicy zbyt du¿o jest kiepskich budyn-
ków. Gmach muzeum bêdzie niew¹tpliwie prezentowa³ poziom œwiatowy”175.

Co wa¿ne, szczególnie z punku widzenia zbli¿aj¹cych siê wyborów parlamen-
tarnych w Polsce, projekt Muzeum by³ akceptowany i silnie wspierany tak¿e przez
œrodowiska wówczas opozycyjne. Rola w³adz miasta sto³ecznego, z jego ówczes-
nym prezydentem Lechem Kaczyñskim na czele, i ich wk³ad w proces urzeczy-
wistnienia koncepcji Muzeum, zostanie omówiona dalej.

Finansowanie projektu

Dziêki funduszom otrzymanym g³ównie od osób prywatnych ze Stanów Zjed-
noczonych, z Niemiec, Wielkiej Brytanii i Polski mo¿liwe sta³o siê opracowanie
projektu przysz³ego Muzeum oraz zgromadzenie unikatowej dokumentacji do-
tycz¹cej polskich judaików na œwiecie. Zaanga¿owanie w promocjê idei Muzeum
osoby tak dobrze rozpoznawalnej jak Szymon Peres s³u¿y³o w³aœnie temu celowi.
Du¿e znacznie mia³y œrodki finansowe przekazane przez takie organizacje, jak
Fundacja Laudera oraz Fundacja Wspó³pracy Polsko-Niemieckiej. Stanowi³y one
bowiem istotny impuls do rozwoju koncepcji Muzeum176.

W 2003 r. rz¹d polski zadeklarowa³, ¿e zamierza pokryæ 25 proc. kosztów
budowy Muzeum. Wówczas szacowano, ¿e ca³kowity koszt budowy to ok. 63 mln
dolarów. Do publicznej wiadomoœci informacjê tê poda³ szef Kancelarii Premiera,
minister Marek Wagner, po spotkaniu, które odby³o siê w kancelarii 28 kwietnia
2003 r. Wœród jego uczestników byli cz³onkowie Komitetu Wspieraj¹cego Budowê
Muzeum, którym kierowa³ wówczas by³y prezydent Warszawy Marcin Œwiêcicki.
W spotkaniu uczestniczy³ równie¿ urzêduj¹cy prezydent stolicy Lech Kaczyñski,
który zadeklarowa³ ujêcie wsparcia finansowego dla budowy Muzeum w projekcie
bud¿etu miasta. Ponadto wziêli w nim udzia³ ambasador Izraela Szewach Weiss
oraz przedstawiciele polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych177.

Og³oszenie tej informacji spotka³o siê jednak z krytyk¹ ze strony œrodowisk
¿ydowskich w Polsce. Miêdzy innymi Konstanty Gebert w rozmowie z dziennika-
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rzem „The Jerusalem Post”, Etgarem Lefkovitsem, stwierdzi³, ¿e „wydanie 63 mln
dolarów na ten cel jest przesad¹. Jego zdaniem lepiej by³oby przeznaczyæ te œrodki
na pomoc dla gminy ¿ydowskiej w Polsce”178. Mimo g³osów krytyki, i to ze strony
liderów polskiej spo³ecznoœci ¿ydowskiej, ju¿ w 2004 r. Sejm uchwali³ dotacjê na
projekt Muzeum w bud¿ecie pañstwa. W tym samym roku równie¿ w³adze miasta
sto³ecznego Warszawy po raz pierwszy uwzglêdni³y wspó³finansowanie procesu
tworzenia Muzeum. Pojawi³ siê jednak problem, gdy okaza³o siê, ¿e polskie prawo
„nie zezwala na przekazywanie œrodków inwestycyjnych dla organizacji spo³ecz-
nych (NGO), a tak¹ jest Stowarzyszenie ¯IH”179. Rozwi¹zanie zaproponowali
warszawscy samorz¹dowcy, wychodz¹c z inicjatyw¹ utworzenia tzw. wspólnej in-
stytucji kultury. Po wielu miesi¹cach konsultacji miêdzy stronami, 25 stycznia
2005 r. podpisano umowê miêdzy rz¹dem RP, w³adzami miasta sto³ecznego War-
szawy oraz Stowarzyszeniem ¯ydowskiego Instytutu Historycznego, na mocy
której zosta³a uzgodniona organizacja i system finansowania Muzeum. Umowê
podpisali: minister kultury Waldemar D¹browski, prezydent Warszawy Lech Ka-
czyñski oraz prof. Jerzy Tomaszewski reprezentuj¹cy Stowarzyszenie ¯IH. Mini-
ster D¹browski zobowi¹za³ siê do zapewnienia w bud¿ecie pañstwa na budowê
Muzeum œrodków w wysokoœci 40 mln z³otych. Równie¿ samorz¹d Warszawy
zadeklarowa³ 40-milionowe wsparcie finansowe dla projektu. W³adze miasta zo-
bowi¹za³y siê natomiast do przejêcia roli g³ównego inwestora, innymi s³owy
„organizatora faktycznej budowy budynku”180. W praktyce oznacza³o to m.in., ¿e
do czasu wybudowania siedziby Muzeum pozostanie ono w rejestrze prezydenta
Warszawy, a po przekazaniu Muzeum nowego budynku, znajdzie siê ono w re-
jestrze ministra kultury. Warto nadmieniæ, ¿e ca³kowity koszt samej budowy
oszacowano na 100 mln z³otych. Brakuj¹ce 20 mln mia³o pochodziæ od darczyñ-
ców, zadanie ich pozyskania powierzono Stowarzyszeniu ¯IH, które dodatkowo
mia³o zaj¹æ siê sfinansowaniem ekspozycji. W umowie potwierdzono wczeœniej-
sze ustalenia dotycz¹ce lokalizacji Muzeum. Mia³o ono powstaæ w obrêbie ulic
Anielewicza, Zamenhofa, Lewartowskiego i Karmelickiej, na dzia³ce o ³¹cznej po-
wierzchni 12 999 m kw. Grunt ów, zgodnie z zapisami umowy, pozostaæ mia³
w³asnoœci¹ miasta, lecz zosta³by oddany w bezp³atne u¿ytkowanie wieczyste Sto-
warzyszeniu ¯IH181.

Konkurs na budynek Muzeum

Istotnym wydarzeniem w ¿yciu polskiej stolicy, ale równie¿ œrodowisk zwi¹zanych
z dialogiem polsko-¿ydowskim, sta³o siê rozstrzygniêcie konkursu na projekt bu-
dynku Muzeum. Pocz¹tkowo g³oœno by³o o mo¿liwoœæ realizacji projektu przez
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s³ynnego amerykañskiego architekta rodem z £odzi Franka Owena Gehry’ego182.
Ostatecznie jednak, po wycofaniu siê tego architekta,183 postanowiono, ¿e o kszta³-
cie i koncepcji budynku zdecyduj¹ wyniki miêdzynarodowego konkursu. 30 czerwca
2005 r. w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego og³oszono jego wyniki. Auto-
rami zwyciêskiego projektu byli fiñscy architekci – Rainer Mahlamäki i Ilmari
Lahdelma.

Warto zauwa¿yæ, ¿e pomys³ konkursu w efektowny sposób promowa³ sam¹
ideê budowy Muzeum. Do jego pierwszego etapu zg³osi³o siê a¿ 250 uczestników
z ca³ego œwiata, po czym 119 z nich nades³a³o projekty wraz z wymaganymi do-
kumentami, w tym z informacjami na temat swoich doœwiadczeñ i osi¹gniêæ.
Obecnoœæ Izraelczyków w procesie kreowania wizji Muzeum i na tym etapie by³a
widoczna. G³ównie za spraw¹ konkretnych osób bior¹cych udzia³ w konkursie.
W kilkuosobowym gronie jurorów zasiada³ m.in. architekt i kierownik Szko³y
Architektury w Jerozolimie, prof. Zvi Efrat184. Inny wyraŸny izraelski akcent
w konkursie to wyró¿nienie dla Zvi Hackera, izraelskiego architekta mieszkaj¹-
cego w Niemczech.

FESTIWAL KULTURY ¯YDOWSKIEJFestiwal Kultury ¯ydowskiej

Pod wieloma wzglêdami wydarzeniem wyj¹tkowym, ³¹cz¹cym i prezentuj¹cym
wiele form artystycznych jest odbywaj¹cy siê nieprzerwanie od 1988 r. Festiwal
Kultury ¯ydowskiej w Krakowie. Bezsprzecznie impreza ta jest jednym z najwiêk-
szych tego typu przedsiêwziêæ w œwiecie. Przez lata systematycznie podnosi³ siê
jej poziom artystyczny i merytoryczny. O Festiwalu mówi siê, ¿e jest on dzisiaj
„miejscem spotkania ¯ydów i nie-¯ydów z ca³ego œwiata, którzy w przestrzeni
tradycyjnej i wspó³czesnej kultury ¿ydowskiej odnajduj¹ wspólne wartoœci”185.
W jego ramach odbywaj¹ siê koncerty, ró¿nego rodzaju warsztaty (m.in. teatralne,
tañca, kulinarne), projekcje filmów, wystawy, spotkania autorskie, wyk³ady.

Miejscem Festiwalu jest krakowska dzielnica Kazimierz. To tutaj w³aœnie od
XIV w. rozwija³a siê duchowa i materialna kultura ¿ydowska. Dziœ, choæ dzielnica
funkcjonuje ju¿ praktycznie bez ¿ydowskich mieszkañców, to niemal¿e na ka¿dym
kroku odczuwalna jest obecnoœæ jej dawnych gospodarzy. Dzieje siê tak za spraw¹
licznych zabytków i kawiarenek, przywo³uj¹cych swoj¹ stylistyk¹ ¿ydowskiego
ducha, muzeów, cmentarzy i pojawiaj¹cych siê z du¿¹ czêstotliwoœci¹ turystów,
m.in. z Ameryki i Izraela. Dyskusyjna i kontrowersyjna pozostaje jednak kwestia
autentyzmu ¿ydowskoœci dzisiejszego oblicza Kazimierza. W dalszej czêœci roz-
dzia³u chcia³abym siê do niej odnieœæ.
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Wracaj¹c do samego Festiwalu, nale¿y wspomnieæ o kilku technicznych de-
talach, które maj¹ wp³yw na jego odbiór. Rokrocznie i praktycznie niezmiennie
Festiwal odbywa siê na prze³omie czerwca i lipca, z czego p³yn¹ przynajmniej tro-
jakie konsekwencje: dobrze znana na œwiecie impreza ma ju¿ swoich zagorza³ych
sympatyków, którzy rezerwuj¹ sobie czas, by wzi¹æ w niej udzia³, letnia aura
i d³ugi dzieñ sprzyjaj¹ intensywnemu i aktywnemu uczestnictwu, ponadto jest to
okres wakacji szkolnych i akademickich. Kolejn¹, sygnalizowan¹ ju¿ kwesti¹, jest
szeroki wachlarz propozycji zawartych w programie. Na przyk³ad w 2004 r. w ci¹-
gu 9 dni festiwalowych (od 26 czerwca do 4 lipca) odby³o siê 120 imprez, w tym
koncerty, wystawy, wyk³ady, warsztaty, spektakle teatralne, pokazy filmowe, pro-
mocje ksi¹¿ek. Najbardziej widowiskowy jest jednak koncert fina³owy na ulicy
Szerokiej krakowskiego Kazimierza, który od lat gromadzi ok. 10-tysiêczn¹ wi-
downiê186. Dodaæ nale¿y, ¿e ka¿dego roku Festiwalowi towarzyszy has³o przewod-
nie, i to wokó³ niego budowany jest program. Pierwszy program w 1988 r. ognis-
kowa³ siê wokó³ problematyki spotkañ kultury polskiej i ¿ydowskiej.

Rokrocznie w imprezach zwi¹zanych z Festiwalem bierze udzia³ ok. 200 artys-
tów z ca³ego œwiat. Ka¿dorazowo w realizacjê kolejnej edycji festiwalu, zaanga¿o-
wani s¹ tak¿e Izraelczycy, w tym œwiatowej s³awy muzycy, plastycy, naukowcy,
literaci, artyœci sceniczni oraz politycy i dyplomaci. Nie sposób oczywiœcie wy-
mieniæ wszystkich uczestnicz¹cych i zaanga¿owanych w dzie³o festiwalowe Izrael-
czyków. Postaram siê jednak przytoczyæ kilka znamiennych przyk³adów.

I tak przed festiwalow¹ publicznoœci¹ w roku 1992 r. oraz w 2001 wyst¹pili
m.in.: urodzony w Maroku Szlomo Bar, wirtuoz gry na bêbnach, któremu towa-
rzyszy³a izraelska grupa Hebrera Hativeet187, Szlomo Mintz, uwa¿any za jednego
z najwybitniejszych wirtuozów skrzypiec188, urodzony w Tel Awiwie kantor Israel
Rand, który ma swoim repertuarze arie, pieœni kantoralne, chasydzkie i ludowe.
Wa¿nym wydarzeniem by³y koncerty za³o¿onego w Izraelu w roku 1958 chóru
Ben Baruch Choir; w okresie swojego istnienia chór wystêpowa³ w synagogach
w Izraelu i na ca³ym œwiecie, towarzysz¹c s³ynnym kantorom. Izraelsk¹ kulturê
na Festiwalu reprezentowali równie¿ przedstawiciele popkultury, jak np. w roku
2004 znana piosenkarka Chava Alberstein. Nazywana dam¹ pieœni ¿ydowskiej,
artystka urodzi³a siê pod koniec drugiej wojny œwiatowej w Szczecinie. W jej
twórczoœci odnajdujemy elementy jazzu, muzyki folkowej i piosenki dzieciêcej.
Œpiewa ona nie tylko po hebrajsku, ale tak¿e melancholijne, poetyckie pieœni
w jidysz. O jej popularnoœci w Izraelu œwiadczy fakt, ¿e nagra³a 40 p³yt, z których
wiele zyska³o status platynowych i z³otych189.

Izrael ma swoje, rzec by mo¿na, honorowe miejsce, i to nie tylko przez wzgl¹d
na wystêpuj¹cych na Festiwalu artystów. Jako pañstwo ¿ydowskie jest jedynym
w œwiecie, gdzie kultura ¿ydowska jest kultur¹ narodow¹. Dlatego te¿ nie sposób
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by³o przy organizacji Festiwalu w 1998 r. nie uwzglêdniæ faktu 50 rocznicy po-
wstania Pañstwa Izrael. Z tej w³aœnie okazji m.in. w Centrum Kultury ¯ydowskiej
otwarta zosta³a wystawa filatelistyczna nawi¹zuj¹ca do obchodów rocznicowych
i samego faktu powstania Izraela190. Ponadto izraelski ambasador Yigal Antebi
odznaczy³ honorowymi certyfikatami tych Polaków, którzy dzia³aj¹ na rzecz ochro-
ny zabytków ¿ydowskich w Polsce. Dwudziestu odznaczonych, jak mówi³ inicjator
przedsiêwziêcia, Michael Traison, to ludzie, którzy „na przekór ró¿nym prze-
ciwnoœciom i z w³asnej inicjatywy robi¹ coœ bardzo wa¿nego”, i trzeba, „by ¯ydzi
w USA i Izraelu dowiedzieli siê o ich istnieniu”191.

Innym wymiarem obecnoœci Izraela na Festiwalu jest uczestnictwo w nim
Izraelczyków. Od turystów, którzy niejako przy okazji bior¹ udzia³ w wybranych
imprezach Festiwalu, po tych, którzy przybywaj¹ nañ specjalnie. Do drugiej grupy
nale¿y zapewne prof. Szewach Weiss. Weiss przyznaje: „piêæ razy uczestniczy³em
w Festiwalu ¯ydowskiej Kultury: wyg³asza³em referaty, prowadzi³em dialogi, œpie-
wa³em razem z hazanami, tañczy³em w t³umie Polaków w rytmie chasydów. [...]
Prosi³em, by pamiêtali, kto tu mieszka³ tak d³ugo, dlaczego zosta³ st¹d wygnany,
przez kogo, gdzie i jak zamordowany. Przynajmniej tyle nale¿y siê ¯ydom z Kazi-
mierza”192. Weiss nie tylko przys³uchiwa³ siê ¿ydowskiej muzyce i ogl¹da³ dzie³a
sztuki eksponowane przed festiwalow¹ publicznoœci¹, ale równie¿ na spotkaniach
autorskich promowa³ swoje ksi¹¿ki, opowiada³ i t³umaczy³ skomplikowane sto-
sunki polsko-¿ydowskie i polsko-izraelskie. Jednym z tego rodzaju wydarzeñ by³o
spotkanie z udzia³em ambasadora Szewacha Weissa i ambasadora Macieja Koz-
³owskiego, które odby³o siê w Centrum Kultury ¯ydowskiej w ramach Festiwalu
w 2002 r.193

Pomys³odawcami, inicjatorami, realizatorami i dobrymi duchami Festiwalu
s¹ od lat niezmiennie dwaj panowie – Janusz Makuch i Krzysztof Gierat. Ruth
E. Gruber w ksi¹¿ce Odrodzenie kultury ¿ydowskiej w Europie194 zwraca uwagê, ¿e
obaj to „nie¿ydowscy intelektualiœci krakowscy”. Wydaje siê, ¿e najwa¿niejszy jest
tu przymiotnik „nie¿ydowscy”. Staje siê on bowiem przyczynkiem do zadania
przez autorkê pytania o autentycznoœæ imprezy. Autorka cytowanej ksi¹¿ki podno-
si i stara siê analizowaæ problem, ¿e osoby „nie bêd¹ce z pochodzenia ¯ydami,
kieruj¹ festiwalem kultury ¿ydowskiej, na który przychodzi nie¿ydowska pub-
licznoœæ i który odbywa siê w dzielnicy bêd¹cej dziœ ¿ydowskim miastem du-
chów”195. Dla samego Makucha nie stanowi to problemu, twierdzi wrêcz, ¿e
Festiwal jest manifestacj¹ ¿ycia i tego, ¿e ¯ydzi przetrwali najciê¿sz¹ próbê, ¿yj¹,
„jeœli nie w Krakowie, to w Nowym Jorku czy w Izraelu”, a nie ma lepszego
miejsca na tak¹ manifestacjê jak Polska, do której przylgnê³o okreœlenie „najwiêk-
szego cmentarza ¿ydowskiego”196.
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FESTIWAL DIALOGU CZTERECH KULTURFestiwal Dialogu Czterech Kultur

Zdecydowanie mniejszy wp³yw na stosunki stricte polsko-izraelskie ma ³ódzki
Festiwal Dialogu Czterech Kultur197. Niemniej jednak jest on niew¹tpliwe forum,
gdzie po pierwsze, z powodzeniem prezentowana jest izraelska sztuka (w tym
teatr, muzyka i kino). Po drugie, idee przyœwiecaj¹ce organizatorom Festiwalu
wspó³brzmi¹ z wartoœciami, do których odwo³uj¹ siê politycy, dzia³acze spo³eczni
i instytucje zaanga¿owane w dialog polsko-izraelski. Impreza po raz pierwszy
odby³a siê 2002 r., jej celem by³o zbli¿enie i dialog czterech narodów: niemiec-
kiego, polskiego, rosyjskiego i ¿ydowskiego, które niegdyœ wspó³tworzy³y atmo-
sferê miasta £odzi. Przed ³ódzk¹ publicznoœci¹ wystêpowali w 2002 r. izrael-
scy jazzmani z zespo³u East Quartet i Yuval Cohen Sextet. W 2003 r. w ramach
Festiwalu w ³ódzkim Teatrze Wielkim odby³ siê uroczysty koncert poœwiêcony
pamiêci Artura Rubinsteina w wykonaniu Israel Philharmonic Orchestra pod dy-
rekcj¹ Zubina Mehty. W tym samym roku w £odzi zagrali równie¿ prezentuj¹cy
muzykê klubow¹ Flash Brothers z Izraela. Interesuj¹cym wydarzeniem Festiwa-
lu w 2003 r. by³ projekt Liliany Kadichevski, zatytu³owany „Homemede”, bêd¹cy
pokazem video art z Izraela. W 2004 r. na Starym Rynku w £odzi s³ynny izraelski
Teatr Geszer, za³o¿ony w 1991 r. przez aktorów-imigrantów z krajów by³ego
ZSRR, prezentowa³ sztukê Adam Zmartwychwsta³y. Ponadto tego roku na Festi-
walu wyst¹pi³a z oryginalnym recitalem Orna Porad, zwi¹zana przez lata z legen-
darnym izraelskim Teatrem Cameri, a od 1970 r. dyrektor Narodowego Teatru
Dzieci i M³odzie¿y w Izraelu. I wreszcie w 2005 r. wspania³ym izraelskim akcen-
tem Festiwalu by³ koncert Achinoam Nini, znanej pod estradowym pseudonimem
Noa. Artystka wystêpowa³a w towarzystwie izraelskiego wirtuoza gitary Gila
Dora oraz Zohara Freski i zespo³u Rubenstein Quartet. W ³ódzkiej Orange Plaza
odby³ siê natomiast wernisa¿ izraelskiego malarza Srula Wartmana, w Szkole
Edukacji Innowacyjnej w £odzi zaœ prowadzone by³y przez okres trwania Festi-
walu warsztaty tañca izraelskiego198.

Przytoczone przyk³ady nie wyczerpuj¹ jednak listy izraelskich artystów, którzy
wspó³tworzyli Festiwal poprzez swoje w nim uczestnictwo. Warto dodaæ, ¿e sze-
rokie poparcie polityczne i spo³eczne dla imprezy rokuje jej stabilne miejsce w pol-
skim kalendarzu kulturalnym, co umo¿liwi przybli¿enie Polakom równie¿ izrael-
skiej sztuki.

DNI IZRAELADni Izraela

Inn¹ formu³¹, która stwarza³a mo¿liwoœæ prezentacji szerokiego spektrum izrael-
skiej kultury polskiemu odbiorcy, by³y odbywaj¹ce siê nieregularnie Dni Izraela.
Inicjatorem tego rodzaju imprez by³a Ambasada Izraela, natomiast wydatnej po-
mocy przy organizacji Dni udziela³y ró¿nego rodzaju organizacje pozarz¹dowe,
niejednokrotnie tak¿e w³adze samorz¹dowe, instytucje edukacyjne, jak szko³y
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wy¿sze, uniwersytety oraz lokalne spo³ecznoœci ¿ydowskie. Imprezy te cieszy³y siê
za ka¿dym razem bardzo du¿ym zainteresowaniem ze strony polskiej publicznoœ-
ci. Pierwsze Dni Izraela, od wznowienia stosunków dyplomatycznych miêdzy
Polsk¹ a Izraelem, odby³y siê w 1994 r. Od tego czasu obywaj¹ siê w wielu mias-
tach Polski. Inicjowane i koordynowane s¹ przez ró¿ne organizacje ze strony
polskiej, przy logistycznym, merytorycznym i czêsto równie¿ finansowym wspar-
ciu izraelskich dyplomatów. Niezmiernie wa¿ne jest to, ¿e przedsiêwziêcia te maj¹
charakter inicjatyw oddolnych, co znacznie odci¹¿a i u³atwia dzia³anie sekcji kul-
turalnej przy Ambasadzie Pañstwa Izrael w Warszawie.

Przytoczone dalej przyk³ady odbywaj¹cych siê pod has³em Dni Izraela wyda-
rzeñ kulturalnych maj¹ jedynie przybli¿yæ charakter przedsiêwziêcia. Warto za-
tem zwróciæ uwagê na te, które odby³y siê jesieni¹ 1995 r., a by³o to drugie tego
rodzaju przedsiêwziêcie po roku 1990. Zas³uguje ono na wyró¿nienie ze wzglêdu
na zasiêg, liczbê imprez i presti¿ zaproszonych z Izraela artystów. Dni Izraela
zainaugurowa³a Jerozolimska Orkiestra Symfoniczna pod batut¹ Davida Szallona,
kilkoma koncertami: w Warszawie, £odzi, Poznaniu, Wroc³awiu. W £odzi odby³y
siê równie¿ inne koncerty muzyki izraelskiej, m.in. Ohada Ben-Ariego oraz pokaz
tañca nowoczesnego grupy Vertigo, która zaprezentowa³a spektakl Symbioza.
W Poznaniu natomiast odby³ siê koncert poœwiêcony twórczoœci Josefa Tala.
W £odzi, Krakowie, Warszawie wyst¹pi³o s³ynne The Jerusalem Liric Trio. Po-
pularny izraelski chór Zadikoff zaprezentowa³ siê przed publicznoœci¹ w Cie-
szynie, £odzi, Malborku i Gdañsku. W ramach Dni odby³o siê kilka wystaw,
m.in. izraelskiej artystki Revivy Regev oraz wystawa zatytu³owana Polskie dzieci
maluj¹ Jerozolimê, na któr¹ z³o¿y³y siê prace nades³ane na miêdzynarodowy konkurs
z okazji 300-lecia Jerozolimy199.

Innym ciekawym przyk³adem jest inicjatywa w³adz miasta Radomia. Impreza
oby³a siê przy wydatnej pomocy Towarzystwa PrzyjaŸni Polsko-Izraelskiej z sie-
dzib¹ w Warszawie. Na Dni Izraela w Radomiu z³o¿y³y siê koncerty, prelekcje,
spotkania, wystawy. W 1999 r. goœciem specjalnym pierwszej edycji imprezy by³
ambasador Yigal Antebi z ma³¿onk¹ oraz Haim Kindler, przewodnicz¹cy Beit
Radom z Izraela200. Po raz drugi Dni Izraela w Radomiu odby³y siê w 2001 r.
Zainaugurowano je ods³oniêciem pomnika martyrologii radomskich ¯ydów, za-
mordowanych przez Niemców w czasie drugiej wojny œwiatowej. W Miejskim
Centrum Kultury i Informacji Miêdzynarodowej otwarte zosta³y dwie wystawy:
„Jerozolima na starych mapach” i „Na Nowy Rok bêdziecie zapisani – ¿ydowskie
karty noworoczne firmy Jehudia”. Tym razem z ramienia Ambasady Izraela do
Radomia przyby³ jej rzecznik prasowy, Micha³ Sobelman, który wyg³osi³ odczyt
na temat kultury Pañstwa Izrael. Organizatorami przedsiêwziêcia byli: prezydent
miasta Radomia, Miejskie Centrum Kultury i Informacji Miêdzynarodowej oraz
Towarzystwo PrzyjaŸni Polsko-Izraelskiej201.

Dni Izraela organizuje równie¿ od lat pozarz¹dowa organizacja Izraelsko-Pol-
skie Forum Dialogu we wspó³pracy ze Szko³¹ G³ówn¹ Handlow¹ w Warszawie.

244 Rozdzia³ czwarty. STOSUNKI KULTURALNO-NAUKOWE

199
199 Dni Izraela, „Biuletyn Ambasady Izraela w Warszawie”, marzec 1996, nr 15, s. 19.
200
200 Dni Izraela w Radomiu, „Biuletyn Ambasady Izraela w Warszawie”, jesieñ 1999, nr 20, s. 16.
201
201 II Dni Izraela w Radomiu, http://www.forum-znak.org.pl/index.php?t=wydarzenia&id=41 (dostêp:
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Jest to cykl konferencji, warsztatów i interaktywnych pokazów, maj¹cych na celu
przybli¿enie studentom kultury i kwestii zwi¹zanych ze spo³eczno-gospodarczym
funkcjonowaniem wspó³czesnego Izraela202. Podobny charakter maj¹ Dni Izraela
organizowane przez krakowsk¹ organizacjê studenck¹ Geszer203.

SPRAWIEDLIWI WŒRÓD NARODÓW ŒWIATASprawiedliwi Wœród Narodów Œwiata

Pod has³em „Sprawiedliwi Wœród Narodów”, kryje siê tysi¹ce osobistych, pe³nych
tragizmu, ale i heroicznej walki o godnoœæ cz³owieka historii. Sprawiedliwi to
wyj¹tkowy, symboliczny sposób wyra¿enia wdziêcznoœci za ryzykown¹ pomoc
w beznadziejnym czasie wojny. Sprawiedliwi to tak¿e pewien rytua³, który sta³ siê
istotnym budulcem to¿samoœci zbiorowej w Izraelu. Poprzez wskazywanie wzo-
rów kreuje spo³ecznie po¿¹dane postawy, a przez to wp³ywa na kulturê polityczn¹
i spo³eczn¹. Wreszcie Sprawiedliwi to wa¿ny rozdzia³ w historii stosunków pol-
sko-izraelskich, co wa¿ne, rozpatrywanych zarówno na poziomie instytucji pañ-
stwowych, jak i na poziomie spo³eczeñstw.

Idea uhonorowania osób ratuj¹cych ¯ydów w czasie drugiej wojny œwiatowej
mia³a pocz¹tek w 1963 r., kiedy w istniej¹cym od dekady Instytucie Pamiêci Na-
rodowej Yad Vashem zosta³ opracowany projekt nazwany Sprawiedliwi Wœród
Narodów Œwiata. Projekt ten realizowany by³ przez „specjalny wydzia³, którego
zdaniem sta³o siê upamiêtnianie czynów sprawiedliwych”204. Sam tytu³ Spra-
wiedliwego przyznawany jest na wniosek osoby uratowanej, przez komisjê, której
przewodniczy prezes izraelskiego S¹du Najwy¿szego. W gestii komisji le¿y wery-
fikacja materia³ów dotycz¹cych ratowania ¯ydów w czasie okupacji przez kon-
kretn¹ osobê. Odznaczona osoba otrzymuje specjalny medal ze swoim imieniem
i nazwiskiem oraz honorowy certyfikat. Do niedawna sadzi³a ona drzewo oliwne
w Ogrodzie Sprawiedliwych w Yad Vashem, jednak w zwi¹zku z brakiem miej-
sca na nowe drzewa praktyk¹ sta³o siê upamiêtnianie osób odznaczonych poprzez
wmurowanie tabliczki z nazwiskiem na tzw. Œcianie Honoru205. Z za³o¿enia medal
mo¿e zostaæ przyznany poœmiertnie. Jerozolimski Instytut wyró¿nia przynajmniej
cztery formy pomocy: ukrywanie ¯ydów, pomoc ¯ydom ukrywaj¹cym siê po
aryjskiej stronie, pomoc uciekinierom z gett i obozów oraz ukrywanie ¿ydowskich
dzieci206.

25 marca 1985 r. Kneset uchwali³ poprawkê do ustawy dotycz¹cej Sprawied-
liwych, która przewiduje mo¿liwoœæ nadania osobom odznaczonym honorowego
obywatelstwa Pañstwa Izrael.

Dane zawarte w tabeli 5 s¹ co prawda such¹ statystyk¹, ale ju¿ na pierwszy
rzut oka widzimy, ¿e projekt „Sprawiedliwi Wœród Narodów Œwiata”, po pierwsze,
ma zasiêg miêdzynarodowy, po drugie zaœ, wœród krajów pochodzenia osób od-
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206 Polscy Bohaterowie. Ci, którzy ratowali ¯ydów, katalog wystawy, Kraków 2006, s. 13.



Ogród Sprawiedliwych wœród Narodów Œwiata, Yad Vashem, Jerozolima (fot. Joanna Dyduch)

Tabliczka pod drzewem oliwnym w Ogrodzie Sprawiedliwych, upamiêtniaj¹ca polskich
Sprawiedliwych – Stanis³awa i Zofiê Boczkowskich (fot. Ewa Rudnik)
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znaczonych na pierwszym miejscu plasuje siê Polska. Liczba odznaczonych stale
roœnie, przynajmniej kilka razy w roku organizowane s¹ przez izraelskich dy-
plomatów uroczystoœci nadania medalu. Odznaczane osoby wywodz¹ siê z ró¿-
nych œrodowisk, „to jednostki, rodziny, grupy przyjació³, organizacje i inne zbioro-
woœci”, jak np. duñski ruch oporu odznaczony jednym medalem (na w³asn¹ proœ-
bê) czy „¯egota” w Polsce207.

Stosunkowo du¿a liczba odznaczonych Polaków t³umaczona jest powszechnie
poprzez przywo³anie danych zwi¹zanych z liczebnoœci¹ spo³ecznoœci ¿ydowskiej
w Polsce, która w okresie miêdzywojennym by³a najwiêksza w Europie. Ale pod-
kreœla siê równie¿ w Izraelu, ¿e „warunki udzielania pomocy by³y tu [w Polsce]
o wiele trudniejsze i bardziej niebezpieczne ni¿ w wielu innych krajach Europy208.
Co wiêcej, Icchak Arad we wstêpie do obszernego dzie³a Micha³a Grynberga,
poœwiêconego polskim Sprawiedliwym, stwierdzi³, ¿e „Sprawiedliwi Wœród Na-
rodów Œwiata zajmuj¹ poczesne miejsce w historii narodu ¿ydowskiego. Stanowi¹
oni szczególnie wa¿ne ogniwo w ³añcuchu ³¹cz¹cym oba narody – ogniwo, które
powinno byæ podstaw¹ przyjaznych stosunków dziœ i w przysz³oœci”209.

Tabela 5. Liczba osób, którym do stycznia 2009 r. przyznano tytu³ Sprawiedliwego
Wœród Narodów Œwiata (wed³ug kraju pochodzenia)

Pañstwo
Liczba
osób

Pañstwo
Liczba
osób

Pañstwo
Liczba
osób

Polska 6 135 Czechy 108 S³owenia 6

Holandia 4 947 Chorwacja 102 Gruzja 4

Francja 2 991 Austria 85 Stany Zjednoczone 3

Ukraina 2 246 Mo³dowa 78 Hiszpania 3

Belgia 1 512 Albania 68 Estonia 3

Litwa 761 Rumunia 56 Chiny 2

Wêgry 725 Szwajcaria 45 Brazylia 2

Bia³oruœ 602 Boœnia 40 Chile 1

S³owacja 489 Norwegia 42 Czarnogóra 1

W³ochy 468 Dania 22 Japonia 1

Niemcy 460 Bu³garia 19 Luksemburg 1

Grecja 282 Wielka Brytania 14 Portugalia 1

Rosja 163 Szwecja 10 Turcja 1

Serbia 125 Armenia 13 Wietnam 1

£otwa 120 Macedonia 9 Razem: 22 765

¾ród³o: „Righteous Among the Nations” – per Country & Ethnic Origin, 1 stycznia 2009, www1.yad-
vashem.org/righteous/index_righteous.html
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Oczywiœcie, nie sposób by³oby na kartach tej publikacji choæby wymieniæ, nie
mówi¹c ju¿ o charakterystyce wszystkich Polaków odznaczonych medalem Spra-
wiedliwych. Warto jednak uczyniæ dwie rzeczy: po pierwsze, podkreœliæ, ¿e cere-
monie przyznawania medalu sta³y siê jednym z przyczynków do odnawiania zer-
wanych w 1967 r. polsko-izraelskich stosunków dyplomatycznych. Ju¿ bowiem
w roku 1978, z okazji 35-lecia powstania w getcie warszawskim, przyby³a do Pol-
ski, po dziesiêcioletniej przerwie, delegacja z Yad Vashem, by „wrêczyæ ordery
licznej grupie Polaków”210. Po drugie zaœ, nale¿a³oby zwróciæ uwagê na przynaj-
mniej kilka przypadków przyznanych w latach dziewiêædziesi¹tych medali. Pozwo-
lê sobie wyszczególniæ dwie grupy owych specjalnych przypadków, pierwsza –
ze wzglêdu na to, komu medal zosta³ przyznany, druga przez wzgl¹d na osobê,
która dekorowa³a medalem i prowadzi³a uroczystoœæ. Przywo³ane przypadki zdaj¹
siê mieæ szczególnie du¿e symboliczne znaczenia dla stosunków polsko-izraelskich.

Wyj¹tkowy charakter mia³a uroczystoœæ przyznania tytu³u Sprawiedliwego
Wœród Narodów Œwiata polskiemu biskupowi Albinowi Ma³ysiakowi. By³ to
pierwszy polski hierarcha Koœcio³a katolickiego, który odebra³ z r¹k izraelskiego
ambasadora Gershona Zohara tego rodzaju odznaczenie211.

Ceremonia Sprawiedliwych w czerwcu 2008 r. w Brañsku. David Peleg wrêcza odznaczenie
Zofii Drzewieckiej z domu Sobolewskiej (fot. Ewa Rudnik)
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Z drugiej zaœ strony, patrz¹c na to, kto wrêcza³ medal, trzeba podkreœliæ, ¿e
wiêkszoœæ tego rodzaju uroczystoœci prowadzona by³a przez cz³onków izraelskiej
misji dyplomatycznej w Polsce. By³y jednak okolicznoœci nadzwyczajne, jak ta, gdy
w 1995 r. przyznano medale a¿ 30 Polakom, a gospodarzem ceremonii by³ ów-
czesny przewodnicz¹cy zarz¹du Yad Vashem, Avner Shalev. W trakcie uroczystoœci
relacjonowanych przez polsk¹ prasê Szalew powiedzia³: „przyby³em tutaj, aby
sp³aciæ d³ug Pañstwa Izrael i narodu ¿ydowskiego wobec was, Polaków”212. Szcze-
góln¹ wymowê mia³y równie¿ uroczystoœci, które odby³y siê w paŸdzierniku 1999 r.
w nowohuckim Domu Kultury. ¯ona prezydenta Ezera Weizmana – Reuma,
w obecnoœci siedmiusetosobowej grupy izraelskich licealistów, odznaczy³a sie-
demnastu Polaków z szeœciu rodzin ratuj¹cych ¯ydów w czasie okupacji213.

Na koniec warto dodaæ, ¿e od 1985 r. w Polsce dzia³a Polskie Towarzystwo
Sprawiedliwych Wœród Narodów Œwiata. Pierwszym przewodnicz¹cym by³ An-
drzej Klimowicz. Przez lata organizacja pozostawa³a w bliskich kontaktach z Yad
Vashem, z izraelskim kibucem im. Bohaterów Getta oraz z Muzeum Bohaterów
Getta w Izraelu. Wœród licznych inicjatyw Towarzystwa by³y spotkania, seminaria,
sesje naukowe, ale i wzajemna pomoc. Natomiast dziêki pomocy amerykañskiego
darczyñcy, Harleya Sarnera, na prze³omie lat osiemdziesi¹tych i dziewiêædzie-
si¹tych wielu cz³onków Stowarzyszenia uda³o siê w podró¿ do Izraela214.

KONTROWERSJE. FRESKI BRUNONA SCHULZAKontrowersje. Freski Brunona Schulza

Spraw¹, która uros³a do rangi skandalu miêdzynarodowego, by³o znikniêcie czy,
jak mówili inni, kradzie¿ fresków autorstwa Brunona Schulza, zdobi¹cych œciany
willi w Drohobyczu. Schulz wykona³ freski na zlecenie hitlerowskiego oficera
Felixa Landaua w jego domu, tu¿ przed tym, jak zosta³ przez niego zamordowany
w 1942 r. Malowid³a odkry³ niemiecki filmowiec, Benjamin Geissler, 9 lutego
2001 r., natomiast 21 maja roku izraelskie s³u¿by specjalne, za wiedz¹ Yad Va-
shem, wywioz³y z Ukrainy fragmenty tynku zdobionego freskami. Sprawa ta mia³a
kilka wymiarów: po pierwsze, odnosi³a siê do problemu kulturowej przynale¿noœci
dzie³a sztuki, kwestii w³aœciwej jego ekspozycji oraz zabezpieczenia go przed
zniszczeniem. Po drugie, poprzez w³¹czenie siê do dyskusji ró¿nych instytucji
pañstwowych z Polski, Ukrainy i Izraela zyska³a ona miêdzynarodowy polityczno-
-dyplomatyczny wymiar. Po trzecie wreszcie, poruszenie opinii publicznej, które
znalaz³o wyraz w protestach organizacji spo³ecznych, listach do prasy oraz w opi-
niach formu³owanych przez ekspertów uczyni³o ze sprawy fresków Schulza temat
debaty publicznej dotycz¹cej praw w³asnoœci do spuœcizny kultury ¿ydowskiej
w Europie Wschodniej.

Strona polska, choæ powœci¹gliwie, negatywnie wypowiada³a siê na temat
„znikniêcia” dzie³ Brunona Schulza z willi w Drohobyczu. Znikniêcie i sposób,
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w jaki do tego dosz³o, zosta³y skrytykowane m.in. przez polskiego prezydenta
Aleksandra Kwaœniewskiego, który w wywiadzie prasowym stwierdzi³, „¿e nie
popiera takich metod”215. Jacek Lutomski na ³amach „Rzeczpospolitej” podkreœla³,
¿e freski bêd¹ce przedmiotem dyskusji nie by³y tylko „zwyk³ymi dzie³ami sztuki”,
by³y równie¿ „dokumentem historii”, a tego rodzaju dzie³a „najwiêksze wra¿enie
robi¹ w miejscu, w którym powsta³y”216. Jeden z wybitnych znawców twórczoœci
Schulza – poeta Jerzy Ficowski – w rozmowie z dziennikarzem „The Jerusalem
Post” stwierdzi³, ¿e: „Nigdy nie przysz³oby mi do g³owy, ¿e powszechnie szano-
wana instytucja jak Yad Vashem mo¿e byæ zdolna do takiego przestêpstwa”.
Porówna³ on wywiezienie fresków z Drohobycza do sytuacji, w której ktoœ „przy-
jecha³by do Jerozolimy, by wyci¹æ i wywieŸæ kawa³ek Œciany P³aczu” i nazwa³ ten
czyn „bezprecedensowym, skandalicznym pogwa³ceniem wszelkich zasad moral-
nych”217.

W oficjalnym stanowisku w³adze ukraiñskie jednoznacznie potêpi³y wywie-
zienie fresków. W wywiadzie dla dziennika „¯ycie” ambasador Ukrainy w Polsce,
Dmytro Paw³yczko, oskar¿y³ Izrael o nieuczciwoœæ. Jego zdaniem „Ludzie z Yad
Vashem ukradli malowid³a”, których miejsce jest w Drohobyczu, poniewa¿ „to
jest miejsce, w którym Schulz siê urodzi³, w którym ¿y³ i w którym zgin¹³”218.
Ambasador w cytowanym wywiadzie przyzna³, ¿e „Polacy maj¹ prawo, ¿eby in-
teresowaæ siê losami malowide³”, ale podkreœli³ tak¿e, ¿e Bruno Schulz to „pol-
sko-ukraiñsko-¿ydowska postaæ”219.

Niemniej jednak do mediów dociera³y informacje, jakoby ukraiñskie w³adze
lokalne wiedzia³y o poczynaniach izraelskiego naukowca, Marka Shrabermana,
który przyby³ do Drohobycza w marcu 2001 r., aby rzekomo prowadziæ badania
nad histori¹ Zag³ady ¯ydów, zamiast tego przygotowywa³ freski do wywiezienia.
Shraberman mia³ równie¿ zezwolenie na piœmie od obecnych w³aœcicieli willi –
pañstwa Ka³u¿nych – na zdjêcie fresków ze œcian willi i ich transfer do Izraela.
Dokument ten jednak nie mia³ ¿adnej wartoœci i by³ niezgodny z ukraiñskim
prawem, które zabrania wywoziæ z kraju przedmioty wytworzone przed rokiem
1945. Tajemnic¹ pozostaje zatem, jak by³o mo¿liwe przewiezienie fresków przez
ukraiñsk¹ granicê220.

Wspó³czesna spo³ecznoœæ ¿ydowska w Drohobyczu to ludzie silnie zwi¹-
zani z polsk¹ kultur¹, nieukrywaj¹cy tak¿e swoich sentymentów wobec Izraela, to
równie¿ w znacznej mierze ludzie, którzy w œwiadomy sposób podjêli decyzjê
o pozostaniu na Ukrainie, w Drohobyczu, a wiêc w swojej ma³ej ojczyŸnie. S¹ to
nade wszystko ludzie o niezmiernie tragicznych ¿yciorysach i silnym poczuciu
przynale¿noœci kulturowej zarówno do miejsca, jak i do kultury niematerialnej.
Na wieœæ o losach fresków Schulza Dora Katznelson – wiceprezes reformowanej
gminy ¿ydowskiej z Drohobycza – wystosowa³a list otwarty do izraelskiego mini-
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stra kultury i dyrektora Yad Vashem, w którym wyrazi³a g³êbokie rozczarowanie
izraelskimi dzia³aniami. Podkreœli³a ona równie¿, ¿e „t³umaczenie niektórych ¿y-
dowskich zwolenników przeniesienia tych obrazów do Izraela niechêci¹ rz¹du
ukraiñskiego do utworzenia tu muzeum nie usprawiedliwia tego rabunku”. Wy-
mowy wypowiedzi dodawa³ jej emocjonalny ton. Autorka pisa³a o uczuciach, które
ca³a sprawa budzi w niej i u osób, w imieniu których pisze: „Nasza boleœæ by³aby
mniejsza, gdyby chodzi³o o obrazy, które mo¿na zdj¹æ ze œciany i zawiesiæ w in-
nym miejscu. Ale zepsucie kompozycji poprzez zerwanie œcian okrywa Schulza
jeszcze wiêkszym tragizmem. Na cierpienia, na które on sam by³ nara¿ony za
¿ycia, nara¿ono dzie³a jego ducha”. Autorka protestu stanowczo sprzeciwi³a siê
próbom t³umaczenia zaistnia³ej sytuacji poprzez legalne procedury, pisz¹c: „Na
pró¿no niektórzy próbuj¹ przedstawiæ nam ten nieuczciwie za³atwiony interes
jako legalny. Dobrze wiemy, ¿e w Drohobyczu istnieje komunistyczna i post-
komunistyczna tradycja bezczelnej kradzie¿y cennych zabytków kultury mniej-
szoœci narodowych”221. List ten zosta³ równie¿ opublikowany w polskiej prasie.

Sprawa by³a zdecydowanie w mniejszym stopniu komentowana przez stronê
izraelsk¹ ni¿ w Polsce. Komentarze te zaœ nale¿y przede wszystkim podzieliæ na
te dla mediów izraelskich i te dla mediów polskich.

Dla polskiej prasy wypowiada³y siê g³ównie osoby zwi¹zane z Polsk¹, których
biografie mocno osadzone s¹ w kontekœcie stosunków polsko-¿ydowskich. W ob-
szernym polemicznym tekœcie poœwiêconym freskom z Drohobycza Uri Hupert –
izraelski prawnik rodem z Bielska-Bia³ej – stara³ siê wyjaœniæ motywy dzia³añ
podjêtych przez stronê izraelsk¹. Hupert przyzna³, ¿e „przeniesienie fresków
Brunona Schulza do Izraela, do Instytutu Yad Vashem, niesie ze sob¹ masê k³o-
potliwych kwestii”222. Problematycznoœæ materii, jego zdaniem, wynika g³ównie
z niemo¿noœci udzielenia jednoznacznej odpowiedzi o przynale¿noœæ narodow¹
samego Schulza, a tym samym odpowiedzi, który z narodów: polski czy ¿ydowski
jest spadkobierc¹ jego spuœcizny. Hupert argumentuje, ¿e „Schulz zgin¹³ w Dro-
hobyczu jako ¯yd i jego los uzmys³awia ¯ydom w Yad Vashem rzeczywistoœæ
Holokaustu”, to w³aœnie muzeum Holokaustu, którym jest Yad Vashem, ma prawo
do upamiêtnienia tragicznych losów artysty, „który zgin¹³ tak jak ginêli ¯ydzi
w gettach”223.

Podobnego zdania by³ Szewach Weiss. Dla niego pierwszorzêdn¹ spraw¹ jest
to, ¿e Schulz by³ ¯ydem i podzieli³ los innych ¯ydów w czasie drugiej wojny
œwiatowej. Weiss podkreœla³: „Schulz zosta³ zabity nie dlatego, ¿e by³ polskim
pisarzem, a dlatego, ¿e by³ ¯ydem”224. By³y ambasador skrytykowa³ polskie media,
wskazuj¹c, ¿e: „Nikt nigdy nie bada³, jak jego [Schulza] rysunki znalaz³y siê
w ró¿nych muzeach na œwiecie, kto to kupi³, kto to skrad³, jak to zosta³o wy-
wiezione z Drohobycza. A teraz w polskiej prasie zrobi³a siê afera, ¿e Instytut Yad
Vashem ukrad³ freski Brunona Schulza namalowane w willi Landaua w Droho-
byczu”225. W dalszej czêœci rozmowy z Joann¹ Szwedowsk¹ na temat fresków
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Weiss stwierdzi³, ¿e nadanie rozg³osu sprawie ich wywiezienia z Drohobycza przez
Yad Vashem ma zwi¹zek z dyskusj¹ na temat zbrodni w Jedwabnem. Polska prasa,
jego zdaniem, chce pokazaæ, „¿e ¯ydzi to z³odzieje, bo ukradli freski Schulza!”226.

Izraelskie media stara³y siê natomiast pokazaæ wielop³aszczyznowoœæ pro-
blemu przez zaprezentowanie przeciwstawnych stanowisk: polskiego, w tym pol-
skich w³adz, intelektualistów i œrodowisk ¿ydowskich, ukraiñskiego i izraelskie-
go. Cytowano m.in. s³owa rzeczniczki prasowej Yad Vashem Iris Rosenberg, która
podkreœla³a, ¿e transakcja zosta³a dokonana z rodzin¹ zamieszkuj¹c¹ willê, za
zgod¹ w³adz ukraiñskich. Doda³a, ¿e stan fresków by³ „bardzo z³y”, a dzia³ania
Yad Vashem ustrzeg³y je przed ca³kowitym zniszczeniem227. Ponadto prasa czêsto
powtarza³a postawione pytania: do kogo tak naprawdê nale¿y „pamiêæ o Holo-
kauœcie” i materialne dowody zbrodni?228

WSPÓ£PRACA NAUKOWAWspó³praca naukowa

Wa¿nym budulcem i stabilizatorem stosunków polsko-izraelskich jest wspó³praca
naukowa. Pierwsze inicjatywy na tym polu pojawi³y siê w latach osiemdziesi¹tych,
a po wznowieniu relacji dyplomatycznych wspó³praca ta stopniowo rozszerza³a
swój zasiêg i przybiera³a nowe, czêsto oryginalne formy. W tej czêœci pracy zo-
stan¹ omówione inicjatywy o najwiêkszym znaczeniu dla obustronnych stosun-
ków, a zarazem te, z których œrodowiska akademickie w Polsce i Izraelu korzystaj¹
najbardziej.

Kooperacja oœrodków naukowych

W tworzeniu, rozwijaniu i intensyfikowaniu wspó³pracy oœrodków naukowych
ogromne znaczenie mia³y osobiste kontakty i dokonania polskich i izraelskich
naukowców. To dziêki ich determinacji nawet w okresie, gdy nie istnia³y oficjalne
relacje dyplomatyczne miêdzy obu krajami, prowadzone by³y badania i publiko-
wane by³y prace omawiaj¹ce problematykê polsko-¿ydowsk¹. Personalizacja kon-
taktów sprawi³a, ¿e wiêkszoœæ inicjatyw wyprzedza³a rozstrzygniêcia instytucjo-
nalno-prawne. Zanim dosz³o do regularnej wymiany, wpisanej w ramy wspó³pracy
prawnomiêdzynarodowej miêdzy oœrodkami naukowymi, mia³y miejsce liczne,
czêsto symboliczne wydarzenia toruj¹ce drogê faktycznej kooperacji naukowej.

Takim w³aœnie wydarzeniem by³o nadanie tytu³u doktora honoris causa izrael-
skiemu profesorowi Jakubowi Goldbergowi. Uczony wyjecha³ do Izraela z Polski
w roku 1967 na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie i kontynuowa³ rozpo-
czêt¹ na Uniwersytecie £ódzkim pracê naukow¹. Warto dodaæ, ¿e historyk ten,
badaj¹cy stosunki polsko-¿ydowskie, by³ pierwszym izraelskim naukowcem, który
otrzyma³ honorowy doktorat na polskiej uczelni. W uroczystoœci, która odby³a siê
14 stycznia 1992 r. na Uniwersytecie Warszawskim, brali udzia³ nie tylko polscy
uczeni, ale równie¿ politycy, z ministrem edukacji Zdobys³awem Flisowskim oraz
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ambasadorem Izraela w Warszawie Mironem Gordonem na czele. W laudacji na
czeœæ uhonorowanego prof. Goldberga prof. Antoni M¹czak podkreœla³ jego za-
s³ugi naukowe, ale równie¿ jego wk³ad w dzie³o pojednania polsko-¿ydowskiego
i polsko-izraelskiego. Uroczystoœæ by³a tak¿e okazj¹ do sformu³owania postulatu
o koniecznoœci zintensyfikowania badañ nad kwestiami problematycznymi we
wzajemnych relacjach, co zdaniem zebranych pomog³oby w walce z uprzedze-
niami i stereotypami229.

Niezwykle cenna, zaw³aszcza w pocz¹tkowym okresie, by³a doraŸna wspó³-
praca miêdzy polskimi i izraelskimi oœrodkami akademickimi. Przybiera³a ona
ró¿norakie formy, najbardziej powszechna jednak by³a wspólna organizacja kon-
ferencji i sympozjów miêdzynarodowych. I tak np. w 1994 r. izraelski Uniwer-
sytet Bar Ilan wspólnie z lubelskim Uniwersytetem im. Marii Curie-Sk³odowskiej
zorganizowa³ „wielk¹ miêdzynarodow¹ konferencjê, pod has³em «Problemy ¿y-
dowskiego prawa i etyki»”. Nie bez znaczenia by³a lokalizacja konferencji w Lub-
linie – w mieœcie tym przed drug¹ wojn¹ œwiatow¹ dzia³a³a jedna z najwiêkszych
i ciesz¹cych siê ogromn¹ œwiatow¹ renom¹, wy¿sza szko³a kszta³c¹ca ¿ydowskich
duchownych – Jeszywas Chachmej Lublin230.

Intensywnie rozwija³a siê polsko-izraelska wspó³praca miêdzy oœrodkami
archeologicznymi. Kooperacja ta nawi¹zywa³a do d³ugoletniej obecnoœci polskich
archeologów na Bliskim Wschodzie. W samym Izraelu archeolodzy z Polski po-
jawili siê i rozpoczêli prace stosunkowo póŸno, bo dopiero pod koniec lat dzie-
wiêædziesi¹tych. W 1998 r. rozpoczê³a natomiast dzia³alnoœæ sta³a Polska Misja
Archeologiczna, z³o¿ona z naukowców z Instytutu Archeologii Uniwersytetu
Warszawskiego. Partnerami polskich badaczy byli naukowcy z Uniwersytetu He-
brajskiego w Jerozolimie oraz Izraelska Misja Archeologiczna nad Morzem Mart-
wym. Polscy uczeni dzia³ali w okolicach Kafarnaum, Cezarei oraz w Masadzie
i nad Jeziorem Tyberiadzkim w miejscowoœci Bet Said, gdzie zreszt¹ dokonali
istotnych odkryæ. Warszawski oœrodek archeologiczny nie by³ jedynym wspó³-
pracuj¹cym z izraelskim partnerem. Podobne kontakty rozwija³y równie¿ Uni-
wersytet £ódzki i Uniwersytet im. Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w Warszawie.
Natomiast pod Krakowem w Mogilanach, z udzia³em dr. Zdzis³awa Kapery spo-
tykaj¹ siê przedstawiciele miêdzynarodowego œrodowiska qumranologów, bada-
j¹cych tajemnice s³ynnych zwojów z Quamran231.

Od 2000 r. w ramach miêdzynarodowego projektu koordynowanego przez
Uniwersytet w Hajfie Polska Misja Archeologiczna prowadzi wykopaliska w Hip-
pos na wschodnim wybrze¿u Jeziora Galilejskiego (Izrael). Prace archeologiczne
odbywaj¹ siê na podstawie umowy zawartej miêdzy Uniwersytetem w Hajfie
a Zak³adem Archeologii Œródziemnomorskiej Polskiej Akademii Nauk oraz Mu-
zeum Narodowym w Warszawie i kieruje nimi prof. Jolanta M³ynarczyk wraz z dr.
Mariuszem Burdajewiczem232. Najwa¿niejszym z dokonañ badawczych polskiej
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ekipy by³o odkrycie œladów po œwi¹tyni Zeusa w po³o¿onym nad jeziorem Ge-
nezaret Hippos, bêd¹cym po podbojach Aleksandra Macedoñskiego jednym z cen-
trów kultury hellenistycznej w Palestynie. W pracach wziêli udzia³ archeologowie
z Instytutu Archeologii UW, Zak³adu Archeologii Œródziemnomorskiej PAN, Mu-
zeum Narodowego w Warszawie oraz studenci Uniwersytetu Warszawskiego,
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego, Uniwersytetu Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego oraz grupa konser-
watorów z warszawskiej Akademii Sztuk Piêknych233.

Istotn¹ form¹ wspó³pracy oœrodków naukowych z Polski i Izraela jest wy-
miana studentów i pracowników naukowych. Szczegó³y wymiany stypendialnej
okreœlane s¹ Programem Wykonawczym do Umowy miêdzy Rz¹dem RP a Rz¹dem
Pañstwa Izrael o wspó³pracy kulturalnej, naukowej i oœwiatowej. W ofercie, nie-
stety bardzo ubogiej, znajdowa³y siê do 2006 r. stypendia na letnie kursy jêzyka
hebrajskiego w Izraelu oraz sta¿e naukowo-badawcze na okres jednego roku aka-
demickiego. Z polskiej strony rekrutacj¹ i logistyk¹ zajmowa³o siê Biuro Uzna-
walnoœci Wykszta³cenia i Wymiany Miêdzynarodowej, dzia³aj¹ce przy Minister-
stwie Edukacji Narodowej234. Po stronie izraelskiej za kwestie techniczne odpo-
wiedzialna jest specjalna komórka w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Dodat-
kowo polscy studenci pragn¹cy podj¹æ studia na izraelskich uczelniach mog¹
korzystaæ z oferty wynikaj¹cej z dwustronnych porozumieñ polskich i izraelskich
oœrodków akademickich. Na przyk³ad Uniwersytet Warszawski zawar³ porozu-
mienie z Instytutem Weizmanna235, podobne mo¿liwoœci stypendialne swoim stu-
dentom oferuje Uniwersytet im. Marii Curie-Sk³odowskiej236.

Wiele zmian w sensie jakoœciowym i iloœciowym w kwestii oferty stypendial-
nej przynios³o uruchomienie w 2006 r. w ramach Muzeum Historii ¯ydów Pol-
skich komórki odpowiedzialnej za wymianê polsko-izraelsk¹.

Katedra Polska na Uniwersytecie Hebrajskim

Specjalnym rozdzia³em w dziedzinie budowy i rozwijania wspó³pracy kultu-
ralno-naukowej miêdzy Polsk¹ a Izraelem by³a inicjatywa powo³ania przy Uni-
wersytecie Hebrajskim Katedry Historii i Kultury Polskiej. Warto tutaj nadmieniæ,
¿e nie chodzi³o o katedrê historii i kultury ¯ydów polskich, która funkcjonowa³a
ju¿ na kilku uniwersytetach w Izraelu, lecz o jednostkê akademick¹, której obszar
zainteresowañ obejmowa³by tematykê szersz¹ i dotyczy³ dorobku kulturalnego
i historii polskiej w ogóle. Orêdownikiem i inicjatorem tych dzia³añ by³ pierwszy
ambasador RP w Izraelu, prof. Jan Dowgia³³o237. Uzyska³ on poparcie dla tego
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pomys³u ze strony naukowców izraelskich, w tym przede wszystkim od urodzo-
nego w Nowym Targu prezydenta Uniwersytetu Hebrajskiego, prof. Hanocha
Gutfreunda, ale równie¿ szefa Departamentu Historii Alona Kadisza oraz pro-
fesorów Israela Bartla i Jakuba Goldberga238. We wstêpnych ustaleniach zdecydo-
wano, ¿e Uniwersytet Hebrajski bêdzie ponosi³ czêœæ kosztów zwi¹zanych z funk-
cjonowaniem jednostki. Istotnym wsparciem dla realizacji tego projektu by³y
fundusze zgromadzone przez Fundacjê Polskiej Katedry na Uniwersytecie Jerozo-
limskim. Ponad siedem lat trwa³y negocjacje i zbieranie odpowiednich œrodków.
Chodzi³o g³ównie o œrodki wymagane przez w³adze Uniwersytetu na utrzymanie
Katedry, a by³o to ok. 600 tys. dolarów239. Ostatecznie po³owê kwoty pokry³a
strona izraelska, dziêki hojnoœci fundatora ze Stanów Zjednoczonych, Harleya
Sarnera. Pozosta³¹ czêœæ pokryto ze œrodków za³o¿onej w Warszawie Fundacji
Polskiej Katedry na Uniwersytecie Jerozolimskim. Œrodki pochodzi³y od prywat-
nych donatorów z Polski i ca³ego œwiata oraz od instytucji, m.in. PKO SA i Bro-
warów Jurand z Olsztyna. We w³adzach Fundacji znaleŸli siê naukowcy i politycy,
m.in. ks. prof. Waldemar Chrostowski, Jan Dowgia³³o, Stanis³aw Frybes, Aleksan-
der Gieysztor, Aleksander Krawczuk, Adam Manikowski, Andrzej Olechowski,
Janusz Tazbir, Andrzej Wyczañski240.

Uroczysta inauguracja dzia³alnoœci Katedry mia³a miejsce w Jerozolimie
23 czerwca 1999 r. Do zgromadzonych na uroczystoœciach osób, dziêki którym
dosz³o ostatecznie do utworzenia jednostki, list wystosowa³ prezydent Aleksander
Kwaœniewski241. Profesor Jacek WoŸniakowski242 wyg³osi³ z tej okazji wyk³ad „Na-
rodowa to¿samoœæ, kulturowy pluralizm i edukacja”. W uroczystoœci wziêli udzia³
m.in. ambasador RP w Izraelu i prezydent Uniwersytetu Hebrajskiego. Nota bene
prof. WoŸniakowski by³ pierwszym polskim wyk³adowc¹ prowadz¹cym zajêcia na
Uniwersytecie Hebrajskim w ramach dzia³alnoœci Katedry. Od marca 1999 r. przez
cztery miesi¹ce prowadzi³ on cykl wyk³adów dla izraelskich studentów na temat
romantyzmu w literaturze polskiej.

W pierwszych komentarzach na temat przedsiêwziêcia dominowa³o przeko-
nanie, ¿e Katedra bêdzie „ambasad¹ kultury polskiej w Izraelu”243. Podkreœlano
równie¿, ¿e „dzisiaj ¯ydzi ogl¹daj¹ Polskê przez pryzmat Holokaustu, Polacy
ogl¹daj¹ Izrael przez pryzmat Nowego Testamentu”. Choæ te elementy s¹ i pozo-
stan¹ wa¿ne, jeœli nie dominuj¹ce w procesie tworzenia s¹dów i wzajemnej per-
cepcji, to ich wyabstrahowanie z szerszego historyczno-spo³eczno-politycznego
kontekstu tworzy obraz fa³szywy. W stworzeniu polskiego oœrodka naukowego na
Uniwersytecie Hebrajskim s³usznie dopatrywano siê sposobu na kszta³towanie
wizerunku Polski w Izraelu w sposób kompleksowy.
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Niestety, dzia³alnoœæ Katedry okaza³a siê mniej spektakularna ni¿ jej inaugu-
racja. Co prawda, w 2002 r. uda³o siê rozszerzyæ dzia³alnoœæ Katedry o lektorat
jêzyka polskiego, jednak w tym samym czasie, g³ównie za spraw¹ problemów
finansowych, systematycznie ograniczano jej program. W koñcu dosz³o do sy-
tuacji, w której zajêcia prowadzone by³y tylko w jednym semestrze. Zrodzi³o siê
wówczas pytanie, czy jedynym powodem regresu w funkcjonowaniu oœrodka aka-
demickiego promuj¹cego Polskê oraz jej dorobek naukowy i kulturalny w Izraelu
by³ brak pieniêdzy, czy chodzi³o równie¿ o brak woli politycznej i sprawnego
zarz¹dzania projektem.

W 2004 r. po d³ugich staraniach otwarto na Uniwersytecie w Tel Awiwie
Instytut Historii ¯ydostwa Polskiego i Stosunków Polsko-Izraelskich. Szefem In-
stytutu zosta³ prof. David Assad244. Instytut dzia³a w ramach Centrum Badaw-
czego im. Goldsteina-Gorena i z za³o¿enia œciœle wspó³pracuje z innymi jednost-
kami Uniwersytetu. Program Instytutu jest g³ównie adresowany do izraelskich
studentów. Oprócz zagadnieñ dotycz¹cych relacji polsko-¿ydowskich i obecnoœci
¯ydów w Polsce nacisk k³adziony jest na mo¿liwoœæ nauki jêzyka polskiego za-
równo na Uniwersytecie w Tel Awiwie, jak i na specjalnych kursach realizowanych
w Polsce245. Ponadto ci¹gle wzbogacana oferta programowa pozwala wnioskowaæ
o rosn¹cym zainteresowaniu Izraelczyków Polsk¹, i to ju¿ nie tylko w wymiarze
historycznym.

Polsko-Izraelskie Towarzystwo Zdrowia Psychicznego

Ta specyficzna quasi-naukowa organizacja powsta³a w 1999 r. z inicjatywy grupy
lekarzy psychiatrów, uczestników pierwszego polsko-niemiecko-izraelskego semi-
narium „Mity i Tabu wzajemnych stosunków”. Spotkanie odby³o siê w krakow-
skim Centrum Kultury ¯ydowskiej we wrzeœniu tego samego roku. Wœród refe-
rentów znaleŸli siê, m.in. Piotr Drozdowski, który zaprezentowa³ „Tabu i mit
z perspektywy psychiatrii”, Dov Aleksandrowicz mówi³ o „Mitach na temat Polski
wœród Izraelczyków”, a Maria Cechnicka poruszy³a kwestiê „Tabu ¿ydowskiego
w Polsce”. Wyg³oszone referaty sprowokowa³y gor¹c¹ dyskusjê i odkry³y rozleg³e
obszary konfliktogenne we wzajemnych relacjach. Dynamiczny przebieg semina-
rium sk³oni³ jego uczestników do utworzenia forum w celu przeprowadzenia
pog³êbionej analizy stosunków miêdzy spo³eczeñstwem polskim i izraelskim246.

Kilka miesiêcy po pierwszym spotkaniu kolejne odby³o siê w kwietniu 2000 r.
w Jerozolimie. Rok póŸniej zorganizowano nastêpn¹ konferencjê, tym razem
w Krakowie (czerwiec 2001), na której poruszano podobn¹ tematykê jak na spot-
kaniach wczeœniejszych. Has³em trzeciego spotkania by³a „To¿samoœæ akceptowa-
na i nieakceptowana”. W jego trakcie dyskutowano m.in. na temat „rozumienia
i recepcji problemu zbrodni w Jedwabnem”. W 2004 r. w Krakowie po raz pi¹ty
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zebrali siê cz³onkowie stowarzyszenia, tym razem mottem sympozjum sta³a siê
kwestia „Winy – odpowiedzialnoœci – przebaczenia”247.

Uczestnicy kolejnych seminariów, a w wiêkszoœci przypadków tak¿e cz³onko-
wie stowarzyszenia, to g³ównie „wybitni lekarze psychiatrzy i psychoterapeuci
z Polski i z Izraela”. Natomiast ka¿de seminarium zbudowane jest z kilku elemen-
tów, w tym teoretycznych referatów dotycz¹cych problematyki psychiatrii, dys-
kusji oraz mieszanych polsko-izraelskich grup terapeutycznych248.

Wspó³praca Polski z Centrum Wspó³pracy Miêdzynarodowej
izraelskiego MSZ – MASHAV

MASHAV jest jednostk¹ izraelskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, odpo-
wiedzialn¹ za kontakty zagraniczne. Od 1958 r. Departament Wspó³pracy Miê-
dzynarodowej izraelskiego MSZ – MASHAV – oferuje szeroki program szkoleñ
w dziedzinach, w których Izrael mo¿e poszczyciæ siê wybitnymi osi¹gniêciami
naukowo-technologicznymi (m.in. w rolnictwie, opiece zdrowotnej czy ekologii).
Kursy te adresowane s¹ do osób i instytucji z pañstw, z którymi Izrael utrzymuje
kontakty dyplomatyczne. Wiêkszoœæ kursów prowadzona jest w jêzyku angiel-
skim, a ich ca³kowity koszt pokrywa izraelski rz¹d. Pod koniec ka¿dego roku
MASHAV dostarcza placówkom dyplomatycznym na ca³ym œwiecie listê plano-
wanych kursów wraz z wymogami stawianymi uczestnikom. Za ich merytoryczne
przygotowanie odpowiadaj¹ izraelskie centra edukacyjne i instytucje naukowe249.

Polska po raz pierwszy wziê³a udzia³ w programie szkoleñ w 1992 r. Od tego
czasu co roku kilkudziesiêcioosobowa grupa Polaków wyje¿d¿a na ok. trzytygo-
dniowe szkolenia do Izraela. Z regu³y szkolenia odbywaj¹ siê w Izraelu, istnieje
jednak mo¿liwoœæ zorganizowania tak zwanych kursów wyjazdowych. Dzieje siê
to na ¿yczenie i w œcis³ej wspó³pracy z instytucjami kraju, gdzie kurs ma siê od-
byæ250. Po raz pierwszy polskie Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki ¯ywnoœcio-
wej zwróci³o siê do MASHAV z proœb¹ o zorganizowanie kursu w Polsce w 1993 r.
Poœwiêcony on by³ hodowli byd³a, a odby³ siê w Koñskowoli od 11 do 28 paŸ-
dziernika tego samego roku. Uczestniczy³o w nim 30 osób.

Inn¹ form¹ aktywnoœci i specyficznym sposobem promocji Izraela za granic¹
jest oferta konsultacji d³ugo- i krótkoterminowych, prowadzonych przez izrael-
skich naukowców i specjalistów. Przy czym konsultacje krótkoterminowe pro-
wadzone s¹ przewa¿nie przez jedn¹ osobê stanowi¹ doraŸn¹ pomoc we wpro-
wadzaniu w ¿ycie konkretnych programów oraz wsparcie dla izraelskich eksper-
tów realizuj¹cych projekty d³ugoterminowe. Natomiast konsultacje d³ugotermino-
we s¹ form¹ wspó³pracy obliczon¹ na ok. 2 lata z mo¿liwoœci¹ przed³u¿enia,
i s³u¿¹ wdro¿eniu i realizacji konkretnego projektu, nad którym pracuje kilku-
osobowa grupa ekspertów.
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Przez lata wspó³pracy MASHAV z polskimi instytucjami w rozmaitych szko-
leniach wziê³o udzia³ ok. 100 Polaków. Dla porównania podam dane z trzech
pierwszych i trzech ostatnich lat wspó³pracy strony polskiej z MASHAV.

Kontakty Departamentu Wspó³pracy Miêdzynarodowej – MASHAV z uczest-
nikami kursów nie koñcz¹ siê wraz z ich powrotem do domów. W celu podtrzymy-
wania kontaktów tworzone s¹ pod auspicjami izraelskiego MSZ tak zwane Kluby
Szalom. Przedstawicielstwa dyplomatyczne Izraela organizuj¹ spotkania dla abso-
lwentów kursów MASHAV. Spotkania te maj¹ zwykle charakter naukowy i s¹
przeznaczone dla specjalistów.

Promocji Izraela i kreowaniu pozytywnego wizerunku tego kraju poprzez
organizowanie i finansowanie dla obcokrajowców ró¿nego rodzaju kursów i szko-
leñ towarzyszy³a specjalna oprawa, zw³aszcza przy okazji inauguracji oraz za-
koñczenia kursów. Na przyk³ad na uroczyste zakoñczenie miesiêcznego kursu
przedsiêbiorczoœci, który odby³ siê na prze³omie stycznia i lutego 2003 r., zostali
zaproszeni, obok uczestników i organizatorów kursu, liczni przedstawiciele kor-
pusu dyplomatycznego. W oficjalnych przemówieniach podkreœlano, ¿e „kontak-
ty z Polsk¹ rozwijaj¹ siê bardzo dobrze”, a „reprezentanci z Polski bior¹ udzia³
w niemal ka¿dym organizowanym przez MASHAV kursie”251.

Ciekawym projektem realizowanym pod patronatem MASHAV by³ Polsko-
-Izraelski Projekt Przetwórstwa Mlecznego realizowany w gminie Stare Pole w po-

Tabela 6. Liczba uczestników stacjonarnych kursów MASHAV z Polski

Rok
Rozwój
spo³ecz-

noœci
Rolnictwo

Rozwój
gospo-
darczy

Opieka
zdrowotna

Edukacja
Zarz¹-
dzanie

Nauka
i technika

Razem

1992 1 6 3 3 5 5 2 25

1993 – 12 3 5 1 2 3 26

1994 – 8 5 1 3 6 3 26

2002 1 9 4 1 – 3 14 40

2003 2 13 4 5 2 2 28

2004 3 6 1 2 6 – 4 22

¾ród³o: Wed³ug raportów rocznych MASHAV, http://mashav.mfa.gov.il (dostêp: 10 lipca 2006).

Tabela 7. Liczba uczestników innych kursów MASHAV z Polski

Rok Kursy wyjazdowe Konsultacje krótkoterminowe
Konsultacje

d³ugoterminowe

2002 44 – z zakresu rozwoju spo³ecznoœci 6 – z zakresu opieki zdrowotnej –

2003 100 – z zakresu rolnictwa – –

2004 – 1 – z zakresu opieki zdrowotnej –

¾ród³o: Wed³ug raportów rocznych MASHAV, http://mashav.mfa.gov.il (dostêp: 10 lipca 2006).
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bli¿u Elbl¹ga. W 1995 r. do Polski przyby³a grupa izraelskich ekspertów, która
zbada³a i oceni³a stan i zapotrzebowanie polskiego rolnictwa na Pomorzu. Zde-
cydowano, ¿e pierwszorzêdne znaczenie dla realizacji projektu bêdzie mia³o stwo-
rzenie centrum informacyjnego s³u¿¹cego rozwojowi rolnictwa w regionie. Cen-
trum rozpoczê³o swoj¹ dzia³alnoœæ w kwietniu 1997 r. Pierwszym krokiem by³y
intensywne badania prowadzone przez izraelskich ekspertów, które mia³y wskazaæ
na najwa¿niejsze problemy polskiego rolnictwa. Zaliczono do nich niestosowanie
nowoczesnych technik i praktyk w hodowli i uprawie roli (chodzi³o tu g³ównie
o sprawy higieny i ¿ywienia byd³a). Zauwa¿ono tak¿e, ¿e polskie hodowle byd³a
s¹ z regu³y zbyt ma³e, co znacznie ogranicza ich konkurencyjnoœæ. Izraelczycy
prowadzili badania, pozostaj¹c w œcis³ym kontakcie z polskimi firmami, nauko-
wcami, laboratoriami, a co najwa¿niejsze z rolnikami252. G³ównym wykonawc¹
projektu zosta³ Ilan Offer253.

W fazie realizacji po³o¿ono nacisk na szkolenia zarówno dla rolników, jak i dla
polskich instruktorów w zakresie nowoczesnych metod hodowli. Dostarczono
nowoczesny sprzêt do jedenastu wybranych gospodarstw rolnych w trzech wio-
skach regionu elbl¹skiego oraz utworzono Polsko-Izraelskie Centrum Doradztwa
Rolniczego wraz z laboratorium w miejscowoœci Stare Pole. Do wspó³pracy zapro-
szono grupy rolników o zró¿nicowanym poziomie produkcji. Kryterium rozstrzy-
gaj¹cym by³a wola udzia³u w przedsiêwziêciu, wyra¿ona przez polskich hodow-
ców. Oprócz Offera na sta³e rezyduj¹cego w Starym Polu, do Centrum przybywali
izraelscy eksperci, m.in. Gil Eszbel, Yoav Aroni, Samuel Kieliszek, Steven Rosen,
Szmulik Friedman. Ponadto do Izraela wyjecha³o wielu polskich doradców na
specjalne szkolenia.

Polsko-Izraelskie Centrum Doradztwa Rolniczego w Starym Polu by³o pierw-
szym tego typu projektem realizowanym przez Izrael w Europie i w ca³oœci sfinan-
sowanym przez izraelski rz¹d254.

Dialog polsko-izraelski na salach wyk³adowych
i salonach politycznych

W pierwszych 16 latach od wznowienia stosunków mo¿na wskazaæ na bardzo
powa¿n¹ liczbê rozmaitych inicjatyw naukowych i popularno-naukowych, których
tematem by³y stosunki polsko-izraelskie. Czêstokroæ stowarzyszenia studenckie,
indywidualni naukowcy, ale tak¿e polityczni decydenci organizowali konferencje,
dyskusje, panele, wyk³ady, poœwiêcone omawianej tematyce. Dalej przedstawiê po
jednym przyk³adzie tego rodzaju inicjatyw naukowych, wychodz¹cych ze wspom-
nianych œrodowisk.

Rozpocznijmy zatem od przyk³adu popularno-naukowej konferencji „Pañstwo
Izrael. Analiza politologiczno-prawna”, zorganizowanej przez dzia³aj¹ce od 2000 r.
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Towarzystwo Polsko-Izraelskie „Hatikvah-Nadzieja”255 we Wroc³awiu. Znacznego
wsparcia w realizacji tego, ale równie¿ wielu innych projektów Towarzystwa udzieli³
Instytut Studiów Miêdzynarodowych Uniwersytetu Wroc³awskiego. W konferen-
cji udzia³ wziêli studenci i pracownicy naukowi Uniwersytetu Wroc³awskiego,
Uniwersytetu Jagielloñskiego, Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Warszaw-
skiego oraz Polskiej Akademii Nauk. Referaty dotyczy³y systemu wyborczego
Izraela, kultury politycznej oraz zagadnieñ spo³ecznych. Drugi dzieñ konferencji
poœwiêcony by³ polityce zagranicznej Izraela i stosunkom polsko-izraelskim. W trze-
cim dniu konferencji natomiast omawiano zagadnienia zwi¹zane z konfliktem
bliskowschodnim. Ostatnim punktem programu by³a dyskusja panelowa na temat
konfliktu bliskowschodniego z udzia³em prof. El¿biety Stadtmüller, dr. Grzegorza
Rdzanka i mgr. Marcina Szydzisza z Instytutu Studiów Miêdzynarodowych oraz
mgr Bartosza Trawiñskiego z Instytutu Politologii Uniwersytetu Wroc³awskiego.
Wœród wydarzeñ towarzysz¹cych konferencji w Gmachu G³ównym Uniwersytetu
Wroc³awskiego otwarta zosta³a wystawa fotograficzna prac Dinu Mendrea „Trying
to be 20 in Jerusalem”. Odby³a siê równie¿ projekcja filmu Jana Sosiñskiego
„W poszukiwaniu utraconych lat”. Co szczególnie wa¿ne, materia³y pokonferen-
cyjne zosta³y opublikowane w formie pracy zbiorowej256.

Drugim przyk³adem godnym odnotowania by³o zorganizowane przez Cen-
trum Stosunków Miêdzynarodowych w Warszawie w paŸdzierniku 2004 r. semi-
narium „Wymiar œródziemnomorski UE: Izrael – zadania dla Polski”. Impreza ta
zas³uguje na uwagê ze wzglêdu na dobór prelegentów, jej nag³oœnienie przez
media oraz presti¿ organizatorów. Izraelscy prelegenci, w tym ambasador David
Peleg oraz zastêpca szefa misji dyplomatycznej Izraela w Brukseli – Alon Sir,
mówili o nowej roli Polski „jako sojusznika i adwokata Izraela w zjednoczonej
Europie”. Komentuj¹c wypowiedzi Izraelczyków, moderator i gospodarz spotka-
nia – Janusz Reiter zauwa¿y³, ¿e „Ÿród³em przychylnoœci Polski dla Izraela nie
mo¿e byæ jej poczucie obcoœci w UE. Polska bardziej zintegrowana z Uni¹ to
zarazem lepszy sojusznik”257. Stronê polsk¹ reprezentowali specjaliœci z MSZ –
Beata Ko³ecka z Departamentu Europy oraz szef Departamentu Afryki i Bliskiego
Wschodu Krzysztof P³omiñski, by³y ambasador Polski w Izraelu Maciej Koz³owski,
a tak¿e specjalista ds. Bliskiego Wschodu w Kancelarii Prezydenta RP Ireneusz
Bil. W trakcie dyskusji poruszono problemy relacji Izraela i UE oraz w jaki spo-
sób relacje polsko-izraelskie mog¹ byæ pomocne w kszta³towaniu stosunków UE
z Izraelem258.

Przedsiêwziêciem o podobnym charakterze, aczkolwiek zorganizowanym przez
inne, bardziej zwi¹zane z krêgami w³adzy œrodowisko, by³a impreza „Dialog pol-
sko-izraelski”, która odby³a siê 24 i 25 listopada 2004 r. Tematem spotkania
uczyniono „Wspó³pracê Polski i Izraela w obszarze bezpieczeñstwa miêdzynaro-
dowego po rozszerzeniu Unii Europejskiej”. Organizatorem spotkania ze strony
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polskiej by³o Biuro Bezpieczeñstwa Narodowego, honorowy patronat nad imprez¹
obj¹³ natomiast prezydent Aleksander Kwaœniewski. Partnerem i wspó³organiza-
torem izraelskim by³ Uniwersytet w Tel Awiwie259.

W spotkaniu wziêli udzia³ polscy i izraelscy politycy, dyplomaci, naukowcy,
publicyœci oraz przedstawiciele œrodowisk biznesowych. Wœród nich byli m.in.
rektor Uniwersytetu w Tel Awiwie prof. Itamar Rabinovich, dyrektor Centrum
Studiów Strategicznych Jaffee w Tel Awiwie Szai Feldman, szef misji Izraela przy
Unii Europejskiej ambasador Oded Eran, sekretarz stanu w polskim MSZ Adam
Daniel Rotfeld, podsekretarz stanu w MON Maciej Górski.

W przemówieniu otwieraj¹cym konferencjê Aleksander Kwaœniewski, zwraca-
j¹c siê do izraelskich goœci, mówi³: „traktujemy was nie tylko jako partnerów, ale
tak¿e przyjació³”, zapewni³ tak¿e, ¿e „Polska bêdzie poszukiwa³a dróg prowa-
dz¹cych do rozwoju i poprawy stosunków unijno-izraelskich”260. W trakcie po-
siedzeñ dyskutowano o takich problemach, jak nowe mo¿liwoœci i instrumenty
wspó³pracy dwustronnej, zwi¹zane z cz³onkostwem Polski w Unii Europejskiej,
œródziemnomorski wymiar Europejskiej Polityki Bezpieczeñstwa i Obrony, za-

Zastêpca ambasadora, Yossi Avni-Levy, podczas wyk³adu na konferencji
„Pañstwo Izrael. Analiza politologiczno-prawna”, Wroc³aw 2003 r. (fot. Ewa Rudnik)
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anga¿owanie NATO w obszarze œródziemnomorskim, zwalczanie terroryzmu, po-
lityka otwartych drzwi NATO i UE. Wœród prelegentów o roli Polski w tworzeniu
i utrzymywaniu pokoju œwiatowego mówi³ prof. A.D. Rotfeld, podkreœlaj¹c za-
anga¿owanie Polski w rozwi¹zywanie problemów regionalnych (m.in. na Bliskim
Wschodzie)261.

Organizatorzy i uczestnicy, podsumowuj¹c imprezê, ocenili j¹ jako niezwykle
przydatn¹ i zadeklarowali wolê kontynuacji rozmów w ramach „Dialogu”. Zgod-
nie z deklaracjami od 27 do 28 listopada 2005 r. w Tel Awiwie odby³a siê druga
edycja „Dialogu polsko-izraelskiego”, tym razem spotkanie zosta³o poœwiêcone
wspó³pracy naukowo-technicznej. Gospodarzem by³ Uniwersytet w Tel Awiwie
oraz izraelskie Centrum Studiów Strategicznych Jaffee. W spotkaniu tym uczest-
niczyli przedstawiciele œrodowisk rz¹dowych, gospodarczych, naukowych oraz
sektora prywatnego z obu krajów.

Podczas inauguracji dwudniowego spotkania gen. Tadeusz Ba³achowicz od-
czyta³ list prezydenta RP Aleksandra Kwaœniewskiego. Natomiast Avi Granot,
doradca polityczny prezydenta Mosze Kacawa, przekaza³ pos³anie od prezydenta
Izraela. 28 listopada omawiano zagadnienia zwi¹zane z rozwojem sytuacji regio-
nalnej. Genera³ Aharon Zeevi Farkash, szef izraelskiego wywiadu wojskowego,
przedstawi³ obraz sytuacji w regionie Bliskiego Wschodu na trzech kierunkach:
syryjsko-libañskim wraz z kwesti¹ Hezbollahu, irañskim oraz palestyñskim. Wska-
za³ na Iran jako najwiêksze zagro¿enie dla utrzymania bezpieczeñstwa i stabilizacji
w regionie. Natomiast przedstawiciel BBN, S³awomir Kamiñski, przedstawi³ sy-
tuacjê w Europie, ze szczególnym uwzglêdnieniem dzia³añ Sojuszu Pó³nocno-
atlantyckiego. Wiele uwagi poœwiêci³ zaanga¿owaniu i udzia³owi Polski w misjach
realizuj¹cych strategiczne cele Sojuszu.

Druga czêœæ konferencji poœwiêcona by³a nauce i technologii. Profesor Ruth
Shalgi, wicedyrektor ds. badañ naukowych na Uniwersytecie w Tel Awiwie, po-
informowa³a o izraelskim systemie prowadzenia badañ naukowych oraz zapre-
zentowa³a dokonania Uniwersytetu Telawiwskiego w tej dziedzinie. Doktor I. Sha-
riv mówi³ o badaniach naukowych prowadzonych przez Instytut Weizmanna, sko-
ncentrowa³ siê jednak na kwestii komercjalizacji rezultatów badañ naukowych,
np. w przemyœle farmaceutycznym. Ze strony polskiej g³os zabra³ prof. Stanis³aw
G³¹b – prorektor Uniwersytetu Warszawskiego. Odniós³ siê on do wyraŸnego
zainteresowania polskich partnerów kontynuowaniem oraz pog³êbianiem kontak-
tów polsko-izraelskich, a tak¿e zachêci³ do poszukiwania nowych form wymiany
doœwiadczeñ na p³aszczyŸnie naukowej.

W czêœci dotycz¹cej wspó³pracy przemys³owej dr Eli Opper, reprezentuj¹-
cy izraelskie Ministerstwo Przemys³u i Handlu oraz prof. Icchak Ben-Israel krótko
przedstawili charakterystykê poszczególnych ga³êzi przemys³u izraelskiego, ze
szczególnym uwzglêdnieniem wymiaru wojskowego. Genera³ prof. Bogus³aw
Smólski poinformowa³ o aktywnoœci Wojskowej Akademii Technicznej oraz o sta-
nie badañ naukowych prowadzonych przez uczelniê, natomiast dyrektor Krzysztof
Hordyñski, reprezentuj¹cy Ministerstwo Gospodarki, przedstawi³ polsk¹ ofertê
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inwestycyjn¹, zachêcaj¹c do kontynuowania i wzbogacania form izraelskich in-
westycji w Polsce262.

Wspó³praca kulturalna i naukowa by³a jednym z pionierskich obszarów w od-
nawianych od po³owy lat osiemdziesi¹tych stosunkach miêdzy Polsk¹ i Izraelem.
Obie strony relatywnie szybko i na szerok¹ skalê rozpoczê³y wymianê zespo³ów
artystycznych, dzie³ sztuki i doœwiadczeñ naukowych. Jednoczeœnie wspó³praca
kulturalno-naukowa okaza³a siê najbardziej elastyczna i otwarta na zmiany. Uni-
wersalizm stosunków w obszarze kultury i nauki polega na tym, ¿e anga¿uj¹ one
szerokie i ró¿norodne grono osób realizuj¹cych przedsiêwziêcia kulturalne i na-
ukowe oraz ich odbiorców. Kultura i nauka bliska jest bowiem biznesmenom,
politykom, pedagogom, bliska i potrzebna jest, górnolotnie mówi¹c, nam wszyst-
kim. Intensywna wymiana kulturalna sprawia, ¿e kooperacja w innych obszarach
jest ³atwiejsza. Ta pozapolityczna sfera wspó³pracy, choæ w trudny do zmierzenia,
ale, jak siê wydaje, istotny sposób, zmienia oblicze polsko-izraelskich stosunków.
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Rozdzia³ pi¹ty

Wspó³praca w zakresie edukacji

„Niech nasza m³odzie¿ bêdzie nadziej¹”1.

Pod has³em „wspó³praca w zakresie edukacji” rozumieæ bêdziemy zespó³ pro-
cesów, zdarzeñ i treœci edukacyjnych, takich jak np. programy szkolne. W obszarze
naszego zainteresowania pozostaj¹ tak¿e ró¿nego rodzaju formy edukacji po-
zaszkolnej, np. seminaria warsztatowe oraz inne inicjatywy organizacji pozarz¹do-
wych. Zakres podmiotowy wspó³pracy na tej p³aszczyŸnie jest równie¿ szeroki.
Przyjrzymy siê aktywnoœci instytucji pañstwowych, od ministerstwa po szko³y,
ale równie¿ stowarzyszeñ, fundacji i konkretnych osób. Podobnie jak w odni-
esieniu do omówionych wczeœniej obszarów wspó³pracy polsko-izraelskiej, pe³ne
otwarcie nast¹pi³o na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych, po oficjalnym wznowieniu
stosunków dyplomatycznych. I choæ inicjatywy edukacyjne podejmowane by³y ju¿
przed rokiem 1989, to wszyscy zainteresowani zgodnie przyznawali, ¿e poko-
nywanie uprzedzeñ i stereotypów poprzez solidn¹ edukacjê to zadanie d³ugotrwa-
³e i skomplikowane. Percepcja Polski i Polaków w Izraelu, i odwrotnie – Izrael-
czyków i Izraela w Polsce, obci¹¿ona by³a stereotypami i czêsto negatywnym ³a-
dunkiem emocjonalnym.

Dalej przedstawiam, tak jak w przypadku innych obszarów wspó³pracy pol-
sko-izraelskiej, podstawy prawne wzajemnych stosunków w dziedzinie edukacji.
Wskazane i scharakteryzowane zosta³y tak¿e podmioty zaanga¿owane w tê wspó³-
pracê. Zanim jednak przejdziemy do omawiania konkretnych form kooperacji,
zatrzymamy siê nad problemem uwarunkowañ wzajemnego postrzegania siê Po-
laków i Izraelczyków. Ogromne znaczenie w tej materii ma program edukacji
historycznej w obu krajach. St¹d nie sposób nie odnieœæ siê do prac Komisji
Podrêcznikowych, ewolucji treœci programów szkolnych i stanu wiedzy o sobie
nawzajem.

PODSTAWY PRAWNEPodstawy prawne

Stosunki polsko-izraelskie w obszarze edukacji regulowane s¹ w zasadzie dwiema
umowami bilateralnymi oraz sporz¹dzanymi co kilka lat programami wykonaw-
czymi do jednej z nich.

Pierwszy dokument to omawiana ju¿ w rozdziale czwartym Umowa miêdzy
Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej a Pañstwem Izrael o wspó³pracy w dziedzinie

1
1 Apel ambasadora Izraela do polskich wychowawców, „Gazeta Wyborcza”, 2–3 listopada 1991.



kultury, nauki i edukacji z 22 maja 1991 r.2 Do zagadnieñ kooperacji w dziedzinie
edukacji odnosi siê ju¿ artyku³ 3 umowy, gdzie strony zobowi¹za³y siê, ¿e „bêd¹
popieraæ i u³atwiaæ wspó³pracê i wymianê w dziedzinie oœwiaty oraz stwarzaæ
odpowiednie warunki do bezpoœrednich kontaktów miêdzy szko³ami i instytu-
cjami oœwiatowymi”. Cele te mia³y byæ osi¹gane przez: „wymianê nauczycieli
i specjalistów z dziedziny oœwiaty, wymianê uczniów, wymianê programów szkol-
nych, podrêczników i innych materia³ów dotycz¹cych systemów oœwiatowych
i szkolnictwa” i wreszcie przez „wspó³pracê w zakresie pomocy naukowych”3.
Zapisem umowy, który krótko po jej wejœciu w ¿ycie zaowocowa³ praktycznym
zastosowaniem, by³o postanowienie, ¿e „strony, za poœrednictwem swoich w³aœ-
ciwych instytucji, podejm¹ pracê nad weryfikacj¹ podrêczników szkolnych, szcze-
gólnie we fragmentach dotycz¹cych drugiego kraju, jak równie¿ upamiêtnienia
walki Polaków i ¯ydów w okresie Zag³ady i w razie potrzeby wprowadz¹ po-
prawki do tych podrêczników”.

Kolejnym istotnym zapisem porozumienia odnosz¹cym siê do wspólnego his-
torycznego dziedzictwa, jest artyku³ 5 zapowiadaj¹cy „rozwijanie wspó³pracy
w dziedzinie ochrony i konserwacji pomników i dzie³ kultury polskiej w Izraelu
i kultury ¿ydowskiej w Polsce”. Umowa sygnalizowa³a równie¿, rozwiniêt¹ póŸ-
niej w ramach odrêbnego porozumienia, kwestiê wymiany m³odzie¿y. W arty-
kule 9 sygnatariusze umowy zadeklarowali „popieranie kontaktów i wymiany miê-
dzy organizacjami m³odzie¿owymi, studenckimi jak równie¿ wzajemn¹ wymianê
m³odzie¿y”4.

Ogólne ramy wspó³pracy, wyznaczone zapisami omówionej umowy, by³y
uszczegó³owiane za pomoc¹, wspomnianych ju¿ w rozdziale czwartym, progra-
mów wykonawczych. W dziedzinie edukacji zwracano uwagê na potrzebê rewizji
treœci podrêczników szkolnych5, podkreœlano równie¿ dokonania polsko-izrael-
skiej Komisji Podrêcznikowej. W kolejnych programach wspomniano o potrzebie
organizowania seminariów i kursów dla nauczycieli, studentów historii i kie-
runków pedagogicznych. Podejmowano równie¿ problem kontaktów miêdzy m³o-
dzie¿¹ szkó³ œrednich, deklaruj¹c wsparcie przy ich realizacji. Kooperacja przy-
bieraæ mia³a postaæ seminariów, krótkoterminowych szkoleñ oraz wyjazdów stu-
dyjnych, przeznaczonych dla polskich studentów i tak zwanych multiplikatorów
(czyli pedagogów zajmuj¹cych siê edukacj¹ szkoln¹ i pozaszkoln¹ oraz pracow-
ników naukowych). Ponadto, strony zobowi¹za³y siê do przyznawania stypendiów
na okres oœmiu miesiêcy (tzn. na jeden rok akademicki) trzem polskim studentom
i pracownikom naukowym w Izraelu. Takie samo zobowi¹zanie podjê³a równie¿
strona polska6.
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W ostatnim programie wykonawczym do umowy na lata 2005–2008, spo-
rz¹dzonym w grudniu 2004 r. przez obraduj¹c¹ w Warszawie Komisjê Mieszan¹,
pojawi³o siê wiele innowacyjnych elementów, jak choæby wykorzystanie Internetu
w tworzeniu, promocji i realizacji miêdzyszkolnych projektów edukacyjnych7. Po-
dobnie jak w programach wczeœniejszych, uwidoczni³ siê wyraŸny nacisk i prefe-
rencje stron w kwestii promowania bezpoœrednich kontaktów nauczycieli, prze-
wodników i szeroko rozumianego grona wychowawców m³odzie¿y.

Swoistym uzupe³nieniem Umowy o wspó³pracy kulturalnej, naukowej i oœwia-
towej jest podpisana w 1991 r. polsko-izraelska Umowa o wymianie m³odzie¿y8.
Stanowi ona autonomiczny akt prawny, reguluj¹cy niezwykle wa¿ne dla stosun-
ków polsko-izraelskich i ich przysz³oœci kwestie. W myœl porozumienia strony
zobowi¹za³y siê do „inspirowania i popierania ró¿nych form kontaktów i wymiany
m³odzie¿y oraz tworzenia warunków niezbêdnych do ich rozwoju”. Wymian¹
objête mia³y byæ nastêpuj¹ce grupy obywateli polskich i izraelskich: „uczniowie,
studenci, nauczyciele, m³odzi pracownicy stowarzyszeñ i organizacji miêdzynaro-
dowych, przywódcy polityczni, pracownicy administracji terenowej, a tak¿e inne
grupy m³odzie¿y, w tym dzia³acze instytucji oraz organizacji prowadz¹cych prace
z m³odzie¿¹” (art. 1). Wymiana natomiast odbywaæ siê mia³a poprzez „imprezy
popularyzuj¹ce i poszerzaj¹ce stan wiedzy m³odzie¿y zarówno o historii, jak i te-
raŸniejszoœci kraju partnera; seminaria, spotkania, konferencje i imprezy artys-
tyczne, s³u¿¹ce zbli¿eniu miêdzy m³odym pokoleniem obu krajów”9. Proponowano
równie¿ praktyki, szkolenia i sta¿e, a tak¿e wspó³pracê i wymianê miêdzy organi-
zacjami i stowarzyszeniami m³odzie¿owymi, wspólne przedsiêwziêcia w zakre-
sie ochrony oraz opieki nad zabytkami historii, kultury i sztuki oraz wymianê
i wspó³pracê m³odzie¿y w dziedzinie œrodków masowego przekazu. Co do zasad
wymiany przyjêto, ¿e „strona przyjmuj¹ca ponosiæ bêdzie koszty zwi¹zane z reali-
zacj¹ programu”10, strona wysy³aj¹ca zaœ ponosiæ bêdzie koszty podró¿y do miejsca
docelowego, koszty podró¿y powrotnej oraz ca³oœæ kosztów ubezpieczenia za
zguby, opiekê medyczn¹ i od nieszczêœliwych wypadków (art. 3). W celu realizacji
umowy powo³ano do ¿ycia Wspóln¹ Komisjê. Jednym z jej podstawowych zdañ
by³o opracowywanie rocznych programów wymiany m³odzie¿y, zawieraj¹cych
kwoty dofinansowania. Co dwa lata podpisywany jest protokó³ wykonawczy do
umowy, okreœlaj¹cy szczegó³owe plany jej realizacji. Jeden z pierwszych progra-
mów wymiany m³odzie¿owej miêdzy Polsk¹ a Izraelem zosta³ podpisany w kwiet-
niu 1997 r. w Jerozolimie. Pogram ten przewidywa³ realizacjê dziewiêtnastu ró¿-
nych projektów, obejmuj¹cych w sumie 250 uczestników z ka¿dej ze stron11. Ko-
lejnym dokumentem wykonawczym do Umowy o wymianie m³odzie¿y by³ Protokó³
ze spotkania miêdzy przedstawicielami Rady ds. Wymiany M³odzie¿y i Pe³no-
mocnika Rz¹du ds. Rodziny, sporz¹dzony po spotkaniu w Warszawie 25–28 czerwca
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2000 r.12 W wyniku przeprowadzonych rozmów postanowiono podj¹æ wspó³pracê
w obszarach:

� wymiany rz¹dowych i spo³ecznych ekspertów w najwa¿niejszych dziedzi-
nach pracy z m³odzie¿¹,

� stworzenia bazy danych i systemu informacji o izraelskich i polskich organi-
zacjach m³odzie¿owych oraz izraelsko-polskiej wspó³pracy w dziedzinie wymiany
m³odzie¿owej,

� zorganizowania polsko-izraelskich targów organizacji m³odzie¿owych pre-
zentuj¹cych ich dorobek i kierunki aktywnoœci,

� animowania wspó³pracy i wymiany liderów organizacji pozarz¹dowych,
� animowania wspó³pracy i wymiany organizacji pozarz¹dowych o zasiêgu

krajowym,
� animowania wspó³pracy i wymiany regionalnych organizacji pozarz¹do-

wych”13.
W dalszej czêœci pracy przyjrzymy siê praktycznemu wymiarowi realizacji

umów i porozumieñ miêdzyrz¹dowych w dziedzinie edukacji. W podsumowaniu
natomiast spróbujemy skonfrontowaæ zobowi¹zania zawarte w dokumentach ze
stanem faktycznym.

DZIA£ALNOŒÆ PLACÓWEK EDUKACYJNYCHDzia³alnoœæ placówek edukacyjnych

Publiczne i niepubliczne instytucje zajmuj¹ce siê
edukacj¹ w Polsce

Wychowanie m³odego cz³owieka rozpoczyna siê oczywiœcie w rodzinie, jednak
spory wp³yw na formowanie siê jego pogl¹dów i sposobu, w jaki funkcjonuje
w spo³eczeñstwie, ma otoczenie i œrodowisko, w którym dorasta. My jednak skon-
centrujemy siê tylko na konkretnych instytucjach stawiaj¹cych sobie za cel kszta³-
towanie u m³odych obywateli œwiadomych postaw prospo³ecznych i czyni¹ to
w sposób systemowy. Naturalnie, pierwszoplanow¹ rolê do odegrania ma w in-
teresuj¹cej nas materii Ministerstwo Edukacji Narodowej, to ono jest inicjatorem
i wielokrotnie podmiotem realizuj¹cym konkretne zadania b¹dŸ zlecaj¹cym ich
realizacjê podleg³ym sobie jednostkom, w tym m.in. szko³om, a przez d³ugi czas
równie¿ uniwersytetom.

Oprócz szkó³ i uniwersytetów zasadnicz¹ rolê w kontekœcie stosunków pol-
sko-izraelskich w zakresie oœwiaty odgrywaj¹ takie placówki, jak np. utworzony
w 1991 r. Centralny Oœrodek Doskonalenia Nauczycieli (CODN), podleg³y Mini-
sterstwu Edukacji Narodowej14. Oœrodek nie tylko zajmuje siê doskonaleniem
nauczycieli, w sensie podnoszenia kwalifikacji poprzez oferowanie kursów i szko-
leñ, ale równie¿ opracowuje koncepcje edukacyjne, prowadzi badania, przygoto-
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wuje analizy i prognozy. Ponadto, instytucja ta prowadzi dzia³alnoœæ wydawnicz¹
oraz wspó³pracuje z zagranic¹. Od koñca lat dziewiêædziesi¹tych CODN zaanga¿o-
wa³ siê w promocjê zmian w polskich podrêcznikach oraz w tworzenie kana³ów
komunikacji miêdzy polskimi i izraelskimi nauczycielami. Komórk¹ prowadz¹c¹
dzia³ania w tym kierunku jest Pracownia Edukacji Obywatelskiej i Europejskiej15.

Spore zas³ugi w dziedzinie pog³êbiania wiedzy m³odych Polaków o wspólnej
polsko-¿ydowskiej historii ma dzia³aj¹cy w Warszawie ju¿ od miêdzywojnia ¯ydo-
wski Instytut Historyczny, w strukturach którego od 1992 r. funkcjonuje specjalny
Dzia³ Edukacyjny. Pocz¹tkowo ¯IH organizowa³ wakacyjne tygodniowe kursy dla
nauczycieli szkó³ œrednich, metodyków nauczania i wyk³adowców wy¿szych szkó³
pedagogicznych, zwane Letni¹ Szko³¹ Historii i Kultury ¯ydów Polskich. W na-
stêpnych latach zintensyfikowano dzia³alnoœæ edukacyjn¹ wœród nauczycieli, roz-
szerzaj¹c ofertê m.in. o lekcje muzealne dla m³odzie¿y szkolnej. W ostatnich la-
tach szczególny nacisk w dzia³alnoœci edukacyjnej ¯IH po³o¿ono na poszerzanie
wiedzy o Holokauœcie w Polsce. Rozpoczêto wspó³pracê ze SPIRO Institute (obec-
nie London Jewish Cultural Centre). W ramach tej wspó³pracy zorganizowano
kilka ciesz¹cych siê du¿ym powodzeniem konferencji dla nauczycieli, na których
wiod¹cymi tematami by³o nauczanie o stosunkach polsko-¿ydowskich i o Holo-
kauœcie w szko³ach œrednich16.

Nale¿y tak¿e wspomnieæ o inicjatywach, które narodzi³y siê w œrodowiskach
akademickich. Wœród nich na uwagê zas³uguje Centrum Badania i Nauczania
Dziejów i Kultury ¯ydów w Polsce im. Mordechaja Anielewicza. Powsta³o ono
w 1990 r. na podstawie umowy zawartej miêdzy Uniwersytetem Warszawskim
a Fundacj¹ Jacka Fliderbauma. Obecnie funkcjonuje ono jako zak³ad w Instytucie
Historycznym UW. Twórc¹ Centrum im. Anielewicza by³ prof. dr hab. Jerzy To-
maszewski, który kierowa³ placówk¹ do przejœcia na emeryturê w 2001 r. Schedê
po prof. Tomaszewskim przejê³a dr Jolanta ¯yndul17. Jednostka prowadzi zajêcia
dla studentów historii, ale równie¿ s³uchaczy innych kierunków. Od 2001 r. reali-
zowany jest blok tematyczny „Historia ¯ydów Polskich”18, natomiast w roku
akademickim 2005/2006 rozpoczêto anglojêzyczny blok „Warsaw Program for
Jewish Studies”.

Wa¿nymi oœrodkami akademickim inspiruj¹cymi dzia³ania i dyskusje na temat
nauczania o historii ¯ydów w Polsce s¹ Instytut Europeistyki Uniwersytetu Ja-
gielloñskiego, gdzie dzia³a Pracowania Badañ Holokaustu19, oraz Studium Kultury
i Jêzyków ¯ydowskich na Uniwersytecie Wroc³awskim20.

W ostatnich latach oryginalne projekty edukacyjne realizowane w formie wy-
miany m³odzie¿y przygotowywane by³y przez dzia³aj¹ce na terenie Polski miêdzy-
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15 Na stronie internetowej CODN znajduj¹ siê najwa¿niejsze miêdzynarodowe dokumenty na temat
problematyki i edukacji o Holokauœcie oraz omówienia i spisy bibliograficzne mog¹ce s³u¿yæ jako
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stêp: 23 marca 2007).
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dex.php?lang=pl&dzial=23 (dostêp: 24 marca 2007).
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17 Wiêcej informacji zob.: http://www.centrum-anielewicza.uw.edu.pl/
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18 Dlaczego nale¿y uczyæ o Holokauœcie, red. J. Ambrosewicz-Jacobs, L. Hoñdo, Kraków 2005.
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19 Wiêcej zob.: www.europeistyka.uj.edu.pl/
20
20 Wiêcej zob.: www.judaistyka.uni.wroc.pl



narodowe domy spotkañ m³odzie¿y, wœród nich Miêdzynarodowy Dom Spotkañ
M³odzie¿y w Oœwiêcimiu, Dom im. Edyty Stein21 we Wroc³awiu, Dom Spotkañ
im. Angelusa Silesiusa we Wroc³awiu22 oraz Miêdzynarodowy Dom Spotkañ M³o-
dzie¿y Krzy¿owa23. Instytucje te s¹ przewa¿nie zwi¹zane s¹ z zarz¹dzaj¹cymi nimi
Fundacjami.

Wzrasta równie¿ znaczenie edukacji w miejscach pamiêci. Praktycznie przy
wszystkich znajduj¹cych siê na terenie Polski miejscach pamiêci, jakimi s¹ by³e
obozy koncentracyjne i obozy zag³ady, dzia³aj¹ komórki zajmuj¹ce siê edukacj¹.
Na ten temat jednak szerzej mowa bêdzie w dalszej czêœci rozdzia³u, gdzie w osob-
nym paragrafie omówione zostanie zagadnienie edukacji o Auschwitz i Holo-
kauœcie.

Publiczne i niepubliczne instytucje zajmuj¹ce siê
edukacj¹ w Izraelu

W Izraelu za zinstytucjonalizowane kontakty z Polsk¹ w dziedzinie edukacji odpo-
wiada Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, w którym istnieje specjalny
departament zajmuj¹cy siê realizacj¹ podró¿y studyjnych licealistów do miejsc
¿ydowskiej pamiêci w Polsce. W dzia³aniach tych urzêdnicy ministerialni œciœle
wspó³pracuj¹ z pracownikami Instytutu Yad Vashem. Na czym polega owa wspó³-
praca i w jakiej mierze odnosi siê ona do Polski i kontaktów z Polsk¹, mowa jest
dalej, teraz jedynie skoncentrujemy siê na kilku kluczowych informacjach do-
tycz¹cych genezy, struktury i kierunków dzia³ania Yad Vashem. Za³o¿ony w roku
1953 Instytut mia³ za zadanie dokumentowanie oraz upamiêtnianie wydarzeñ
zawi¹zanych z Zag³ad¹ ¯ydów europejskich w czasie drugiej wojny œwiatowej.
Cele statutowe instytucji realizowane s¹ poprzez dzia³alnoœæ archiwizacyjn¹, mu-
zealn¹, naukow¹ i edukacyjn¹. Wa¿nym, omówionym w rozdziale trzecim, ele-
mentem aktywnoœci Yad Vashem jest przyznawanie medali „Sprawiedliwy Wœród
Narodów Œwiata”, a tak¿e prowadzenie dzia³alnoœci wydawniczej i bibliotekar-
skiej24. W zakresie dzia³alnoœci edukacyjnej Instytut prowadzi kursy dla przewod-
ników i opiekunów m³odzie¿y izraelskiej pielgrzymuj¹cej do Polski, seminaria
dla uczniów, studentów, konkretnych grup zawodowych, szczególnie nauczycieli,
a tak¿e organizowan¹ raz w roku szko³ê letni¹. Na internetowym portalu Insty-
tutu mo¿na znaleŸæ materia³y edukacyjne, scenariusze lekcji w ró¿nych jêzykach,
równie¿ w jêzyku polskim25. Kilka lat temu Yad Vashem wspólnie z Centrum
Edukacyjnym Pañstwowego Muzeum w Oœwiêcimiu podjê³o inicjatywê zorga-
nizowania dwutygodniowego kursu w Izraelu dla polskich nauczycieli. Kurs po-
œwiêcony jest historii ¯ydów polskich, a tak¿e problematyce wspó³czesnego Izrae-
la. Yad Vashem organizuje tak¿e rokrocznie konferencje tematyczne i seminaria
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21 Wiêcej zob.: www.mdsm.pl
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22 Wiêcej zob.: www.silesius.org.pl
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24 I. Gutman, S. Krakowski, Instytut Yad Vashem, Biuletyn Informacyjny „Pro Memoria”, styczeñ 1995,
nr 2.
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25 Wiêcej informacji na stronie internetowej Instytutu Yad Vashem, http://www1.yadvashem.org/
education/index_education.html (dostêp: 12 marca 2007).



metodyczne, na które zapraszani s¹ nauczyciele, pracownicy miejsc pamiêci oraz
naukowcy z Polski. Na przyk³ad w paŸdzierniku 1995 r. w specjalnym seminarium
zorganizowanym przez Instytut wziê³o udzia³ 35 pracowników m.in. z Muzeum
Auschwitz-Birkenau, Muzeum na Majdanku i Muzeum Gross-Rosen26.

Instytut Pamiêci w Lohamei Hagetaot

Instytut Pamiêci Lohamei Hagetaot27, zwany równie¿ Domem Bojowników Getta,
to najstarszy w Izraelu, istniej¹cy od 1949 r., oœrodek za³o¿ony w celu upamiêt-
nienia ¿ydowskiej historii w czasie drugiej wojny. Dom powsta³ na terenie kibucu
na pó³nocy Izraela z inicjatywy przyby³ych po wojnie do Erec Israel cz³onków
¯ydowskiej Organizacji Bojowej. Jak wskazuje nazwa Instytutu, w centrum uwagi
tej placówki znajduje siê historia heroizmu i bohaterstwa ¿ydowskich bojowników
gett w Polsce, cz³onków podziemnego ruchu oporu i weteranów wojennych. PóŸ-
niej, gdy zmieni³a siê percepcja Holokaustu w Izraelu, wœród tych, którym dzia³al-
noœæ Instytutu mia³a oddaæ nale¿ny im ho³d, znaleŸli siê wszyscy ¯ydzi dotkniêci
okrucieñstwem wojny. W ramach Lohamei Hagetaot funkcjonuje muzeum oraz
centrum edukacyjne.

Dom Bojowników Getta od lat prowadzi dzia³alnoœæ edukacyjn¹, realizowan¹
na podstawie akredytacji Ministerstwa Edukacji. W jego ofercie programowej,
adresowanej g³ównie do m³odych Izraelczyków, s¹ jedno- lub wielodniowe semi-
naria, zajêcia warsztatowe, oprowadzanie po muzeum. Istotn¹ czêœci¹ dzia³alnoœci
pedagogicznej s¹ organizowane ju¿ od 1983 r. zajêcia przygotowuj¹ce m³odzie¿
do wyjazdu do miejsc ¿ydowskiej pamiêci w Polsce28.

Instytut Pamiêci Holokaustu Massua

Instytut Massua zosta³ za³o¿ony w kibucu Tel Yitzhak w 1972 r. Specjalizuje siê
w edukacji m³odych ludzi z Izraela, ale równie¿ z zagranicy, na temat Holokaustu.
W jego ramach funkcjonuje biblioteka, dobrze wyposa¿one archiwum, muzeum,
centrum wystawiennicze, centrum multimedialne oraz narodowe centrum peda-
gogiczne. W ofercie programowej Massua znajduj¹ siê m.in. seminaria i konfe-
rencje. Jednym z zadañ placówki jest opracowywanie nowych metod edukacji
o Holokauœcie. W tym celu wykorzystywane jest doœwiadczenie specjalistów z ró¿-
nych dziedzin nauki, oprócz historyków i pedagogów, równie¿ psychologów, socjo-
logów i literaturoznawców. W ramach Instytutu Massua funkcjonuje tak¿e Miêdzy-
narodowe Centrum Studiów nad Holokaustem im. Grossmana. Szko³a ta prowa-
dzi jedno- i wielodniowe seminaria dla uczniów, nauczycieli i ¿o³nierzy, organizu-
je wyk³ady, warsztaty artystyczne, spotkania ze œwiadkami historii oraz dyskusje29.

Przez d³ugie lata z dzia³alnoœci¹ Instytutu zwi¹zany by³ urodzony w Polsce
w 1921 r. Mosze Bejski – prawnik, historyk i dzia³acz spo³eczny. W latach 1992–
–2006 pe³ni³ on funkcjê przewodnicz¹cego Instytutu.
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DZIA£ALNOŒÆ POLSKO-IZRAELSKIEJ KOMISJI PO-
DRÊCZNIKOWEJ

Dzia³alnoœæ Polsko-Izraelskiej
Komisji Podrêcznikowej

Oceniaj¹c stosunki polsko-izraelskie i polsko-¿ydowskie, prof. W³odzimierz Boro-
dziej stwierdzi³, ¿e „opieraj¹ siê one na trwa³ym nieporozumieniu”30. Liczne
stereotypy, jakimi s¹ one obarczone, sprawiaj¹, ¿e obraz Polaka w oczach ¯ydów
i obraz ¯yda w oczach wspó³czesnego Polaka jest zniekszta³cony, pewne treœci s¹
wyeksponowane, a pewne zmarginalizowane b¹dŸ wrêcz pominiête. Co szczegól-
nie mo¿e niepokoiæ, jak stwierdza prof. Borodziej, w „obu obrazach rzeczywistoœæ
historyczna jest w³aœciwie niepo¿¹danym marginesem”. Jednak¿e historia, która
tak silnie odcisnê³a swoje piêtno na losach narodu ¿ydowskiego i polskiego,
„obarcza pamiêæ zbiorow¹ obu stron ciê¿arem nie do zrzucenia”. Wp³yw i sto-
sunek czynników kszta³tuj¹cych wzajemne postrzeganie siê jest trudny do oszaco-
wania. Mo¿na jednak œmia³o stwierdziæ, ¿e w przypadku stosunków polsko-¿y-
dowskich, a w konsekwencji stosunków polsko-izraelskich, najwiêksze znaczenie
ma wspólna historia. Kluczow¹ zatem kwesti¹ bêdzie to, jakie treœci i w jakich
proporcjach zawieraj¹ polskie i izraelskie podrêczniki szkolne do historii i lite-
ratury.

W 1991 r. polskie i izraelskie Ministerstwo Edukacji podjê³o decyzjê o powo-
³aniu do ¿ycia komisji mieszanej, zapowiadanej ju¿ w Umowie o wspó³pracy
w dziedzinie kultury, nauki i edukacji. Celem Komisji mia³o byæ przygotowanie
zaleceñ dla autorów podrêczników szkolnych z zakresu historii i literatury. Dzia-
³anie to by³o odpowiedzi¹ na potrzebê zrewidowania, wyeliminowania b¹dŸ uzu-
pe³nienia treœci podrêczników, które w ocenie stron zafa³szowywa³y wspóln¹ his-
toriê czy te¿ umacnia³y istniej¹ce uprzedzenia. W sk³ad Polsko-Izraelskiej Komi-
sji Podrêcznikowej weszli naukowcy i pedagodzy z obu krajów. Wœród nich byli
m.in.: prof. Jerzy Tomaszewski, prof. Antoni M¹czak, prof. Szymon Rudnicki, prof.
Andrzej Chojnowski, prof. Andrzej Garlicki, dr Anna Radziwi³³ oraz dr Melania
Sobañska-Bondaruk. Natomiast ze strony izraelskiej m.in.: prof. Israel Bartel, prof.
Israel Gutman, prof. David Weinfeld, dr Szewach Eden, dr Rut Szenfeld. Sk³ad
Komisji w ci¹gu kilku lat jej prac kilkakrotnie siê zmienia³, poza tym w trakcie
posiedzeñ dopraszano ekspertów. Komisja pracowa³a osobno w dwóch sk³adach:
polskim i izraelskim, jednak¿e spotyka³a siê na wspólnych posiedzeniach ple-
narnych, na przemian w Izraelu i w Polsce. Pierwsze posiedzenia obraduj¹cych
oddzielnie komisji odby³y siê ju¿ pod koniec 1991 r., natomiast pierwsze spo-
tkanie plenarne mia³o miejsce w Jerozolimie 12–14 lutego 1993 r. Uczestniczy³o
w nim piêciu przedstawicieli z Polski i dziewiêciu z Izraela. Wskazano wówczas
okresy wspólnej historii, które mia³y staæ siê przedmiotem analizy pod k¹tem ich
obecnoœci w podrêcznikach szkolnych w obu krajach.

Wskazane okresy obejmowa³y: „1. Od pocz¹tku osiedlania siê ¯ydów w Polsce
do po³owy XVII wieku; 2. XVII i XVIII wiek; 3. XIX wiek; 4. Okres miêdzywo-
jenny; 5. Druga wojna œwiatowa i okupacja; 6. Okres powojenny; 7. Okres odno-
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wienia stosunków polsko-izraelskich”31. Postanowiono tak¿e przeœledziæ program
nauczania w zakresie obecnoœci tematyki ¿ydowskiej w literaturze polskiej.

Drugie posiedzenie plenarne odbywa³o siê od 13 do 15 paŸdziernika 1993 r.
w Warszawie. Uczestniczy³o w nim piêciu przedstawicieli strony izraelskiej oraz
pe³ny sk³ad komisji polskiej, a tak¿e przedstawiciele polskiego Ministerstwa Edu-
kacji Narodowej i autorzy podrêczników. Posiedzenie poœwiêcono okresowi dru-
giej wojny œwiatowej, okresowi powojennemu do 1968 r. oraz stosunkom polsko-
-izraelskim dzisiaj32. Omówiono listê lektur w polskich szko³ach i problem redakcji
nowych podrêczników oraz propozycje zreformowania polskiego szkolnictwa.

Trzecie i ostatnie posiedzenie plenarne mieszanej Komisji Podrêcznikowej od-
by³o siê 11–13 maja 1994 r. w Jerozolimie. Uczestniczy³o w nim dziewiêciu Izrael-
czyków i szeœciu cz³onków z Polski oraz przedstawiciele Ambasady RP w Tel Awiwie
i Ministerstwa Spraw Zagranicznych Izraela. Wœród poruszonych w trakcie obrad
problemów znalaz³a siê m.in. propozycja polskiej komisji dotycz¹ca treœci poœwiê-
conych historii Polski w izraelskich podrêcznikach. Po drugie, wa¿nym zadaniem
by³o omówienie czynnoœci redakcyjnych zwi¹zanych z wydaniem broszury zale-
ceñ. W czasie posiedzenia komisji pad³o wiele pytañ, z których ka¿de stawa³o siê
inspiracj¹ do z³o¿onej, czasem trudnej dyskusji. Polscy i izraelscy eksperci zasta-
nawiali siê m.in. nad tym, „jak nale¿y uj¹æ z³o¿onoœæ stosunków miêdzy Polakami
i ¯ydami”, co wp³ywa na „tworzenie siê stereotypów wœród Polaków i wœród
¯ydów”33. Zastanawiano siê tak¿e, „na jakie miejsce w polskich podrêcznikach
zas³uguje opis dziejów ¯ydów” oraz „w jakim zasiêgu i z jakim wyszczególnie-
niem opisaæ historiê Polski w podrêcznikach izraelskich oraz historiê Izraela i ¯y-
dostwa œwiatowego w podrêcznikach polskich”34. Jako osobne zagadnienie omó-
wiono sprawy stosunków polsko-¿ydowskich w okresie okupacji niemieckiej.

Komisje polska i izraelska po kilku latach indywidualnej, a tak¿e wspólnej
pracy w 1995 r. og³osi³y i opublikowa³y wyniki w postaci Zaleceñ dotycz¹cych po-
drêczników historii i literatury w Polsce i w Izraelu. Deklaruj¹c wspóln¹ wolê „budowy
przysz³oœci”, strony przyzna³y, ¿e najpierw „trzeba zrozumieæ i oceniæ przesz³oœæ,
nie pomijaj¹c niczego”35. St¹d Komisja zaleca³a, by w mo¿liwie szeroki sposób
autorzy podrêczników w obu krajach potraktowali problematykê ¿ydowsk¹ oraz
historiê i kulturê polsk¹. Broszura zosta³a podzielona na rozdzia³y, te zaœ na
podpunkty, gdzie szczegó³owo wskazano problemy i treœci, które powinny znaleŸæ
siê w podrêcznikach szkolnych w obu krajach.

Niew¹tpliwie najtrudniejsz¹ czêœci¹ obrad Komisji by³a praca i dyskusja na
temat drugiej wojny œwiatowej. Próba wspólnego spojrzenia na ten okres by³a,
zdaniem Aleksandra Klugmana, tym trudniejsza, ¿e „diametralnie ró¿ne s¹ punkty
obserwacji wydarzeñ w tym okresie”. Dlatego te¿ dzia³alnoœæ Komisji oraz fakt,
¿e uda³o siê opracowaæ jednolite zalecenia, zas³uguj¹ na s³owa uznania36.
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¯ydzi, ich losy oraz stosunki polsko-¿ydowskie i polsko-izraelskie
w podrêcznikach szkolnych w Polsce

Pionierskiej analizy polskich podrêczników szkolnych do historii, przeznaczonych
dla szkó³ œrednich, pod k¹tem treœci poœwieconych ¯ydom dokona³ prof. Jerzy
Tomaszewski. Praca ta zwi¹zana by³a z dzia³alnoœci¹ Polsko-Izraelskiej Komisji
Podrêcznikowej. Tomaszewski podkreœla³ jednak, ¿e sporz¹dzone przez niego
sprawozdanie „nie wyczerpuje wszystkich publikacji, które mog¹ byæ wykorzysty-

Tabela 8. Struktura i treœæ broszury Zalecenia dotycz¹ce podrêczników historii i literatury
w Polsce i w Izraelu, Polsko-Izraelska Komisja Podrêcznikowa, Warszawa–Jerozolima
1995

Tytu³ rozdzia³u Treœæ

Dzieje ¯ydów polskich. Zagadnienia zalecane
w podrêcznikach w Izraelu i w Polsce

1. Od pocz¹tków osadnictwa ¯ydów w Polsce do
po³owy XVII w.
2. Od XVII w. do koñca XVIII w.
3. XIX w.
4. Dwudziestolecie miêdzywojenne
5. Okres drugiej wojny œwiatowej
6. Po drugiej wojnie œwiatowej (do 1968)
7. Stosunki polsko-izraelskie

Zalecenia dotycz¹ce historii Polski dla autorów
podrêczników historii w Izraelu

1. Wiek XVI
2. Wiek XVII
3. Wiek XVIII
4. Wiek XIX
5. Wiek XX – wojna i okupacja
6. Okres powojenny

Tematy ¿ydowskie w programie nauczania
literatury w szko³ach polskich

1. Uwagi wstêpne
2. Spis zalecanych tekstów dla szkó³ polskicha

Nauczanie literatury polskiej w szko³ach izraelskich 1. Uwagi wstêpne oraz spis zalecanych tekstówb

a Wœród zalecanych przez Komisjê lektur dla polskich uczniów znalaz³o siê wiele pozycji. Wœród prozy
(opowiadania i powieœci): E. Orzeszkowa, Meir Ezofowicz; B. Prus, Placówka; A. Œwiêtochowski, Chawa
Rubin; M. Konopnicka, Mendel Gdañski; J. Andrzejewski, Wielki Tydzieñ; J. Stryjkowski, G³osy w ciemnoœci;
T. Konwicki, Wniebowst¹pienie, Bohiñ; A. Szczypiorski, Pocz¹tek; I. Fink, Skrawek czasu, H. Grynberg,
Wojna ¿ydowska; J. Rymkiewicz; Umschlagplatz; poezja: A. Mickiewicz, Karczma, Koncert nad koncertami;
C.K. Norwid, ¯ydowie polscy; W. Broniewski, Ksiê¿yc z ulicy Pawiej, ¯ydom polskim; Z. Ginczanka, Non
omnis moriar; C. Mi³osz, Campo di Fiori; T. Ró¿ewicz, ¯ywi umarli; A. S³onimski, Elegia miasteczek ¿ydow-
skich; W. Szlengel, Kontrakt, Rozmowa z dzieckiem; I. Kacenelson, Pieœñ o zamordowanym ¿ydowskim naro-
dzie; Z. Herbert, Pan Cogito szuka rady; W. Szymborska, Atlantyda. Dla m³odzie¿y: U. Orlew, Wyspa na
ulicy Ptasiej; J. Ziemian, Papierosiarze z placu Trzech Krzy¿y; J. Korczak, Moœki, Joski i Srule. Przek³ady
z literatury jidysz i hebrajskiej: S. Alejchem, Dzieje Tewji mleczarza; Mendele Mocher Sforom, Podró¿e
Benjamina trzeciego; J. Opatoszu, W lasach polskich; I.L. Perec, Wybór opowiadañ; M. Buber, Opowieœci
chasydów; J.I. Singer, Bracia Aszkenazy; I. Beshevis Singer, Niewolnik; S. Asz, Warszawa; M. Gebirtig,
Wybór wierszy i ballad; I. Manger, Wybór wierszy i opowiadañ. Antologie i dzie³a ogólne: I. Maciejewska,
Mêczeñstwo i zag³ada ¯ydów w zapisach literatury polskiej; A. Unterman, ¯ydzi, wiara i ¿ycie; J. Ficowski,
Rodzynki z migda³ami; J. Langer, Dziewiêæ bram do tajemnic chasydów; S. Vincenz, Tematy ¿ydowskie.
b Wœród zalecanych przez Komisjê lektur dla izraelskich uczniów znalaz³y siê: J. Strzelecki, Próby
œwiadectwa; M. H³asko, Opowiadania; J. Stryjkowski, Sen Azrila; B. Schulz, Sklepy cynamonowe; C. Mi³osz,
Campo di Fiori; Z. Herbert, Pan Cogito szuka rady; P. Huelle, Weiser Dawidek, Opowiadania na czas przepro-
wadzki; W. Szymborska, Atlantyda; L. Ko³akowski, Obecnoœæ mitu; J. Iwaszkiewicz, Panny z Wilka, Podró¿e
do Polski; J. Kott, Szkice o Szekspirze.
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wane w szko³ach na podstawie aprobaty MEN”. Niemniej jednak omówiono te
pozycje, z których korzystano najczêœciej i jednoczeœnie napisano pod koniec lat
osiemdziesi¹tych i na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych, a wiêc by³y w stosunku
do sprawozdania Komisji relatywnie nowe.

Autor przyjrza³ siê podrêcznikom Czasy, ludzie, wydarzenia J. Adamskiego,
L. Chmiela, A. Syty37 oraz Historia 8. Trudny wiek XX autorstwa Tadeusza Glubiñ-
skiego38. Po analizie stwierdzi³, ¿e w pozycjach tych „problematyka dziejów ¯y-
dów i kultury ¯ydów jest [...] reprezentowana nad wyraz skromnie”39.

Najwiêcej uwagi prof. Tomaszewski poœwiêci³ – i najlepiej oceni³ – podrêczniki
do historii dla szkó³ œrednich autorstwa Anny Radziwi³³ i Wojciecha Roszkow-
skiego: Historia 1871–1945 oraz Historia 1945–199040. Autor recenzji podkreœla³,
¿e podrêczniki te „po raz pierwszy pokazuj¹ ¯ydów nie tylko jako ofiary hitle-
ryzmu, lecz tak¿e jako jedn¹ z licznych mniejszoœci narodowych, ¿yj¹cych w Pol-
sce”. Oprócz licznych pochwa³ skierowanych pod adresem autorów omawianego
podrêcznika Tomaszewski stwierdzi³, ¿e „s¹ kwestie, w których podrêcznik pozo-
stawia niedosyt, czy te¿ nawet prowadziæ mo¿e czytelnika na manowce”41.

Inne omówione pozycje to m.in. ksi¹¿ka, która s³u¿y³a jako pomoc w przygo-
towaniu do egzaminu maturalnego, Œwiat i Polska 1939–199242, wspó³redagowana
przez J. Eislera, R. Kupieckiego, M. Sobañsk¹-Bondaruk, a tak¿e podrêcznik do
historii dla uczniów IV klasy szko³y œredniej – Historia. Dzieje najnowsze 1939–
–194543, napisany przez T. Siergiejczyka. W obu pozycjach autor recenzji stwier-
dza stosunkowo niewiele wiadomoœci o ¯ydach.

Podsumowuj¹c, Jerzy Tomaszewski zauwa¿y³, ¿e „ostanie lata przynios³y po-
zytywne zmiany w przedstawieniu m³odzie¿y problematyki dziejów ¯ydów”. Jego
zdaniem szczególnie podrêczniki wydane na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych
wykazuj¹ istotny postêp.

Bardzo krytycznym g³osem dotycz¹cym sposobu, w jaki prezentowane s¹ in-
formacje na temat ¯ydów w polskich podrêcznikach, by³ artyku³ prof. Feliksa
Tycha Cieñ ¿wirowiska. Co polskie podrêczniki mówi¹ o Holokauœcie, opublikowany
w tygodniku „Polityka” w 1998 r. Autor ubolewa³, ¿e mimo rekomendacji komisji
podrêcznikowej z 1995 r. oraz sugestii zawartych w zaakceptowanym przez MEN
w 1996 r. programie nauczania dla liceów ogólnokszta³c¹cych, gdzie proponuje
siê, by tematykê „Zag³ady ¯ydów europejskich potraktowaæ jako autonomiczne
zagadnienie”, w zatwierdzonych w 1998 r. podrêcznikach nie wprowadzono ja-
kichkolwiek zmian. Profesor Tych konstatuje, ¿e „Holokaust by³ i nadal jest po-
strzegany jako fragment niemieckiej polityki okupacyjnej wobec Polski [...]”44.
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37
37 Czasy ludzie wydarzenia. Ksi¹¿ka pomocnicza do historii dla zasadniczych szkó³ zawodowych, oprac. J. Adam-
ski, L. Chmiel, A. Syta, cz. 3: Lata 1918–1939, Warszawa 1990.
38
38 T. Glubiñski, Historia 8. Trudny wieku XX, Warszawa 1993.
39
39 J. Tomaszewski, ¯ydzi polscy w XX w. w podrêcznikach w Polsce, [w:]: Zalecenia dotycz¹ce podrêczników...,
s. 44.
40
40 A. Radziwi³³, A. Roszkowski, Historia 1871–1945, Podrêcznik dla szkó³ œrednich, Warszawa 1993;
A. Radziwi³³, A. Roszkowski, Historia 1945–1990, Podrêcznik dla szkó³ œrednich, Warszawa 1994.
41
41 W. Borodziej, Polacy i ¯ydzi w XX wieku...
42
42 J. Eisler, R. Kupiecki, M. Sobañska-Bondaruk, Œwiat i Polska 1939–1992, Warszawa 1993.
43
43 T. Siergiejczyk, Dzieje najnowsze 1939–1945. Podrêcznik dla szkó³ œrednich klasy IV liceum ogólnokszta³-
c¹cego oraz dla klasy III technikum i liceum zawodowego, Warszawa 1993.
44
44 Cieñ ¿wirowiska, „Polityka”, 21 listopada 1998.



Wiêkszoœæ podrêczników równie¿ uchyla siê od wskazania zasadniczej egzys-
tencjalnej ró¿nicy w latach 1941–1945 miêdzy sytuacj¹ ¯yda a sytuacj¹ Polaka45.
Jako na dowód prawdziwoœci swoich zarzutów historyk ¯ydowskiego Instytutu
Historycznego powo³uje siê na wydany po raz piêtnasty w 1998 r. i zatwierdzony
przez MEN do u¿ytku szkolnego podrêcznik dla klasy czwartej szko³y podstawo-
wej. Jego autorzy, J. Centkowski i A. Syta, opisuj¹c „zbrodnicz¹ politykê okupanta
na ziemiach polskich”, ani razu nie u¿yli s³owa „¯yd”46. Sporo zastrze¿eñ podobnej
treœci prof. Tych mia³ tak¿e do podrêcznika A.L. Szczeœniaka, w którym gdy mowa
jest „o Oœwiêcimiu i Brzezince”, podana zosta³a „liczba 1,5 miliona zamordo-
wanych tam ofiar”, a autor podrêcznika nazywa je „jedynie ludŸmi ró¿nych naro-
dowoœci”. F. Tych zauwa¿a równie¿, ¿e „z regu³y informacje o pomocy Polaków
dla ¯ydów uzupe³nione s¹ krótkimi wzmiankami o zjawisku szanta¿owania ukry-
waj¹cych siê ¯ydów czy ich denuncjowania”47. We wszystkich jednak podrêczni-
kach zestawienie tych informacji stwarza u czytelnika wra¿enie, ¿e ze strony pol-
skiej dominowa³o „wspó³czucie i pomoc”. Generalnie mo¿na, zdaniem autora arty-
ku³u, odnieœæ wra¿enie, ¿e „spo³eczeñstwo polskie by³o zbiorowoœci¹ ratuj¹c¹
¯ydów”, a „denuncjatorzy wywodzili siê wy³¹cznie ze œrodowiska przestêpczego”48.

W nastêpnych latach pojawia³y siê kolejne analizy, recenzje i ekspertyzy po-
œwiêcone obecnoœci problematyki ¿ydowskiej na kartach polskich podrêczników
szkolnych. Wœród nich na uwagê zas³uguje artyku³ prof. Andrzeja Friszke, ¯ydzi
w szkolnych podrêcznikach, opublikowany w miesiêczniku „WiêŸ” w 1999 r.49 An-
drzej Friszke, powo³uj¹c siê na konkretne przyk³ady, sformu³owa³ kilka wnios-
ków natury ogólnej. Autor recenzji odniós³ siê do analizowanego wczeœniej przez
prof. Tomaszewskiego podrêcznika Historia 1871–1945 autorstwa A. Radziwi³³
i W. Roszkowskiego. Wysoko oceniona pozycja podrêcznikowa zas³uguje, zda-
niem prof. Friszke, na miano „najambitniejszej próby ukazania syntezy dziejów
polskich i powszechnych w tym okresie”. Odwo³uje siê on tak¿e do podrêcznika
napisanego przez Andrzeja Garlickiego Historia 1939–1996/1997. Polska i œwiat,
w którym zosta³ wyodrêbniony rozdzia³ „Holokaust”. W ocenie Andrzeja Friszke
„sposób ujêcia problemu Holokaustu przez Garlickiego wydaje siê najw³aœciwszy
i mo¿na sobie ¿yczyæ podobnych fragmentów w innych podrêcznikach”.

Co siê zaœ tyczy uwag zasadniczych, s¹ one zdecydowanie mniej optymistycz-
ne. Po pierwsze, autor stwierdzi³, ¿e „istnieje tendencja do pomniejszania zna-
czenia Holokaustu jako czêœci polityki niemieckiej wobec «spo³eczeñstwa pol-
skiego», czêste jest mylenie obozów koncentracyjnych i obozów zag³ady”. Autorzy
polskich podrêczników „sumuj¹ ofiary ¿ydowskie z polskimi i podaj¹ je jako straty
ludnoœci polskiej”. Ponadto prof. Friszke zauwa¿y³, ¿e „autorzy podrêczników
przyjmuj¹ przewa¿nie postawê obronn¹ w stosunku do zarzutów strony ¿ydow-
skiej wobec spo³eczeñstwa polskiego”. Co wiêcej, Friszke stwierdzi³, ¿e chyba
¿aden z autorów polskich podrêczników „nie podj¹³ tematu biernoœci wiêkszoœci
spo³eczeñstwa wobec Zag³ady oraz przyczyn tego stanu rzeczy”, a tak¿e „na ogó³
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45 Tam¿e.
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46 Tam¿e.
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47 Tam¿e.
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48 Tam¿e.
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49 A. Friszke, ¯ydzi w szkolnych podrêcznikach, „WiêŸ” 1999, nr 7 (489).



nie podejmuje siê kwestii postaw antysemickich wystêpuj¹cych w polskim pod-
ziemiu”.

O zawartoœci polskich podrêczników do historii w publikacji zbiorowej Tematy
¿ydowskie, która ukaza³a siê w 1999 r., pisze równie¿ Robert Szuchta, nota bene
nauczyciel historii w jednym z warszawskich liceów. W artykule „Refleksje o na-
uczaniu historii Holokaustu w polskiej szkole” podejmuje on problem, jak siê
wyrazi³, „niechêci uczniów i nauczycieli do zajmowania siê tym zagadnieniem
w szkole”. Szuchta po dokonaniu analizy zawartoœci podrêczników oraz odnosz¹c
siê do w³asnych doœwiadczeñ w pracy pedagogicznej, zauwa¿a, ¿e „stereotypy
i uprzedzenia anty¿ydowskie, czêsto wyniesione z domów, ze œrodowiska, ale
i ukszta³towane przez œrodki masowego przekazu, mog¹ byæ przyczyn¹ niepowo-
dzenia dydaktycznego”. Autor jest zdania, ¿e nauczanie o Holokauœcie powinno
odbywaæ siê na podstawie odrêbnego, specjalnie sporz¹dzonego programu szkol-
nego, który mia³by poniek¹d charakter interdyscyplinarny, zawiera³by bowiem
elementy historii, literatury, socjologii i psychologii50.

Poziom niezadowolenia w œrodowisku pedagogów, naukowców i polityków,
zaanga¿owanych w dialog polsko-¿ydowski oraz polsko-izraelski, z powodu braku
satysfakcjonuj¹cych zmian, zalecanych m.in. przez Polsko-Izraelsk¹ Komisjê Pod-
rêcznikow¹, systematycznie wzrasta³. W prasie, w publikacjach naukowych oraz
popularno-naukowych ukazywa³y siê od czasu do czasu krytyczne artyku³y, jak te
omówione. Na fali niezadowolenia w 2000 r. grupa 29 pos³ów, z Andrzejem Fol-
warcznym na czele, skierowa³a do prezesa Rady Ministrów interpelacjê „w sprawie
nauczania na temat Holokaustu”51. W dokumencie pos³owie stwierdzili, ¿e „po-
winny zostaæ podjête kroki, by nauczanie o Holokauœcie zosta³o wprowadzone
w Polsce jak najszybciej i jak najszerzej”. Parlamentarzyœci prosili premiera rów-
nie¿ o odpowiedŸ na wiele pytañ, w tym: „Dlaczego problematyka Holokaustu nie
zosta³a uwzglêdniona w podstawie programowej bloku humanistycznego «Histo-
ria i spo³eczeñstwo» dla klas IV–VI szko³y podstawowej? Czy nie przewiduje siê
w ogóle nauczania na ten temat w szkole podstawowej? Czy nauczanie o Holo-
kauœcie zostanie wpisane do podstawy programowej liceum?”. Autorzy interpe-
lacji argumentowali, ¿e „wœród dostêpnych programów nauczania historii w gim-
nazjum s¹ takie, które w ogóle nie uwzglêdniaj¹ problematyki Holokaustu oraz
takie, które uwzglêdniaj¹ tê problematykê, ale ca³kowicie niezgodnie z zalece-
niami Polsko-Izraelskiej Komisji Podrêcznikowej przyjêtymi w 1995 r. Czy Mini-
sterstwo Edukacji Narodowej zamierza w jakiœ sposób wp³ywaæ na autorów pro-
gramów, by uwzglêdniali zalecenia tej komisji?”52. Odpowiedzi¹ na zapytania
poselskie by³ m.in. list ministra edukacji narodowej Miros³awa Handke, opubliko-
wany w tygodniku „Wprost”, w którym stwierdza on, ¿e interpelacja „zawiera z³¹
ocenê dzia³añ resortu, który w istocie dok³ada starañ, nawet ponad miarê, w kwes-
tii nauczania o zag³adzie ¯ydów”53. Z argumentacj¹ i przyk³adami przytoczonymi
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50 R. Szuchta, Refleksje o nauczaniu historii Holokaustu w polskiej szkole, [w:] Tematy ¿ydowskie. Historia,
literatura, edukacja, red. E. Traba, R. Traba, Olsztyn 1999.
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53
53 Z³a ocena, „Wprost”, 14 maja 2000.



przez Miros³awa Handke dyskutuje i wrêcz zarzuca ministrowi podanie niepraw-
dziwych informacji Jerzy S³awomir Mac w tekœcie Antyedukacja, opublikowanym
w tygodniku „Wprost” w 2001 r.54

Krytyka owa wspó³brzmia³a ze zobowi¹zaniami, jakie przyjê³a na siebie Pol-
ska, sygnuj¹c Deklaracjê Miêdzynarodowego Forum Sztokholmskiego na temat
Holokaustu55 w styczniu 2000 r. Organizacj¹ dbaj¹c¹ o realizacjê postanowieñ
Deklaracji, sta³a siê miêdzynarodowa grupa robocza „Task Force”56, w sk³ad której
weszli przedstawiciele rz¹dów oraz organizacji rz¹dowych i pozarz¹dowych z kil-
kunastu krajów. Jej celem jest udzielanie wsparcia o charakterze politycznym
i spo³ecznym instytucjom zajmuj¹cym siê upowszechnianiem wiedzy o Holokauœ-
cie, a tak¿e upamiêtnianiem i prowadzeniem badañ nad Holokaustem na po-
ziomie krajowym i miêdzynarodowym.

Kolejnym przejawem d¹¿enia do wprowadzenia po¿¹danych zmian w szkol-
nych programach nauczania by³a zorganizowana w styczniu 2001 r. przez Mu-
zeum Gross-Rosen konferencja na temat „Upowszechniania wiedzy o Holokauœ-
cie”. Wœród uczestników konferencji znaleŸli siê przedstawiciele IPN, szkó³, pla-
cówek naukowych, muzeów i centrów pamiêci, zabrak³o natomiast kompetentne-
go przedstawiciela MEN, ten, który siê pojawi³, przyby³ w zastêpstwie i jego rola
ograniczy³a siê do odczytania „wielokrotnie krytykowanej odpowiedzi ministra na
interpelacjê poselsk¹”57.

Polska i Polacy w izraelskich podrêcznikach szkolnych

Mo¿na powiedzieæ, ¿e pierwszymi symptomami publicznego zainteresowania treœ-
ci¹ izraelskich podrêczników pod k¹tem zawartych w nich informacji o Polsce by³y
g³osy krytyki i oburzenia zwi¹zane z przedrukowanymi przez tygodnik „NIE”
(17 czerwca 1993), a zamieszczonymi pierwotnie w izraelskiej gazecie „Jediot
Ahronot” z 24 maja 1993 r. wskazówkami, jak odpowiadaæ na egzaminie matu-
ralnym z historii. Czytamy w nich, „¿e powstanie w warszawskim getcie wybuch-
³o po tym, gdy Niemcy i Polacy weszli w celu ostatecznego zniszczenia getta”.
Redaktorzy „NIE” sugerowali, ¿e materia³ ten zosta³ przygotowany przez izrael-
skie Ministerstwo Edukacji. Jedn¹ z reakcji na artyku³ w izraelskim dzienniku
(przedrukowany w polskim tygodniku) by³ list otwarty Stanis³awa Krajewskiego
do „ministra edukacji Pañstwa Izrael”, opublikowany 19 czerwca 1993 r. w „Ga-
zecie Wyborczej”, w którym zaapelowa³ on o „podjêcie dzia³añ maj¹cych na celu
wyeliminowanie z nauczania szkolnego i œwiadomoœci potocznej krzywdz¹cych
dla Polski fa³szów i przezwyciê¿anie negatywnych schematów”58.

Pierwszej pobie¿nej analizy zawartoœci izraelskich podrêczników dokonali pol-
scy eksperci na potrzeby Polsko-Izraelskiej Komisji Podrêcznikowej. Cz³onkowie
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57
57 Tam¿e.
58
58 Prawda przeciw schematom, „Gazeta Wyborcza”, 19–20 czerwca 1993.



polskiej komisji odnieœli siê do przet³umaczonych na jêzyk angielski wybranych
fragmentów trzech popularnych izraelskich podrêczników do historii, m.in. pod-
rêcznika dla licealistów autorstwa Michaela Ziva i Shmuela Etingera59. W spra-
wozdaniu dotycz¹cym zawartoœci izraelskich podrêczników autorzy zauwa¿yli, ¿e
„dzieje Polski w izraelskich podrêcznikach poruszane s¹ w dwóch kontekstach:
1. w okresach, w których wydarzenia w Polsce reprezentuj¹ wa¿ne i centralne
wydarzenia w Europie, 2. w kontekœcie historii ¯ydów polskich, na przestrzeni
wspólnych dziejów”.

W uwagach na temat materia³u, z jakim dane by³o zapoznaæ siê cz³onkom
komisji, znajdujemy generalnie wiele pochwa³ i nieliczne zastrze¿enia. Dotycz¹
one g³ównie „zbyt jednostronnego ujêcia historii ¯ydów w diasporze, w tym
równie¿ w Polsce, jako nieprzerwanego pasma cierpieñ, przeœladowañ i dyskrymi-
nacji”60. Polska komisja rekomendowa³a zatem „zmianê niektórych stanowisk
dotycz¹cych stosunków polsko-¿ydowskich”, tak by obraz przedstawiony w pod-
rêcznikach nie k³óci³ siê z faktami historycznymi. Autorzy sprawozdania zauwa-
¿yli jednak pewn¹ prawid³owoœæ, która jedynie poœrednio wynika z treœci zawar-
tych w podrêcznikach. Mianowicie stwierdzaj¹, ¿e „izraelscy uczniowie s¹ wy-
j¹tkowo uprzedzeni do materia³u historycznego zwi¹zanego z Polsk¹ i z dziejami
¯ydów w Polsce”. Kontynuuj¹c, autorzy stawiaj¹ tezê, ¿e „stosunek wielu uczniów
i nauczycieli do Polaków oparty jest na stereotypach”61.

O braku spektakularnych sukcesów w prze³amywaniu wzajemnych stereo-
typów obecnych na kartach podrêczników szkolnych œwiadczy raport sporz¹dzony
przez dwóch izraelskich pedagogów polskiego pochodzenia, Yarona Beckera i Ale-
ksa Danziga, „Polski temat” na stronicach izraelskich podrêczników do historii (dla szkó³
œrednich)62. Opracowanie to ma charakter recenzji. Autorzy za cel postawili sobie
„krytyczne przeœledzenie, jak przedstawiana jest Polska w izraelskich podrêczni-
kach historii”63. Becker i Danzig zadali sobie wiele pytañ, m.in. o to: „czy izraelski
uczeñ mo¿e zrozumieæ swoist¹ historiê ¯ydostwa polskiego bez wyjaœnienia ogól-
nego t³a [stosunków] miêdzy Polakami i ¯ydami na ziemi polskiej w ci¹gu stu-
leci? Czy przedstawione s¹ dobre i z³e strony wzajemnych wp³ywów kulturowych,
i najwa¿niejsze, czy mo¿na wyt³umaczyæ Zag³adê narodu ¿ydowskiego w Polsce
bez ustosunkowania siê do tragedii innych narodów w Europie, Polaków w szcze-
gólnoœci”64.

Autorzy sygnalizuj¹ problem obci¹¿enia relacji polsko-¿ydowskich sporym
³adunkiem emocjonalnym. Ich zdaniem wynika to z faktu, ¿e „Holokaust w zna-
komitej wiêkszoœci odby³ siê na polskiej ziemi”, st¹d bierze siê wiêkszoœæ nega-
tywnych stereotypów dotycz¹cych Polski65. W autorskim opracowaniu dokonali
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oni przegl¹du treœci podrêczników w sposób ca³oœciowy – pocz¹wszy od okresu
œredniowiecza, poprzez kolejne etapy rozwoju, upadku i odrodzenia pañstwowoœ-
ci polskiej.

W wyniku przeprowadzonej analizy Becker i Danzig doszli do wniosku, ¿e im
bli¿ej wspó³czesnoœci, tym bardziej autorzy podrêczników, przy opisie wzajem-
nych polsko-¿ydowskich stosunków, pos³uguj¹ siê stereotypami, co zniekszta³ca
wiele zjawisk historycznych. Jest to, ich zdaniem, wynik tego, ¿e autorzy po-
drêczników „wpadli w pu³apkê etosu syjonistycznego”66.

Z wielu prac, które zosta³y przeanalizowane przez Beckera i Danziga, pos³u¿ê
siê kilkoma przyk³adami. Autorzy zauwa¿aj¹, ¿e najwiêcej miejsca poœwiêca siê
Polsce g³ównie w kontekœcie wydarzeñ ostatniego stulecia. Podkreœliæ nale¿y rów-
nie¿, ¿e ze wszystkich momentów, w których styka³y siê czy wrêcz przeplata³y
losy Polaków i ¯ydów, Polski i Izraela, najwiêcej uwagi poœwiêca siê Holokaustowi
i jego konsekwencjom.

W ksi¹¿ce Holokaust i jego znaczenie67 nawi¹zanie do sprawy polskiej znajduje-
my w rozdziale siódmym, gdzie mowa jest o podziemnej armii polskiej i stosunku
Polaków do ¯ydów. Czytamy tu m.in.: „Polacy mieli co prawda siln¹ podziemn¹
armiê i okazali godny szacunku sprzeciw okupantowi, lecz tylko niewielu Polaków

Yaron Becker, Instytut Polski,
Tel Awiw 2003 r. (fot. Joanna Dyduch)
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by³o zaszokowanych straszliwymi zbrodniami i losem, który by³ udzia³em ¯ydów.
O wiele wiêcej zareagowa³o obojêtnoœci¹ lub zgo³a okazywa³o radoœæ”68. W roz-
dziale na temat Sprawiedliwych Wœród Narodów Œwiata, zamieszczonym w oma-
wianej pozycji, nie ma wzmianki o Polakach. Pisz¹c o sytuacji w Polsce po zakoñ-
czeniu wojny, autorzy cytowanego przez Beckera i Danziga opracowania stwier-
dzaj¹: „Polski antysemityzm, który nie zanik³ mimo wojny i Zag³ady, lecz w sy-
tuacji powojennego rozk³adu spo³ecznego przybra³ niebezpieczn¹ i mordercz¹
postaæ, sprawi³, ¿e wielu ¯ydów ruszy³o na Zachód”69.

Natomiast w popularnym podrêczniku Davida Shachara, Od Diaspory do nie-
podleg³oœci70, w rozdziale 56 „A œwiat milcza³”, czytamy: „Nie jest przypadkiem,
¿e w³aœnie na polskiej ziemi powsta³y wielkie getta, a potem obozy Zag³ady.
Wiêkszoœæ ludnoœci polskiej kolaborowa³a z mordercami, przyjmuj¹c obojêtn¹
postawê wobec losu mordowanych ¯ydów i pomaga³a czynnie, oddaj¹c ¯ydów
w rêce Niemców”71. Podobne treœci mo¿na by³o znaleŸæ w ksi¹¿ce przeznaczonej
dla izraelskich uczniów szkó³ œrednich, Historia. Era nowo¿ytna72, której autorzy
stwierdzaj¹: „Polska nieprzypadkowo zosta³a wybrana jako kraj Zag³ady. Wpraw-
dzie naród polski nie kolaborowa³ z nazistami, lecz tak¿e nie ruszy³ palcem, by
pomóc mordowanym ¯ydom, nawet w dniach najstraszliwszej Zag³ady w okresie
powstania w Warszawskim Getcie. Co wiêcej, byli Polacy, którzy wydawali ¯y-
dów-uciekinierów w rêce Gestapo, a inni wyra¿ali sw¹ radoœæ z faktu, ¿e ta robota
jest robiona rêkami innych. Wiêkszoœæ ludzi z ludu by³a obojêtna i wroga. I mimo
wszystko by³o niema³o Polaków, szczególnie w klasztorach, którzy byli wstrz¹œ-
niêci strasznym mordem, a szczególnie mordowaniem ma³ych dzieci i próbowali
je ratowaæ. Dziêki nim uratowa³o siê w Polsce tysi¹ce ¯ydów”73.

Osobny paragraf Becker i Danzig poœwiêcaj¹ materia³om wydawanym przez
izraelskie Ministerstwo Edukacji, przygotowuj¹cym m³odzie¿ ostatnich klas szko-
³y œredniej do wyjazdu do Polski. Co prawda broszury te nie s¹ podrêcznikami,
maj¹ one jednak charakter edukacyjny. Teksty w nich zawarte opisuj¹ miejscowoœ-
ci, które s¹ przez m³odych Izraelczyków odwiedzane w Polsce. Danzig i Becker
stwierdzaj¹, ¿e broszury „s¹ napisane tylko i wy³¹cznie z perspektywy historii
¿ydowskiej przed, w czasie i po Zag³adzie”74. Autorzy recenzji podkreœlali, ¿e
„wszelkie wzmianki o Polakach lub polskich obiektach maj¹ wydŸwiêk negatywny
i podkreœlaj¹ antysemicki aspekt historyczny”75. Stawiaj¹ oni tak¿e bardzo po-
wa¿ny zarzut pod adresem treœci zawartych w broszurze, pisz¹c, ¿e: „wypowiedzi
zawarte w rozdziale poœwiêconym Zag³adzie granicz¹ z historycznym wypacze-
niem”76. W rozdziale poœwiêconym Szoa zamieszczono bowiem wykaz obozów
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œmierci w postaci tabeli, w której zawarto informacje dotycz¹ce nazwy miejsca,
okresu istnienia obozu i wy³¹cznie ¿ydowskich ofiar.

Podsumowuj¹c, Becker i Danzig stwierdzaj¹, ¿e Polska i jej historia trakto-
wane s¹ w izraelskich podrêcznikach w sposób marginalny i zazwyczaj stanowi¹
jedynie t³o dla historii ¯ydów na tych terenach. Edukacja o Holokauœcie, jak
zauwa¿yli ju¿ Becker i Danzig, jest zdaniem Y. Drora, autora wielu publikacji
poœwiêconych problematyce edukacji historycznej, silnie stymulowana emocja-
mi. Powoduje to, ¿e zatraca siê równowaga miêdzy podstawowymi komponen-
tami prawid³owego procesu nauczania, takimi jak zdobywanie wiedzy oraz two-
rzenie s¹dów (czêsto emocjonalnych)77. Holokaust do tego stopnia zdominowa³
edukacjê humanistyczn¹ m³odych Izraelczyków, ¿e spycha na dalszy plan inne
wa¿ne wydarzenia z dziejów narodu ¿ydowskiego (przede wszystkim te, które
odnosz¹ siê do historii ¯ydów Sefardyjskich – przyby³ych do Izraela z krajów
arabskich). Dror zauwa¿a równie¿, ¿e izraelski system edukacji jakby ignoruje
paralele miêdzy Holokaustem a innymi zbrodniami przeciwko ludzkoœci, przy-
znaje wy³¹czne prawo do zabierania g³osu w sprawie Holokaustu tylko ¯ydom,
w ekstremalnym przypadku tylko Izraelczykom, co czyni z Holokaustu „historiê
mistyczn¹”.

Ma³o satysfakcjonuj¹ca refleksja, jaka nasuwa siê po przeprowadzonej pobie¿nej
analizie dyskusji na temat treœci podrêczników, by³a powodem tego, ¿e na po-
cz¹tku pierwszej dekady XXI w. w krêgach zbli¿onych do polskiego Ministerstwa
Edukacji pojawi³ siê postulat ponownego powo³ania do ¿ycia polsko-izraelskiej
komisji podrêcznikowej. Tak jednak siê nie sta³o, a po wprowadzeniu w tym czasie
„nowej generacji podrêczników”, co zwi¹zane by³o z polsk¹ reform¹ oœwiatow¹
oraz zmianami w podrêcznikach izraelskich, kontrowersje wokó³ ich treœci, choæ
nie zniknê³y ca³kowicie, znacznie siê zmniejszy³y78.

FORMY POLSKO-IZRAELSKIEJ WSPÓ£PRACY W DZIEDZ-
INIE EDUKACJI

Formy polsko-izraelskiej wspó³pracy
w dziedzinie edukacji

Edukacja w miejscach wspólnej pamiêci – Auschwitz
miejscem nauki

Jak ju¿ wielokrotnie podkreœla³am, determinant¹ o pierwszoplanowym znaczeniu
dla stosunków polsko-izraelskich jest wspólna historia, a w konsekwencji równie¿
jej interpretacje. Miejscem, gdzie dziœ nieustannie dochodzi do zderzenia siê
polskich i izraelskich wyobra¿eñ o historii, pozostaje bezsprzecznie obóz Ausch-
witz-Birkenau. Przez lata miejsce to sta³o siê symbolem zarówno w Polsce, jak
i w Izraelu, jednak symbolika owa w Polsce nie jest to¿sama z t¹ w Izraelu. Co
wiêcej, w obu krajach na przestrzeni 60 lat od zakoñczenia wojny narracja histo-
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ryczna o tym, co wydarzy³o siê w Polsce w latach 1939–1945, ale i w ca³ej Euro-
pie, poddawana by³a rozmaitym wp³ywom politycznym, dziêki czemu zmienia³a
siê spo³eczna percepcja tamtych zdarzeñ.

Dotychczas zosta³y przedstawione treœci, z jakimi zapoznaje siê polski i izrael-
ski uczeñ, przewa¿nie na poziomie szko³y œredniej. Ale przecie¿ edukacja, zw³asz-
cza ta patriotyczna czy te¿ obywatelska, nie koñczy siê w szkole. Istotn¹ rolê do
odegrania maj¹ tutaj pañstwowe placówki edukacji pozaszkolnej oraz stowarzy-
szenia i organizacje pozarz¹dowe zajmuj¹ce siê dzia³alnoœci¹ edukacyjn¹ b¹dŸ
promuj¹ce postawy obywatelskie. Poniewa¿ problematyka Holokaustu i jego egzem-
plifikacja w postaci historii KL Auschwitz-Birkenau pojawia siê nieustannie w dialo-
gu polityczno-spo³ecznym, a tak¿e w rozmowach tak zwanych zwyk³ych Polaków
ze zwyk³ymi Izraelczykami, warto poœwiêciæ temu tematowi wiêcej uwagi.

Kanadyjski historyk, prof. Michael R. Marrus, podkreœlaj¹c wyj¹tkowoœæ „his-
torii Holokaustu”, która jego zdaniem wynika m.in. z „zawartego w niej ³adunku
emocjonalnego”, postuluje „szczególn¹ wra¿liwoœæ metodologiczn¹” w badaniach
nad Holokaustem79. Tak wiêc jakakolwiek dyskusja nad problemem Holokaustu
powinna rozpocz¹æ siê od okreœlenia ram definicyjnych samego pojêcia. Termin
„Holokaust”, uto¿samiany czêsto z hebrajskim „Szoa” czy te¿ „ludobójstwem”,
jest na tyle nieprecyzyjny, ¿e ju¿ na wstêpie nale¿y odpowiedzieæ sobie na kilka
zasadniczych pytañ: po pierwsze, czy pojêcie „Holokaust” odnosi siê tylko do
¯ydów, czy mo¿e, jak czasem siê zdarza, siê do eksterminacji innych grup naro-
dowych i etnicznych, takich jak np. Romów. Poza tym uwzglêdniaj¹c, ¿e to w³aœ-
nie ¯ydzi stali siê przedmiotem Zag³ady i ¿e jako pierwsi eksterminowani byli
¯ydzi europejscy, mo¿emy jedynie domyœlaæ siê, jakie by³yby losy ¯ydów mi-
eszkaj¹cych na innych kontynentach, gdyby Niemcy nie przegrali wojny. Innym
istotnym pytaniem pomagaj¹cym b¹dŸ utrudniaj¹cym zdefiniowanie pojêcia „Ho-
lokaust” jest pytanie, o to kiedy w³aœciwie siê on rozpocz¹³. Czy w 1933 r. w chwili
objêcia w³adzy przez narodowych socjalistów w Niemczech, czy w 1938 r., a wiêc
w pamiêtn¹ noc kryszta³ow¹, czy mo¿e wraz z masowymi mordami na terenie
ZSRR w 1941 r., czy te¿ dopiero po konferencji w Wansee. Innym zagadnieniem,
na które brak jednoznacznej odpowiedzi, jest pytanie, czy szykany, dyskryminacja
i napiêtnowanie ¯ydów jeszcze przed wybuchem wojny nale¿y nazwaæ „Holo-
kaustem czy tylko preludium do niego”80. Tego rodzaju pytañ mo¿emy zadaæ
znacznie wiêcej, np. o to, gdzie dokona³ siê Holokaust, czy tylko w gettach, obo-
zach koncentracyjnych i obozach zag³ady, czy mo¿e równie¿ w wioskach i mia-
steczkach, gdzie gett i obozów nie by³o, a mimo to ¯ydzi ginêli. I wreszcie jedno
z najbardziej bolesnych pytañ: czy Holokaust to tylko zbrodnie dokonane rêkami
niemieckich nazistów i kolaboruj¹cych z nimi organizacji, jak to by³o we Francji
czy na Ukrainie? Czy mo¿e równie¿ za ofiary Holokaustu nale¿y uznaæ np. ¿ydow-
skich mieszkañców miasteczka Jedwabne? Liczne znaki zapytania sygnalizuj¹, jak
skomplikowan¹ i z³o¿on¹ materi¹ s¹ badania historyczne nad Holokaustem, które
wymagaj¹ zastosowania metodologii i perspektywy w³aœciwej innym naukom, jak
politologia, socjologia czy antropologia.
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Œwiadoma, ¿e odpowiedzi na te pytania mog¹ byæ ró¿ne, w zale¿noœci od tego,
kto i w jakim celu ich udziela, na potrzeby niniejszej rozprawy przyjmê nastê-
puj¹ce za³o¿enia definicyjne, które generalnie odzwierciedlaj¹ dominuj¹ce ten-
dencje, obowi¹zuj¹ce w dyskursie na temat Holokaustu. Przyjê³am zatem, ¿e
„Holokaust” to pojêcie odnosz¹ce siê do polityki nazistowskich Niemiec oraz ich
sojuszników, ukierunkowanej na systematyczn¹, zaplanowan¹ i zinstytucjonalizo-
wan¹ eksterminacjê ¯ydów81. Regularna Zag³ada dokonywa³a siê w okresie dru-
giej wojny œwiatowej, a wiêc w latach 1939–1945, jednak nie sposób nie uwzglêd-
niæ wydarzeñ wczeœniejszych, których pocz¹tek datuje siê na rok 1933, a wiêc
dojœcie Hitlera do w³adzy. Myœlê, ¿e trzeba spojrzeæ na zagadnienie Holokaustu
jako na pewien proces, w którym kolejne, wynikaj¹ce z siebie i wzajemnie po-
wi¹zane wydarzenia doprowadzi³y nie tylko do eksterminacji blisko szeœciu milio-
nów europejskich ¯ydów, ale co wa¿niejsze, sprawi³y, ¿e w oczach spo³eczeñstw
europejskich, w tym czêœci spo³eczeñstwa polskiego, ¯ydów przestano traktowaæ
jak ludzi wyposa¿onych w atrybut przyrodzonej, niezbywalnej godnoœci. Isidor
Feinstein Stone stwierdzi³, ¿e „Holokaust uczy nas tylko tego, ¿e je¿eli traktuje
siê ludzi jak rzeczy, mo¿e siê to skoñczyæ komorami gazowymi”. Przestroga za-
warta w s³owach Stone’a niesie ze sob¹ fundamentaln¹ prawdê o „zbrodni, jaka
nie mia³a precedensu w historii ludzkoœci”82.

Szkolna i pozaszkolna edukacja o Auschwitz
i Holokauœcie w Polsce

Od 2 lipca 1947 r. na terenie by³ego niemieckiego obozu koncentracyjnego i obozu
zag³ady Auschwitz-Birkeanu funkcjonuje Pañstwowe Muzeum Oœwiêcim-Brzezin-
ka (PMO-B), (obecna nazwa: Pañstwowe Muzeum Auschwitz-Birkeanu – PMA-B),
stan ten sankcjonowa³a ustawa Sejmu RP o upamiêtnieniu mêczeñstwa Narodu
Polskiego i innych Narodów w Oœwiêcimiu83. Muzeum obejmuje obszar 191 hek-
tarów, z czego na Auschwitz I przypada 20 ha, a na Auschwitz II Birkenau –
171 ha84. Pracownicy muzeum tylko w niewielkim stopniu wykonuj¹ typowe dla
muzealników prace. Dzia³anie muzeum ukierunkowane jest, po pierwsze, na
zachowanie autentycznego oblicza miejsca, które sta³o siê symbolem ludobójstwa,
po drugie, na upamiêtnianie ofiar i wydarzeñ z tamtych czasów, po trzecie wresz-
cie, na przekazywanie prawdy o Auschwitz. Z czasem potrzeba edukacji o Ausch-
witz stawa³a siê coraz wiêksza. Na zachodzie Europy i w Stanach Zjednoczonych
powsta³y specjalne uniwersyteckie katedry i instytuty, gdzie badano i nauczano
o wydarzeniach, które mia³y miejsce m.in. w Auschwitz.

W Polsce potrzeba zmierzenia siê z prawd¹ o historii obozu Auschwitz t³u-
miona by³a, z jednej strony, przez specyficzn¹ propagandê komunistów, z drugiej
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zaœ – przez dzia³ania cenzury. Warto tak¿e podkreœliæ, ¿e na stan badañ historycz-
nych mia³ wp³yw brak dostêpu do wielu materia³ów archiwalnych znajduj¹cych
siê w Zwi¹zku Radzieckim.

Pierwsze kroki w zakresie dzia³alnoœci edukacyjnej PMO-B podjêto dopiero
w latach siedemdziesi¹tych i by³y to pocz¹tkowo konferencje adresowane do pol-
skich nauczycieli. Poruszano wówczas takie tematy, jak „Auschwitz – symbol dla
Polaków, ¯ydów, Romów”, „Dzia³alnoœæ Muzeum oraz mo¿liwoœæ wspó³pracy
z nauczycielami i m³odzie¿¹ szkoln¹”. Ta pionierska dzia³alnoœæ mia³a jednak licz-
ne ograniczenia, przede wszystkim jej zasiêg i zakres by³ bardzo ograniczony, po
drugie, kontakty ze wspomnianymi zagranicznymi oœrodkami akademickimi zaj-
muj¹cymi siê badaniami nad Holokaustem by³y raczej okazjonalne i najwyraŸniej
brakowa³o systematycznej wymiany wyników badañ i wspó³pracy. Poza tym lata
1970–198085 to wci¹¿ okres, gdy w Polsce obowi¹zywa³a okreœlona wyk³adnia
interpretacji pochodzenia i liczby ofiar. Otó¿ uwa¿ano, ¿e obóz by³ miejscem kaŸni
przede wszystkim Polaków, s³owo „¯yd” nie pojawia³o siê w statystykach. Naj-
nowsze badania dowodz¹, ¿e wœród 1,2 mln osób, które straci³y ¿ycie w niemiec-
kim nazistowskim obozie Auschwitz-Birkenau, ok. 90 proc. stanowili ¯ydzi86.

Przemiany ustrojowe w Polsce, ale tak¿e w ca³ej Europie Wschodniej, da³y
impuls do zmian, w sensie jakoœciowym i iloœciowym, w pracy Dzia³u Oœwiato-
wego Miejsca Pamiêci i Muzeum Auschwitz-Birkenau. W 1995 r. podjêto m.in.
dzia³ania w zakresie przeformu³owania programu dla nauczycieli jêzyka polskiego
i historii. W zwi¹zku z tym przygotowano zestawy materia³ów edukacyjnych na
lekcje poprzedzaj¹ce wizytê w by³ym obozie oraz przeprowadzono seminaria i war-
sztaty. Postanowiono równie¿ o utworzeniu w Muzeum Centrum Edukacyjnego
oraz podjêciu intensywnej wspó³pracy z wy¿szymi szko³ami pedagogicznymi i uni-
wersytetami87.

Efektem tych decyzji by³y napawaj¹ce optymizmem kolejne inicjatywy, które
jednak rodzi³y siê powoli i niejednokrotnie w bólach. W lutym 1998 r. Centrum
Edukacyjne przy Muzeum uruchomi³o jako pierwsze w Polsce, i jak dot¹d jedyne,
podyplomowe studium dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych na temat
„Totalitaryzmu, rasizmu i Holokaustu”, ponadto z roku na rok na coraz wy¿szym
poziomie szkoleni s¹ przewodnicy po Muzeum, którzy oprowadzaj¹ zwiedzaj¹-
cych, pos³uguj¹c siê 50 jêzykami88. Niestety, nadal brakuje przewodników licen-
cjonowanych mówi¹cych w jêzyku hebrajskim89.

Centrum Edukacyjne przy Muzeum podjê³o wspó³pracê z instytucjami zagra-
nicznymi, w tym z Yad Vashem. W jej efekcie organizowano konferencje meto-
dyczne dla nauczycieli, adresowane tak¿e do Izraelczyków. Wspólne przedsiê-
wziêcia realizowano z coraz wiêksz¹ czêstotliwoœci¹ od pocz¹tku lat dziewiêædzie-
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si¹tych, choæ nie bez problemów. Na przyk³ad w roku 1993 Yad Vashem zor-
ganizowa³o specjalne trzytygodniowe seminarium dla pracowników merytorycz-
nych i przewodników w Muzeum Oœwiêcim-Brzezinka. Seminarium to dotyczy³o
historii i tradycji ¯ydów oraz narodu izraelskiego, a tak¿e roli pamiêci w œwia-
domoœci ¿ydowskiej i izraelskiej90. W lipcu 2004 r. Pañstwowe Muzeum Ausch-
witz-Birkenau zorganizowa³o seminarium „Auschwitz w zbiorowej œwiadomoœci
w Polsce i na œwiecie” dla nauczycieli i pedagogów z Izraela91.

Przy okazji uroczystoœci zwi¹zanych z 60 rocznic¹ wyzwolenia obozu Ausch-
witz-Birkenau, o których mowa by³a w rozdziale drugim, 27 stycznia 2005 r. pod-
czas g³ównych uroczystoœci na terenie by³ego obozu Birkenau podpisany zosta³
akt za³o¿ycielski Miêdzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauœ-
cie92. Dokument podpisali byli wiêŸniowie: W³adys³aw Bartoszewski i Simone
Veil. Zdecydowano, ¿e Centrum stanowiæ bêdzie integraln¹ czêœæ Pañstwowe-
go Muzeum Auschwitz-Birkenau, czerpi¹c z jego dorobku naukowego, zbiorów
archiwalnych i zaplecza kadrowego. Planowano, ¿e siedzib¹ Centrum stanie siê
budynek usytuowany w pobli¿u terenu poobozowego, w którym do pocz¹tku lat
dziewiêædziesi¹tych mieœci³ siê klasztor karmelitanek. W za³o¿eniach oœwiêcim-
skie Centrum ma œciœle wspó³pracowaæ z takimi instytucjami, jak jerozolimskie
Yad Vashem, Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie, jednostki akademickie zaj-
muj¹ce siê badaniami nad Holokaustem, ró¿nego rodzaju instytucje i organizacje
miêdzynarodowe93.

Czy w Auschwitz mo¿na manifestowaæ to¿samoœæ narodow¹?

Od dawna toczy siê dyskusja: jakie cele do spe³nienia ma edukacja w miejscu
pamiêci i czy mo¿na pos³ugiwaæ siê histori¹ i symbolik¹ takich miejsc jak „Ausch-
witz”, aby kszta³towaæ postawy patriotyczne w danym spo³eczeñstwie. Tutaj
pojawia siê kolejne pytanie-kontrowersja: Do kogo nale¿y Auschwitz?
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Od wielu lat w bardziej lub mniej zawoalowany sposób polskie media, pra-
cownicy miejsc pamiêci, rzadziej politycy wyra¿ali dezaprobatê wobec manifesto-
wania to¿samoœci narodowej w tak specyficznych miejscach, jak miejsca kaŸni.
Niemniej jednak kontrowersyjne by³o maszerowanie m³odych ¯ydów z flagami
ulicami polskich miast. Od czasu do czasu do opinii publicznej przedostawa³y siê
np. g³osy sfrustrowanych mieszkañców warszawskich kamienic, przez podwórka
których w okresie wiosennym i jesiennym przewijaj¹ siê setki m³odych Izrael-
czyków.

Ubrana w identyczne bia³e lub niebieskie bluzy z Gwiazdami Dawida na ple-
cach, dzier¿¹ca flagi, m³odzie¿ szczerze przyznaje, ¿e wizyta w takim miejscu jak
Auschwitz w jednakowych strojach z flagami, po pierwsze, daje jej poczucie jed-
noœci, a po drugie, napawa dum¹94. Inbal Kvity-Ben Dov z Yad Vashem zdaje siê
nie rozumieæ „narzekañ personelu Muzeum Auschwitz-Birkenau”, który zarzuca
odwiedzaj¹cym obóz Izraelczykom „manifestowanie silnego nacjonalizmu” i brak
zrozumienia dla uniwersalnego charakteru tego miejsca. A przecie¿, jak mówi
Kvity-Ben Dov, ci „m³odzi wype³niaj¹ wolê dziadków”, by w Auschwitz „pamiêtali
swoj¹ rodzinê mordowan¹ tam za to, ¿e byli ¯ydami”. Jej zdaniem takie zacho-

Miejsce Pamiêci Auschwitz-Birkenau
(fot. Joanna Dyduch)
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wanie jest czymœ w rodzaju „symbolicznego rewan¿u” i „nie ma w tym nic z³e-
go”95. Zjawisko manifestowania to¿samoœci narodowej w Auschwitz nie jest tylko
domen¹ ¯ydów, bowiem maszeruj¹ca w Marszu ¯ywych wraz z ¯ydami polska
m³odzie¿ jest wyposa¿ona w liczne bia³o-czerwone flagi.

Demonstrowanie uczuæ patriotycznych w Auschwitz przybiera³o ró¿ne formy.
Do powiewaj¹cych w by³ym obozie flag pracownicy muzeum, mieszkañcy Oœwiê-
cimia oraz zwiedzaj¹ce obóz osoby innych narodowoœci zd¹¿y³y siê ju¿ przyzwy-
czaiæ. W ostatnich latach dosz³o jednak¿e do kilku incydentów, które bardzo
poruszy³y opiniê publiczn¹ w Polsce i Izraelu.

Z³o¿onoœæ relacji polsko-izraelskich wymaga od politycznych decydentów spo-
ro taktu i wra¿liwoœci. Wydaje siê, ¿e zabrak³o go, kiedy polski resort obrony
wyda³ zgodê na przelot izraelskich samolotów bojowych F-15 nad terenami by³ego
obozu Birkenau. Izraelskie samoloty wojskowe przylecia³y do Polski we wrzeœniu
2003 r., by wzi¹æ udzia³ w pokazach lotniczych w Radomiu. Podobnie jak inne
zorganizowane grupy izraelskie, przybyli wówczas do Polski wojskowi odwiedzili
równie¿ Auschwitz-Birkenau. Momentem kulminacyjnym wizyty by³o z³o¿enie
kwiatów w Birkenau, wtedy te¿ izraelskie samoloty bojowe mia³y przelecieæ nad
ramp¹ w Birkenau tak nisko, by z ziemi mo¿na by³a zobaczyæ Gwiazdê Dawida.

Marsz ¯ywych – teren by³ego obozu
zag³ady Auschwitz I, Oœwiêcim 2001 r.
(fot. Joanna Dyduch)
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W locie pamiêci uczestniczyæ mia³y równie¿ polskie Migi-29. W uroczystoœci obok
150 ¿o³nierzy izraelskich wzi¹³ udzia³ ambasador Szewach Weiss. Niezadowolenie
z pomys³u Izraelczyków i jego akceptacji przez polskie w³adze wyrazi³ dyrektor
Pañstwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau Jerzy Wróblewski, podkreœlaj¹c, ¿e
tereny by³ego obozu nie s¹ miejscem do „demonstrowania si³y militarnej”96.
Ambasador Weiss t³umaczy³ natomiast, ¿e „przelot ma charakter pokojowy. Ta
krótka chwila lotu nad Birkenau bêdzie jak krzyk przeciw niesprawiedliwoœci,
ksenofobii, rasizmowi, z³u i nienawiœci. W trakcie wojny ¯ydzi nie mieli armii,
która mog³aby ich broniæ – powstaæ mog³a dopiero w Pañstwie Izrael. Teraz jej
lotnicy zasalutuj¹ prochom ofiar Holokaustu”97.

W jednym ze swoich refleksyjnych tekstów do tego konkretnego zdarzenia
odnios³a siê by³a wiêŸniarka KL Auschwitz-Birkenau, od lat spotykaj¹ca siê z m³o-
dzie¿¹ izraelsk¹, niemieck¹ oraz polsk¹ Halina Birenbaum. W tekœcie Z podró¿y
z izraelsk¹ m³odzie¿¹ do Polski98 wspomina m.in., ¿e „akurat podczas pobytu w Pol-
sce izraelskie myœliwce F-15 przelecia³y nad ramp¹ w Auschwitz”. Birenbaum
przyznaje, ¿e choæ „wiele by³o rozmaitych reakcji na to w Polsce i Izraelu”, dla
niej by³a to „pewna symboliczna rekompensata za totaln¹ bezsilnoœæ wobec tego,
co zrobiono przed 60 laty w tym miejscu z setkami tysiêcy ¯ydów”99.

PROBLEM IZRAELSKICH PIELGRZYMEK DO POLSKIProblem izraelskich pielgrzymek do Polski

Geneza

Idea podró¿y studyjnych do miejsc pamiêci, adresowanych do m³odzie¿y ostatnich
klas szko³y œredniej, siêga w Izraelu prze³omu lat osiemdziesi¹tych i dziewiêæ-
dziesi¹tych ubieg³ego wieku. Pocz¹tkowo wyprawy te mia³y charakter sponta-
niczny i by³y inicjatyw¹ rodziców, nauczycieli i dzia³aczy spo³ecznych, g³ównie
zwi¹zanych ze œrodowiskami kibucowymi. Szybko jednak okaza³o siê, ¿e podró¿e
takie mog¹ mieæ walory nie do przecenienia z punktu widzenia polityki integracji
spo³eczeñstwa oraz promowania postaw patriotycznych. Dlatego te¿ izraelskie
Ministerstwo Edukacji zaanga¿owa³o siê we wspó³organizacjê procesu ekspedio-
wania m³odych Izraelczyków do „Polski Holokaustu”. Bezpoœrednim impulsem do
podjêcia przez izraelskiego ministra edukacji Itzchaka Navona decyzji o wprowa-
dzeniu do programu szkolnego wyjazdów do Polski by³ jego udzia³ w pierwszym
Marszu ¯ywych, zorganizowanym 1988 r. Odt¹d ministerstwo, niezale¿nie od
Marszu, rozpoczê³o akcjê wysy³ania m³odzie¿y w wieku licealnym do Polski, by
mog³a ona na w³asne oczy zobaczyæ, gdzie dokona³a siê najwiêksza nowo¿ytna
tragedia narodu ¿ydowskiego.

Z czasem rola ministerstwa ograniczy³a siê do koordynowania wyjazdów,
sprawowania pieczy nad kszta³ceniem przewodników i opiekunów m³odzie¿y w Pol-
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sce. Resort edukacji przyczyni³ siê tak¿e do opracowania pedagogicznej koncepcji
zarówno samej podró¿y, jak i poprzedzaj¹cego j¹ przygotowania uczniów w szko-
³ach oraz czuwa nad ewaluacj¹ zdobytej wiedzy i doœwiadczeñ po powrocie z Pol-
ski. Ministerstwo przejê³o równie¿ niektóre koszty zwi¹zane z organizacj¹ i reali-
zacj¹ projektu. Jednak¿e czêœæ zobowi¹zañ finansowych pozostaje po stronie uczest-
ników wyjazdu, a wiêc samych uczniów. P³ac¹ oni œrednio za podró¿ do Polski ok.
1000–1500 dolarów. Ewentualna pomoc finansowa w postaci ministerialnych sty-
pendiów zale¿y od zamo¿noœci rodziców.

Przygotowania

Trwaj¹cy 8–11 dni pobyt w Polsce jest czêœci¹ szerzej zakrojonego programu na-
uczania o Holokauœcie w izraelskich szko³ach. Ma ona zwykle miejsce w jede-
nastej lub dwunastej klasie maturalnej. Sam wyjazd poprzedzony jest specjalnym
kursem, obliczonym w klasie jedenastej na 30 godzin lekcyjnych. Uczniowie zapo-
znaj¹ siê „z histori¹ ¯ydów i Zag³ady”, na co przeznaczonych jest ok. 26 godzin,
ucz¹ siê tak¿e o „ogólnej sytuacji ziem polskich pod okupacj¹”100. Natomiast
w klasie dwunastej problematyce Holokaustu poœwiêca siê 50 godzin lekcyjnych,
z czego ok. 10 na ogólne omówienie drugiej wojny œwiatowej”101. Zajêcia maj¹
czêsto charakter interaktywny i warsztatowy.

Ziv Margolin, aktualnie oficer armii izraelskiej, który tu¿ przed rozpoczêciem
s³u¿by wojskowej odby³ w 2002 r. podró¿ do „Polski Holokaustu”, przyznaje, ¿e
„zajêcia poœwiêcone by³y historii Zag³ady ¯ydów w Polsce”. Uczniowie pisali
autorskie prace, np. wywiady, albo opracowywali materia³y Ÿród³owe. Jednak¿e,
w jego odczuciu, g³ównym celem kursu by³o uczynienie z m³odzie¿y ucz¹cej siê
w ró¿nych klasach, jednej grupy. Kurs mia³ przede wszystkim, jak wyznaje Ziv,
„nauczyæ, jak pracowaæ razem, jak byæ jedn¹ grup¹ i jak pojechaæ na tê misjê
razem”102.

Inny poziom przygotowañ stanowi przeszkolenie przewodników, którzy to-
warzysz¹ m³odzie¿y i ich nauczycielom szkolnym w podró¿y do Polski. Zadanie
to ju¿ pod koniec lat osiemdziesi¹tych z inicjatywy Ministerstwa Edukacji przej¹³
Instytut Yad Vashem. Ka¿dego roku organizowany jest jeden kurs trwaj¹cy od
lutego do wrzeœnia. Warunkiem uczestnictwa w nim jest wy¿sze wykszta³cenie,
przynajmniej na poziomie studiów licencjackich. Ponadto chêtni zdaj¹ egzamin
wstêpny w formie wywiadu, podczas którego sprawdzane s¹ umiejêtnoœci nawi¹-
zywania kontaktu z grup¹ oraz uzyskiwania pozycji lidera103. Jak podkreœlaj¹ osoby
odpowiedzialne za stronê koncepcyjn¹ i pedagogiczn¹ kursu, prowadzony jest na
podstawie nastêpuj¹cych zasad: „po pierwsze, ma on pomóc zrozumieæ pe³en
obraz ¿ydowskiego ¿ycia przed Holokaustem w Polsce”, innymi s³owy, kursanci
ucz¹ siê o 800 latach obecnoœci ¯ydów w Polsce i stosunkach polsko-¿ydowskich.
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Po drugie, chodzi o „rzetelne przedstawienie historii Holokaustu”. Po trzecie zaœ,
o spojrzenie na historiê Polski i Polaków, bez której, jak twierdzi A. Danzig, „nie
sposób zrozumieæ historii ¯ydów”104.

Od przysz³ych przewodników wymaga siê przygotowania prelekcji na temat
którejœ z ¿yj¹cych w przedwojennej Polsce spo³ecznoœci ¿ydowskich lub te¿ o wa¿-
nej postaci zawi¹zanej z odwiedzanymi miejscami. Kursanci ucz¹ siê równie¿
oprowadzaæ po Muzeum Yad Vashem. W ramach kursu przewidziana jest dwu-
tygodniowa podró¿ do Polski. Natomiast po powrocie do Izraela w 5–7-osobo-
wych grupach uczestnicy kursu pracuj¹ nad przygotowaniem prezentacji na temat
ogl¹danych w Polsce miejsc i zwi¹zanych z nimi wydarzeñ historycznych.

Program podró¿y do „Polski Holokaustu”

Najogólniej mówi¹c, program podró¿y obejmuje wizyty m³odych Izraelczyków
w miejscach ¿ydowskiej pamiêci w Polsce. Na liœcie priorytetów umieszczone
zosta³y przede wszystkim by³e niemieckie obozy koncentracyjne i obozy zag³ady,
a wœród nich Treblinka, Auschwitz-Birkenau, Kraków-P³aszów, Majdanek. M³o-
dzie¿ odwiedza tak¿e polskie miasta, które niegdyœ stanowi³y centra ¿ycia ¿ydow-
skiego, takie jak Warszawa, Kraków, Lublin czy Tykocin – ów tak charakterystycz-
ny przyk³ad unicestwionego ¿ydowskiego sztetl. Doœwiadczenie to jest o tyle istot-
ne, ¿e w ten sposób m³odzi ¯ydzi konfrontowani s¹ z bolesn¹ prawd¹, i¿ z bo-
gatego, barwnego ¿ycia ¯ydów w Polsce, oprócz opustosza³ych obiektów i czêsto
zniszczonych zabytków kultury materialnej, nic nie pozosta³o105.

Z roku na rok roœnie liczba m³odych ludzi przybywaj¹cych do Polski. W ostat-
nich latach oscyluje ona wokó³ 20–22 tys. osób. Warto wspomnieæ, ¿e w pro-
gramie objêtym patronatem ministerstwa od 1988 do 1994 r. wziê³o udzia³ ok.
6 tys. m³odych ludzi. Ju¿ w 1995 r. programem objêto 2 tys. osób106. W 1999 r.
Ÿród³a ministerialne informowa³y, ¿e na szkolny wyjazd edukacyjny do Polski
uda³o siê 12 tys. m³odych Izraelczyków107. Nie wszystkim licealistom z Izraela
dane jest jednak uczestniczyæ w podró¿ach do Polski. O udziale decyduje przede
wszystkim chêæ samego zainteresowanego, wyniki w nauce i mo¿noœæ pokrycia
choæby niewielkiej czêœci kosztów.

M³odzi Izraelczycy przybywaj¹ do Polski w ramach pilotowanych przez szko³y,
a organizowanych przez ministerstwo podró¿y studyjnych, bior¹ tak¿e udzia³
w swoistym zlocie m³odzie¿y izraelskiej, organizowanym przez miêdzynarodo-
w¹ organizacjê Marsz ¯ywych [z ang. March of the Living]. Choæ oficjalnie izrael-
skie Ministerstwo Edukacji wspó³pracuje z organizacj¹ „Marsz ¯ywych”, to in-
terakcje przewa¿nie ograniczaj¹ siê do konsultacji i koordynacji wizyty i prze-
marszu m³odzie¿y w Oœwiêcimiu. Zdaniem Yossefa Levy’ego z resortu eduka-
cji organizatorzy Marszu realizuj¹ program w Polsce po swojemu, w projekcie
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pilotowanym przez ministerstwo mo¿na odnaleŸæ inne elementy, m³odzie¿ przy-
je¿d¿a do Auschwitz, ale odwiedza te¿ Wieliczkê i Wawel”108. Towarzysz¹cy m³o-
dzie¿y liderzy-przewodnicy Marszu ¯ywych nie potrzebuj¹ licencji ministerstwa.
Trzeba tak¿e wspomnieæ o grupach m³odzie¿y wywodz¹cej siê ze œrodowisk naro-
dowo-religijnych, które odwiedzaj¹ miejsca ¿ydowskiej pamiêci w Polsce poza
programem wyjazdów studyjnych nadzorowanych przez izraelskie Ministerstwo
Edukacji.

Przez wiele lat m³odzie¿ izraelska nie mia³a ¿adnego kontaktu z Polakami. To
siê jednak zmieni³o i od pewnego czasu, mniej wiêcej od 7–8 lat, niektóre izrael-
skie grupy spotykaj¹ siê z polskimi rówieœnikami. Spotkania te trwaj¹ jedn¹ b¹dŸ
dwie godziny lekcyjne. Mo¿na by rzec, ¿e s¹ one wyrwane z kontekstu podró¿y
i nie wnosz¹ do niej zbyt wiele. Czasami zdarza siê, ¿e niektóre grupy, przewa¿-
nie z inicjatywy samych nauczycieli, odbywaj¹ d³u¿sze i wczeœniej przygotowane
spotkania.

Wa¿n¹ zmian¹, która mo¿e mieæ wp³yw na odbiór podró¿y po Polsce, jest
wprowadzenie, na mocy porozumienia izraelskiego Ministerstwa Edukacji z dy-
rekcj¹ Pañstwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, wymogu zg³aszania wszyst-
kich zorganizowanych grup z Izraela odwiedzaj¹cych by³y obóz koncentracyjny
i obóz zag³ady Auschwitz-Birkenau. Ponadto grupy te musz¹ skorzystaæ z us³ug
przewodnika maj¹cego licencjê Muzeum. Wczeœniej oprowadzani byli tylko przez
towarzysz¹cych im izraelskich opiekunów. W praktyce jednak muzealny przewod-
nik w bierny sposób towarzyszy grupie i nie ma ¿adnego wp³ywu na treœæ prze-
kazu, jaki p³ynie do zwiedzaj¹cej m³odzie¿y. Natomiast w innych miejscach pamiêci,
a wiêc np. w Muzeum na Majdanku, Izraelczycy nie zg³aszaj¹ faktu, ¿e zwiedzaj¹
wraz z grup¹ obóz i nie anga¿uj¹ w ogóle muzealnych przewodników109.

Marsz ¯ywych

Wœród licznych inicjatyw edukacyjnych w obszarze stosunków polsko-¿ydowskich
i polsko-izraelskich przedsiêwziêciem najszerzej dyskutowanym i opisanym jest
Marsz ¯ywych110. Co roku media w Polsce i Izraelu zdaj¹ relacje z Marszu,
a zw³aszcza z jednego z dwóch jego kulminacyjnych momentów, a mianowicie
przemarszu m³odych ¯ydów z by³ego obozu Auschwitz do obozu Birkenau. Pro-
blematyka Marszu ¯ywych w kontekœcie stosunków polsko-¿ydowskich i polsko-
-izraelskich doczeka³a siê tak¿e opracowañ naukowych, pocz¹wszy od artyku³ów
w publikacjach zbiorowych po rozprawy naukowe. Co wiêcej, przedsiêwziêcie
zainicjowane w 1988 r. wraz z rozszerzaniem swojej skali i zakresu zyskiwa³o
nie tylko zwolenników, ale równie¿ krytyków, tak¿e w œrodowiskach ¿ydowskich
w Stanach Zjednoczonych i Izraelu.

Dalej w skrócie zostan¹ przedstawione najwa¿niejsze kwestie dotycz¹ce kon-
cepcji ideologicznej i pedagogicznej Marszu, jego struktury, a wiêc tego, kto i dla-
czego bierze w nim udzia³, schematu programu realizowanego przez uczestników
oraz tych elementów organizacyjnych przedsiêwziêcia, które nadaj¹ wydarzeniu
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tak specyficzny charakter. Na koniec zaprezentowanych zostanie kilka przyk³adów
z przebiegu polskiej czêœci Marszu z lat ubieg³ych. Omówione zostan¹ tak¿e naj-
wa¿niejsze w¹tki miêdzynarodowej debaty wokó³ Marszu.

Koncepcja ideologiczna i pedagogiczna

Pomys³odawcom i organizatorom Marszu przyœwieca kilka skorelowanych ze sob¹
celów. Wœród nich najwa¿niejsze jest „wzmacnianie ¿ydowskiej to¿samoœci”111.
Celowi temu s³u¿yæ ma poznawanie historii przodków. M³odzi uczestnicy Marszu
poznaj¹ koleje losów ¿ydowskiej diaspory na przestrzeni wieków, by w kulmina-
cyjnym momencie skonfrontowaæ siê z tragedi¹ Holokaustu. Ale na tym nie ko-
niec, bo i ¿ycie ¿ydowskie nie umar³o po drugiej wojnie œwiatowej, a odrodzi³o
siê w Erec Israel. St¹d pobyt w Izraelu i œwiêtowanie kolejnej rocznicy og³oszenia
Deklaracji Niepodleg³oœci jest swoist¹ kropk¹ nad „i” w programie.

Organizatorzy w procesie pedagogicznym pos³uguj¹ siê licznymi paralelami
historii i wspó³czesnoœci, wskazuj¹ na przyczyny i konsekwencje wydarzeñ histo-
rycznych, uczulaj¹c m³odzie¿ na mo¿liwoœæ powtórzenia siê wydarzeñ sprzed
60 lat. Upamiêtnienie ofiar poprzez przywrócenie indywidualnego charakteru tra-
gedii sprowadza siê do uzmys³owienia m³odym Izraelczykom, ¿e poœród milionów
zamordowanych s¹ ich faktyczni lub potencjalni krewni. Dziêki temu zabiegowi
zwi¹zek miêdzy maszeruj¹cymi ka¿dego roku m³odymi ¯ydami a ofiarami Ausch-

Marsz ¯ywych – teren by³ego obozu zag³ady Auschwitz II-Birkenau, Oœwiêcim 2001 r. (fot. Joanna Dyduch)
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witz-Birkenau jest tak silny, oparty na emocjach i prawie metafizycznych prze-
¿yciach. Bezsprzecznie zadaniem i celem Marszu nie jest realizacja tradycyjnych
wartoœci urzeczywistnianych w procesie pedagogicznym, gdzie element kognityw-
ny przewa¿a nad elementem emocjonalnym. Pomys³odawca i organizator Marszu,
Abraham Hirchson, przyzna³, ¿e celem Marszu jest „pozostawienie trwa³ego œladu
poprzez przyt³aczaj¹ce doœwiadczenie”, tak by m³odzi ludzie „byli lepszymi ¯y-
dami, bardziej aktywnymi w swoim œrodowisku”. Marsz ma byæ równie¿ ape-
lem skierowanym do m³odych ¯ydów ¿yj¹cych w diasporze, by „powrócili do
Izraela”112. Warto dodaæ, ¿e mówi¹c o „przyt³aczaj¹cym doœwiadczeniu”, w wielu
wypowiedziach prasowych organizatorzy Marszu zamiennie pos³ugiwali siê sfor-
mu³owaniem „doœwiadczenie Polski” (z ang. Poland expirience). Stosunkowo czêsto
w relacjach z Marszu, reporta¿ach, wywiadach i komentarzach pojawia³y siê i po-
jawiaj¹ takie sformu³owania, jak „podró¿ do Polski Holokaustu”, „Holokaust trip”.
Symptomatyczna i oddaj¹ca ideologiczny sens przedsiêwziêcia by³a wypowiedŸ
Hirschsona, który przyzna³: „rozpoczynamy od najciemniejszego rozdzia³u ¿y-
dowskiej historii i koñczymy na najjaœniejszym”113. Najprostsza interpretacja tych
s³ów ka¿e nam, jak to w przypadku podró¿y bywa, zwróciæ uwagê na aspekt
geograficzny. Miejscem, gdzie rozegra³ siê najciemniejszy rozdzia³ historii, jest
Polska, opozycj¹ zaœ – Izrael. Mo¿na równie¿ w interpretacji zwróciæ siê w kie-
runku kwestii, takich jak warunki ¿ycia, poczucie podmiotowoœci i niezale¿noœci,
a tak¿e mo¿liwoœci samostanowienia. Okres historyczny, który jest przedmiotem
zainteresowania przybywaj¹cych do Polski ¯ydów, to przede wszystkim lata przed-
wojenne i wojna. Analiza historyczna pozycji ¯ydów w tym okresie nie napawa
optymizmem.

Podsumowuj¹c, celem Marszu ¯ywych, jako pewnego procesu ukierunko-
wanego na formowanie konkretnych, po¿¹danych przez organizatorów postaw,
jest budowanie trwa³ej to¿samoœci ¿ydowskiej, odpornej na zagro¿enia p³yn¹ce ze
œwiata nie-¿ydowskiego, z którymi wi¹¿e siê pokusa asymilacji. Jasno wskazywany
jest podmiot, wobec którego m³odzi powinni byæ lojalni w pierwszej kolejnoœci,
a jest nim Pañstwo Izrael. Jak¿e sugestywnie równie¿ pokazywane s¹ konsek-
wencje sprzeniewierzenia siê lansowanej przez organizatorów wizji, gdy rok po
roku przemawiaj¹cy na ruinach krematoriów izraelscy oficjele powtarzaj¹, ¿e
„Holokaust wci¹¿ jest mo¿liwy, a Izrael jest jedynym miejscem, gdzie ¯ydzi mog¹
naprawdê czuæ siê bezpiecznie”.

Program realizowany w ramach corocznego Marszu ¯ywych

Rozpisany na kilkanaœcie dni program, ze starannie roz³o¿onymi akcentami, sta-
nowi ca³oœæ z³o¿on¹ z komplementarnych wobec siebie elementów. Adresowany
jest on g³ównie do m³odzie¿y ¿ydowskiej z diaspory114. Co roku bior¹ w nim
równie¿ udzia³ Izraelczycy. W sk³ad izraelskiej reprezentacji wchodz¹ zwyczajowo
przedstawiciele w³adz pañstwowych, reprezentanci ró¿nych jednostek wojsko-
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wych izraelskiej armii, w galowych mundurach, ci, którzy prze¿yli Holokaust
(z ang. survivors) oraz m³odzie¿. Pierwsza czêœæ programu Marszu ¯ywych od-
bywa siê w ca³oœci w Polsce. M³odzie¿ podró¿uje przez mniej wiêcej tydzieñ,
odwiedzaj¹c kolejne by³e niemieckie obozy koncentracyjne i obozy zag³ady aktual-
nie znajduj¹ce siê na terenie Polski. W programie czêœci polskiej s¹ tak¿e odwie-
dziny i zwiedzanie miast, w których przed drugiej wojn¹ œwiatow¹ istnia³y du¿e
skupiska ¯ydów. W Lublinie, £odzi, Krakowie, a tak¿e w mniejszych miastach
m³odzi ¯ydzi ogl¹daj¹ odrapane budynki, czêsto pe³ni¹ce obecnie funkcje ma-
gazynów czy w najlepszym wypadku bibliotek, które niegdyœ by³y centrami ¿ycia
¿ydowskiego115. Czasem w trakcie spaceru po ulicach, które w czasie wojny znaj-
dowa³y siê na terenie gett, m³odzi zauwa¿aj¹ antysemickie napisy, jak Jude raus
czy graffiti przedstawiaj¹ce Gwiazdê Dawida na szubienicy. Wbrew pozorom,
zw³aszcza w pocz¹tkowym okresie realizacji projektu, tego rodzaju obserwacje
wcale nie by³y niepo¿¹danym produktem ubocznym wizyty w Polsce. M³odzi
¯ydzi, przybywaj¹c do Polski, maj¹ jasno sprecyzowane o niej wyobra¿enie. Su-
gestywnym wyrazem owego wyobra¿enia jest osobista, choæ doœæ typowa refleksja
jednego z uczestników, opublikowana w zbiorze wierszy, wspomnieñ i fotografii
autorstwa m³odych ¿ydowskich uczestników Marszu. Eric Robinson napisa³: „Kie-
dy maszerowaliœmy, zgromadzeni przy drodze Polacy przyszli specjalnie, by po-
patrzeæ na ¯ydów. Niektórzy patrzyli przez okna w swoich domach. Pomyœla³em,
ka¿dego dnia patrz¹ przez te okna na Birkenau. Czy patrzyli na maszeruj¹cych
¯ydów w czasie horroru Holokaustu. Mijaj¹c ich, podnios³em flagê. Nigdy wczeœ-
niej nie czu³em siê bardziej dumny z tego, ¿e jestem ¯ydem”116.

Jak wspomina³am, najwa¿niejszym momentem pobytu w Polsce jest prze-
marsz z by³ego obozu Auschwitz do Birkenau. Wydarzenie to ma zawsze miejsce
w Dniu Holokaustu (z hebr. Yom haSzoa), który zgodnie z hebrajskim kalenda-
rzem jest rocznic¹ wybuchu powstania w Getcie Warszawskim. Na to wydarzenie
zje¿d¿aj¹ siê wszyscy podró¿uj¹cy po Polsce w mniejszych grupach m³odzi ¯ydzi.
Krótko potem, ze wzglêdu na porê roku czêsto w strugach deszczu, m³odzie¿
wylatuje do Izraela, by tam wzi¹æ udzia³ w napawaj¹cym dum¹ Dniu Pamiêci
(z. hebr. Yom HaZikaron) bohaterów wojny o niepodleg³oœæ oraz w radosnym, hucz-
nie i kolorowo œwiêtowanym Dniu Niepodleg³oœci Pañstwa Izrael (z hebr. Yom
Ha’Atzmaut).

Polacy na Marszu

Marsz zosta³ pomyœlany jako stricte ¿ydowskie przedsiêwiêcie. Niemniej jednak,
aby owo patriotyczne ¿ydowskie przes³anie nabra³o odpowiedniego wydŸwiêku,
wymaga³o sugestywnej scenerii. Wspó³czesna Polska idealnie wrêcz nadawa³a siê
do realizacji tego celu. Po bogatym niegdyœ, barwnym ¿ydowskim ¿yciu zosta³y
tutaj zdewastowane synagogi, wybrukowane ¿ydowskimi nagrobkami miejskie
place, i co najwa¿niejsze, w Polsce w³aœnie znajdowa³y siê by³e niemieckie obozy
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Polscy uczestnicy Marszu ¯ywych w 2000 r., cz³onkowie Polsko-Izraelskiego
Towarzystwa Hatikvah-Nadzieja (fot. Joanna Dyduch)

Polscy uczestnicy Marszu ¯ywych w 2003 r., cz³onkowie Polsko-Izraelskiego
Towarzystwa Hatikvah-Nadzieja (fot. Joanna Dyduch)
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zag³ady. Polska zatem zosta³a potraktowana przez organizatorów jako instrument.
Mo¿na rzec, ¿e organizatorzy Marszu wykorzystali pewien chaos towarzysz¹cy
transformacji ustrojowej w Polsce i przez pierwsze lata trasê swoich wêdrówek
traktowali eksterytorialnie. Wraz ze stabilizowaniem siê systemu demokratycz-
nego, w którym to procesie istotn¹ rolê odegra³y wolne media, przebiegiem i kon-
sekwencjami takiej, a nie innej konstrukcji ideologiczno-pedagogicznej Marszu
¯ywych zaczê³y siê interesowaæ polskie instytucje pañstwowe, organizacje, sto-
warzyszenia i pojedynczy obywatele.

Ju¿ w po³owie lat dziewiêædziesi¹tych polskie organizacje spo³eczne oraz stro-
na rz¹dowa coraz g³oœniej domaga³y siê mo¿liwoœci uczestniczenia w przemarszu
z Oœwiêcimia do Brzezinki wraz z ¯ydami. Wydaje siê, ¿e intencja Polaków to-
warzyszenia ¯ydom z ca³ego œwiata w trakcie przemarszu z Oœwiêcimia do Brze-
zinki by³a szlachetna i wolna od politycznych kalkulacji. Polskie chêci nie spotka³y
siê jednak z entuzjazmem organizatorów Marszu, co w œwietle nawet doœæ
ograniczonego zasobu informacji o specyfice i celach tego przedsiêwziêcia nie-
trudno by³o zrozumieæ.

Polska determinacja okaza³a siê jednak silniejsza od braku otwartoœci ¿ydow-
skich organizatorów Marszu i w koñcu w 1998 r. pozwolono polskiej m³odzie¿y
po raz pierwszy zaj¹æ miejsce na ty³ach maszeruj¹cej kolumny. Abraham Hirsch-
son przyzna³, ¿e „kiedy przyby³ do Polski po raz pierwszy i drugi”, w latach
osiemdziesi¹tych, by³ przekonany, „¿e Polacy s¹ odpowiedzialni za Holokaust”,
dlatego „nie chcia³ siê pocz¹tkowo zgodziæ, by Polacy maszerowali z ¯ydami117.
I choæ decyzja o obecnoœci Polaków w Marszu zosta³a podjêta, to sugestywnym
dowodem na sceptycyzm organizatorów, co do tego faktu, by³o wprowadzenie
limitów dla Polaków118. Liczba polskich, nie¿ydowskich uczestników Marszu nie
przekroczy³a nigdy 10 proc. maszeruj¹cych.

Nie mo¿na by³o jednak mówiæ na pocz¹tku, ¿e Marsz sta³ siê sposobnoœci¹
do spotkania czy dialogu miêdzy ¯ydami i Polakami. Agnieszka Magdziak-Mi-
szewska, pod koniec lat dziewiêædziesi¹tych doradca premiera Jerzego Buzka ds.
kontaktów z diaspor¹ ¿ydowsk¹, od 2006 r. ambasador RP w Tel Awiwie, przeko-
nywa³a, ¿e „Marsz ¯ywych nie jest imprez¹ turystyczn¹ ani okazj¹ do poznania
zabytków polskiej kultury”, a raczej „bolesn¹ podró¿¹ do j¹dra ciemnoœci, piel-
grzymk¹ do miejsca, gdzie gin¹³ naród przez stulecia tworz¹cy tu, w Polsce,
w³asn¹ tradycjê i kulturê119. Faktycznie, Marsz bêd¹cy swoist¹ pielgrzymk¹, na-
sycon¹ emocjami i epatuj¹c¹ symbolik¹, zachowa³ swój ¿ydowski, hermetyczny,
manifestacyjny charakter. Jeœli pojawi³o siê tam miejsce na dialog, to tylko m³o-
dych ¯ydów z zepchniêt¹ czasem na margines histori¹ w³asnych przodków. Dialog
ten odbywa³ siê jednak wed³ug œciœle okreœlonego scenariusza i mia³ na celu
zrealizowanie œciœle okreœlonych celów.

Zdaniem Magdziak-Miszewskiej, choæ otwarcie Marszu na nie¿ydowskich
uczestników z Polski by³o wa¿nym wydarzeniem, to Polacy nie powinni zbyt wiele
sobie obiecywaæ po tym geœcie i deklaracjach polityków obu stron. Co wiêcej, jej
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zdaniem w owej „¿ydowskiej pielgrzymce” Polacy „mog¹ byæ jedynie towarzy-
szami”120.

Mimo wszystko warto przyjrzeæ siê motywacjom polskiej m³odzie¿y, której
udzia³, cierpliwoœæ i wra¿liwoœæ zmieni³y na trwa³e oblicze Marszu ¯ywych. Mar-
cin Szydzisz, który kilkakrotnie uczestniczy³ w przedsiêwziêciu, zada³ sobie trud
zebrania i uporz¹dkowania informacji na temat motywacji polskich jego uczest-
ników. Wed³ug niego m³odzi Polacy, pytani o przyczyny uczestnictwa w Mar-
szu, najczêœciej wskazywali na potrzebê „oddania ho³du pomordowanym i za-
manifestowania swojej pamiêci”. Czêsto równie¿ pojawia³a siê potrzeba zama-
nifestowania solidarnoœci. Intencja ta zosta³a dostrze¿ona przez m³odych ¯ydów,
którzy nie tylko zauwa¿yli rówieœników z Polski, ale tak¿e tê obecnoœæ odebrali
„jako wyraz wspó³odczuwania bólu”121. Jako trzeci czynnik maj¹cy wp³yw na
podjêcie starañ, by uczestniczyæ w Marszu, Szydzisz wymienia d¹¿enie do prze-
zwyciê¿enia stereotypów oraz pragnienie wzajemnego poznawania siê. M³odzi
Polacy chcieli zaprotestowaæ przeciwko „stereotypowemu postrzeganiu Polaków
jak antysemitów”. Obecnoœæ Polaków na Marszu by³a równie¿ protestem przeciw-
ko „dzia³alnoœci organizacji faszyzuj¹cych” i tych g³osz¹cych has³a rasistowskie.
Dla wielu przemarsz z Auschwitz do Birkenau sta³ siê tak¿e sposobnoœci¹ do
osobistej refleksji122.

Marcin Szydzisz w rozmowie z Piotrem Cywiñskim, Marsz ¯ywych 2001 r. (fot. Joanna Dyduch)
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Profesor W³adys³aw Bartoszewski przemawia do uczestników Marszu Pamiêci i Nadziei,
od lewej Zbigniew Nosowski (redaktor wydawnictwa Znak), od prawej prof. Szewach Weiss,
Kraków 2001 r. (fot. Joanna Dyduch)

Uczestnicy Marszu Pamiêci i Nadziei w Oœwiêcimiu 2001 r. (fot. Joanna Dyduch)
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Nale¿y jednak zaznaczyæ, ¿e obecnoœæ Polaków w Marszu ogranicza siê jedynie
do wspólnego przemarszu z Auschwitz do Birkenau. Nigdy bowiem polska m³o-
dzie¿ nie zosta³a zaproszona do wziêcia udzia³u w ca³oœci trwaj¹cego blisko trzy
tygodnie programu. Fakt ten nie dziwi, jeœli bezdyskusyjnie przyjmiemy sposób
okreœlenia przez organizatorów grupy docelowej. Przy za³o¿eniu, ¿e edukacyjna
misja wyprawy nie ma na celu w pierwszej kolejnoœci promowania wartoœci uni-
wersalnych p³yn¹cych ze zdobywania wiedzy o Holokauœcie, a priorytetem jest
¿ydowska lekcja narodowa.

Na fali zmian, w atmosferze optymizmu organizacja March of the Living
przygotowa³a w 2001 r. nowy projekt adresowany do m³odzie¿y nie ¿ydowskiej
z ca³ego œwiata – Marsz Pamiêci i Nadziei. Pod opiek¹ izraelskich przewodni-
ków, w towarzystwie ocala³ych z Holokaustu Izraelczyków m³odzie¿ z ca³ego
œwiata zwiedza³a Polskê. Po pierwszej edycji postanowiono kontynuowaæ reali-
zacjê przedsiêwziêcia. Kolejne programy odbywa³y siê co dwa lata.

Ewolucja Marszu ¯ywych na wybranych przyk³adach

Pierwszy Marsz odby³ siê 14 kwietnia 1988 r. i mia³ byæ specjaln¹ form¹ upa-
miêtnienia wybuchu powstania w Getcie Warszawskim. Po uroczystoœciach pod
pomnikiem Bohaterów Getta w Warszawie grupa ¯ydów z Izraela, Niemiec, Wiel-
kiej Brytanii, Francji i Stanów Zjednoczonych przemaszerowa³a po raz pierwszy
z Auschwitz do Birkenau. Na czele Marszu stan¹³ jego pomys³odawca – cz³onek
Likudu – A. Hirschson oraz minister edukacji, by³y prezydent pañstwa Itzchak
Navon. Po zakoñczeniu programu w 1988 r. oceniono, ¿e warto by³oby go kon-
tynuowaæ. Zdecydowano wiêc, ¿e wydarzenie powtarzane bêdzie co dwa lata. Ju¿
w 1990 r., m.in. za spraw¹ zmian polityczno-miêdzynarodowych, na uroczystoœci
przybyli izraelscy przedstawiciele w³adz, ocaleni z Zag³ady byli wiêŸniowie, m.in.
laureat pokojowej Nagrody Nobla Eli Wiesel, naczelny rabin Izraela Meir Lau,
deputowany do Knesetu Szewach Weiss123.

Marszowi ¯ywych towarzyszy³y za ka¿dym razem nadzwyczajne œrodki bez-
pieczeñstwa. Jak donosi³a „Gazeta Wyborcza”, uczestników Marszu w 1992 r.,
przybywaj¹cych na lotnisko Okêcie ochrania³ „stoj¹cy przed salonem przylotów
wóz pancerny w pe³nej gotowoœci bojowej”, ale jak czytamy dalej, „na pró¿no by
czekaæ na pasa¿erów, „którzy odbierani byli przez autokary turystyczne pod esk-
ort¹ policji bezpoœrednio z p³yty lotniska124. Razem z ¯ydami do Polski przy-
bywa³y tony koszernej ¿ywnoœci. Sam Marsz w Oœwiêcimiu oraz towarzysz¹ce
mu podró¿e m³odych ¯ydów z 44 krajów po Polsce by³y przedsiêwziêciem stricte
¿ydowskim, hermetycznie zamkniêtym na Polaków i Polskê wspó³czesn¹.

Z roku na rok Marszowi towarzyszy³o coraz wiêksze zainteresowanie pol-
skich mediów. Dziennikarze pytali przybywaj¹cych nañ polityków i ¿ydowskich
dzia³aczy spo³ecznych nie tylko o ich motywacje, ale równie¿ o refleksje zwi¹zane
z ich stosunkiem do Polski i Polaków. W 1994 r. w Marszu wziêli udzia³ izrael-
scy ministrowie kultury i edukacji, deputowani do Knesetu oraz cz³onkowie ko-
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misji edukacji z 37 stanów USA, a nawet prezydent Urugwaju. Dla Polaków za-
interesowanych wydarzeniem organizatorzy Marszu zwo³ali konferencjê prasow¹.
Dziennikarze chcieli siê dowiedzieæ, „kiedy w izraelskich podrêcznikach historii
przestanie siê pisaæ o polskich obozach koncentracyjnych, a zacznie siê przypomi-
naæ, ¿e budowali je Niemcy?”. W odpowiedzi us³yszeli od przewodnicz¹cego
organizacji Marsz ¯ywych, Shmuela Rosenmana, ¿e „nie chce on dyskutowaæ
o tym, jak nazywaæ obozy”, po czym doda³, ¿e faktycznie „budowali je Niemcy,
ale budowali je w Polsce, dlatego przyje¿d¿amy tutaj”125.

W 1998 r. na czele maszeruj¹cych z Auschwitz do Birkenau ¯ydów z ca³ego
œwiata i garstki Polaków stan¹³ premier Polski Jerzy Buzek i premier Izraela Ben-
iamin Nataniahu. Obecnoœæ premiera Buzka mia³a byæ wyrazem solidarnoœci
z maszeruj¹cymi i sprzeciwu wobec zaprzeczania Holokaustowi, a tak¿e woli ro-
zwi¹zania przez stronê polsk¹ sporów wokó³ ¿wirowiska126. Oprócz premiera
stronê polsk¹ reprezentowa³ równie¿ marsza³ek Sejmu RP Maciej P³a¿yñski oraz
przedstawiciel prezydenta RP Marek Siwiec. Byli tak¿e chrzeœcijañscy duchowni,
w tym ordynariusz diecezji bielsko-¿ywieckiej Koœcio³a katolickiego, ks. bp Ta-
deusz Rakoczy, oraz ordynariusz diecezji cieszyñskiej Koœcio³a ewangelicko-aug-
sburskiego, bp Pawe³ Anweiler127. Wymowy wydarzeniu dodawa³a i ta okolicz-
noœæ, ¿e Marsz obywa³ siê w przeddzieñ hucznie obchodzonej w Izraelu 50 rocz-
nicy podpisania Deklaracji Niepodleg³oœci Pañstwa Izrael. Fakt ten w swoim prze-
mówieniu wyg³oszonym na ruinach krematorium podkreœli³ premier Nataniahu,
który mówi³, ¿e „Holokaust nie wydarzy³by siê, gdyby istnia³o pañstwo ¿ydowskie,
i ¿e dziœ jego istnienie jest gwarancj¹, ¿e Holokaust siê nie powtórzy”128.

Natomiast przemawiaj¹cemu premierowi Buzkowi, jak zauwa¿yli reporterzy
„The Jerusalem Post”, przygl¹da³ siê naczelny aszkenazyjski rabin Izraela, Meir
Lau, urodzony w Piotrkowie. Zdaniem „TJP” z jego wyrazu twarzy wyczytaæ mo¿-
na by³o niezadowolenie i gniew, gdy polski premier wspomina³ o ratuj¹cych ¯y-
dów z nara¿eniem ¿ycia Polakach129.

Dostrzegaj¹c zmiany w programie Marszu, jego izraelscy uczestnicy podkreœ-
lali obecnoœæ obu premierów oraz symbolikê zwi¹zan¹ z rocznic¹ powstania no-
wo¿ytnego pañstwa ¿ydowskiego. Zdaniem izraelskiego pisarza, M. Szelewa, stro-
na polska zaprezentowa³a „nowe stanowisko” wobec Marszu. „Do tej pory”, jego
zdaniem, „Polacy pozwalali organizowaæ Marsz, ale nie okazywali wiêkszego
wspó³czucia lub zrozumienia. Teraz po raz pierwszy mamy do czynienia z po-
zytywn¹ i pe³n¹ wspó³czucia reakcj¹ Polaków”130.

Maszeruj¹cy w 1998 r. po raz pierwszy z ¯ydami, Polacy sami z determinacj¹
wywalczyli sobie prawo, by wspó³uczestniczyæ w wydarzeniu. Pierwszymi pol-
skimi uczestnikami „Marszu” by³a grupa m³odych dzia³aczy warszawskiego Klubu
Inteligencji Katolickiej z Piotrem M.A. Cywiñskim na czele131. Tego roku dosz³o
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równie¿ do pierwszych spotkañ i rozmów uczestników Marszu z polsk¹ m³odzie¿¹
w Krakowie i w Warszawie. Te symboliczne zmiany zosta³y odczytane przez polskich
obserwatorów jako wyraz ewolucji koncepcji przedsiêwziêcia, które z „zamk-
niêtej ¿ydowskiej uroczystoœci, przekszta³ca³o siê w miêdzynarodow¹ manifes-
tacjê pamiêci”132.

W 2002 r. Marsz o ma³o nie zosta³ odwo³any. Ze wzglêdów bezpieczeñstwa
organizatorzy zastanawiali siê nad rezygnacj¹ z jego izraelskiej czêœci. Na wieœæ
o tym amerykañskie organizacje ¿ydowskie zaanga¿owane w projekt ostro zapro-
testowa³y argumentuj¹c, ¿e „jeœli ¿ycie ¿ydowskie mia³oby skoñczyæ siê w Ausch-
witz, lepiej zostaæ w domu i nie maszerowaæ w ogóle”133. Na pozór pozbawione
logiki zdanie, oddaje symboliczny sens idei programu, którego celem nie jest je-
dynie upamiêtnienie ofiar, oddanie im ho³du czy nauka historii, a wskazanie spe-
cyficznie interpretowanych zale¿noœci miêdzy antysemityzmem, histori¹ a wspó³-
czesnoœci¹. Mimo ryzyka odwo³ania, pocz¹tkowo tylko izraelskiej czêœci projektu,
potem równie¿ czêœci odbywaj¹cej siê w Polsce, Marsz jednak siê odby³, ale po
raz pierwszy i jak dot¹d ostatni tylko w Polsce134. Tego roku na jego czele stanê³y

Prezydent Izraela Ezer Weizman i prezydent Polski Aleksander Kwaœniewski
w czasie Marszu ¯ywych, Oœwiêcim 2000 r. (fot. Monika Golanowska)
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szefowe resortów edukacji obu krajów – Limor Livnat i Krystyna £ybacka. Ju¿ po
zakoñczeniu uroczystoœci zadeklarowa³y one, ¿e do³o¿¹ starañ by „przekaz o Holo-
kauœcie nie by³ jednostronny”. W myœl ustaleñ poczynionych przez panie minister
ka¿da z izraelskich grup przybywaj¹cych do Polski mia³a mieæ polskiego przewod-
nika, zmiany mia³y nast¹piæ równie¿ w sposobie edukowania nauczycieli135.

W 2003 r. na czele Marszu stanêli prezydenci: Izraela Mosze Kacaw oraz
Polski Aleksander Kwaœniewski. Kacaw przyby³ do Polski z oficjaln¹ dwudnio-
w¹ wizyt¹ zwi¹zan¹ z centralnymi obchodami uroczystoœci 60 rocznicy Powstania
w Getcie Warszawskim136. W przemówieniu wyg³oszonym przy ruinach kremato-
rium w Birkenau, skierowanym g³ównie do m³odych ¯ydów, izraelski prezydent
wskaza³ na symboliczny zwi¹zek Holokaustu z utworzeniem œwieckiego Pañstwa
Izrael, mówi¹c: „Oto odrodzi³ siê naród ¿ydowski z prochów rozsypanych na
terenie wielu obozów zag³ady [...]. Oto powróciliœmy do swojej ojczyzny, za³o-
¿yliœmy niezawis³e pañstwo”137. Kacaw zwróci³ siê równie¿ do polskiej m³odzie¿y,
s³owami: „jestem z was dumny, obecni tutaj m³odzi Polacy, ¿e pe³ni wiary i na-
dziei, razem z nami dŸwigacie ciê¿kie brzemiê pamiêci Zag³ady i p³yn¹cej z niej
nauki”138. Zwracaj¹c siê jednak bezpoœrednio do prezydenta Kwaœniewskiego,
Kacaw powtórzy³ czêsto wypowiadane przez siebie zdanie, ¿e choæ œwiadom jest
tego, i¿ Polska by³a okupowana, to „panuj¹cy w wielu krajach europejskich,
w tym w Polsce, antysemityzm, czêsto odbiera³ resztki nadziei i mo¿liwoœci ra-
tunku”139.

Prezydent Kwaœniewski natomiast poprosi³ m³odych ¯ydów, by w czasie swo-
jego pobytu w Polsce „bli¿ej przyjrzeli siê ziemi swoich przodków”, dostrzegli to,
¿e ka¿dego roku w Marszu bior¹ udzia³ ich rówieœnicy z Polski, którymi powo-
duje sympatia i przyjaŸñ140. Warto nadmieniæ, ¿e przebieg uroczystoœci w ca³oœci
relacjonowany by³ przez izraelsk¹ telewizjê, a t³umaczone na hebrajski przemó-
wienie polskiego prezydenta zosta³o opatrzone komentarzem, ¿e jest on „praw-
dziwym przyjacielem Izraela”141.

2 wrzeœnia 2004 r. prezydent Aleksander Kwaœniewski spotka³ siê z Abraha-
mem Hirschsonem, izraelskim politykiem i jednoczeœnie przewodnicz¹cym Miê-
dzynarodowego Marszu ¯ywych. Prezydent podziêkowa³ Hirschsonowi za wk³ad
w organizacjê przedsiêwziêcia, które, jego zdaniem, mo¿na zaliczyæ „do najwa¿-
niejszych przedsiêwziêæ s³u¿¹cych pojednaniu polsko-¿ydowskiemu”142.
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Retoryka pojednania polsko-izraelskiego towarzyszy³a relacjom medialnym
z Marszu równie¿ w 2004 r. Oprócz ¯ydów, co podkreœla³a izraelska prasa, w Mar-
szu wziê³o udzia³ ok. 500 Polaków, co wed³ug „Ha’aretz” by³o wyrazem polsko-
-¿ydowskiego pojednania143. Maszeruj¹cych prowadzi³ kontrowersyjny izraelski po-
lityk, wówczas minister sprawiedliwoœci Tommy Yosef Lapid. W przemówieniu
Lapid ostrzeg³ zebranych, ¿e „nie ma gwarancji, i¿ ktoœ nie bêdzie chcia³ po-
wtórzyæ” Zag³ady ¯ydów, zwa¿ywszy na to, ¿e „wci¹¿ jest obecny w œwiecie
antysemityzm i fanatyzm”144.

Natomiast pod koniec kwietnia 2005 r. polskie i izraelskie media informowa³y
o finalizowaniu przygotowañ do wyj¹tkowego Marszu ¯ywych. Jego specjalny
charakter wynikaæ mia³ m.in. z rekordowej liczby uczestników. Z tej okazji do
Polski wybiera³ siê izraelski premier Ariel Szaron, któremu towarzyszyæ mia³a
delegacja goœci z Izraela, wœród nich uratowani z Holokaustu z rodzinami wraz
z by³ym Naczelnym Aszkenazyjskim Rabinem Izraela Meirem Lauem145. Stronê
polsk¹, wbrew wczeœniejszym zapowiedziom, reprezentowa³ nie prezydent Kwaœ-
niewski, lecz premier Marek Belka146. Do spotkania Szarona i Kwaœniewskiego
dosz³o po Marszu na krakowskim lotnisku. Oprócz tradycyjnie ju¿ obecnych
polskich i izraelskich polityków w 2005 r. maszerowali równie¿ ministrowie edu-
kacji pañstw nale¿¹cych do Rady Europy.

Szaron, zwracaj¹c siê do uczestników Marszu, powtórzy³ s³owa wypowie-
dziane przy okazji uroczystoœci rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau,
¿e „tylko silne Pañstwo Izrael mo¿e skutecznie broniæ ¯ydów”147. Zwróci³ siê tak¿e
do m³odych ¯ydów, by nie zapomnieli nigdy, ¿e „powiewaj¹ca silnie i dumnie na
wietrze bia³o-niebieska flaga, któr¹ trzymaj¹ teraz w swoich rêkach, to flaga,
której tak rozpaczliwie brakowa³o 60 lat temu”148.

Marsz ¯ywych w 2005 r. by³ wyj¹tkowy nie tylko z racji rekordowej liczby
jego uczestników, któr¹ szacowano na ok. 20–21 tys., ale równie¿ ze wzglêdu na
lawinê krytyki, która przetoczy³a siê przez izraelskie media po jego zakoñczeniu.
Wœród najwa¿niejszych zarzutów znalaz³ siê i ten o instrumentalnym traktowaniu
historii Holokaustu. Nachuma Barnea na ³amach izraelskiego dziennika „Jediot
Ahronot” pyta³a retorycznie: „do kogo nale¿y Auschwitz, do kogo nale¿y Holo-
kaust? Czy jest w³asnoœci¹ wy³¹cznie Pañstwa Izrael? Czy stanowi mienie, z któ-
rego pañstwo mo¿e korzystaæ wed³ug w³asnych potrzeb? Czy raczej te straszne
miejsca i wszystko, co siê w nich wydarzy³o, nale¿¹ do ca³ej ludzkoœci?”149. Ilus-
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tracj¹ dla tych pytañ-zarzutów by³ np. fakt, i¿ „wy³¹cznie ¯ydzi uratowani z Ho-
lokaustu, którzy przybyli z Izraela w towarzystwie swoich wnuków – ¿o³nie-
rzy mieli prawo usi¹œæ na honorowym miejscu [...], pozostali byli zmuszeni do
obserwowania uroczystoœci zza drutów”, podczas gdy delegacja cz³onków par-
tii Szarona, Likudu, „znalaz³a miejsca i siedzia³a w pierwszym rzêdzie z prawej
strony”150.

Ponadto, jak poda³ powo³uj¹cy siê na Ÿród³a w izraelskim MSZ dziennik
„Ha’aretz”, „program Marszu szkodzi stosunkom polsko-izraelskim oraz inicjuje
izolacjê i nienawiœæ miêdzy oboma narodami”. Publicyœci „Jediot Ahronot”, ko-
mentuj¹c przebieg uroczystoœci i udzia³ w niej izraelskiego premiera, napisali:
„wizyta premiera Szarona i udzia³ w Marszu wygl¹da³ jak l¹dowanie na ziemi
niczyjej”, co dziennik uzna³ za „niedopuszczalne”. Podkreœlono równie¿, ¿e „Pol-
ska posiada nie tylko krematoria, ale tak¿e w³adze pañstwowe, z którymi strona
izraelska odmówi³a spotkania po przylocie”151.

Szymon Peres (wówczas
cz³onek Knesetu) oraz

Naczelny Aszkenazyjski
Rabin Izraela Meir Lau

rozpoczynaj¹ Marsz ¯ywych
w 2006 r. (fot. Yaakov

Finkelstein)
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Miêdzynarodowa debata wokó³ Marszu ¯ywych
i innych pielgrzymek izraelskiej m³odzie¿y do Polski

By zrozumieæ, po co izraelscy uczniowie przybywaj¹ do Polski, jak¹ rolê odgrywa
Polska i jej specyficzny wizerunek, nale¿a³oby siêgn¹æ do wyników – czêsto teore-
tycznej i pos³uguj¹cej siê rozmaitymi modelami – dyskusji w Izraelu. Rozwa¿ania
izraelskich naukowców w tej materii dotycz¹ zasadniczo problemu: jak wychowaæ
m³ode pokolenie, by by³o lojalne wobec ojczyzny i wspó³obywateli. Czêsto pojawia
siê równie¿ pytanie: czy koniecznie trzeba w tym celu wskazywaæ na zagro¿enie
zewnêtrzne i ukrytych wrogów?

Religia obywatelska

Dyskusja, która rozpoczê³a siê ju¿ na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych, toczy siê
na kilku p³aszczyznach, dotykaj¹c rozmaitych kwestii, pocz¹wszy od politycznych,
poprzez sprawy obyczajowe, a¿ po problematykê edukacyjn¹. Wielu jej uczest-
ników, zw³aszcza ze œrodowiska akademickiego, w analizie pilotowanych przez
Ministerstwo Edukacji masowych pielgrzymek m³odych Izraelczyków do Polski,

Tabela 9. Liczba uczestników Marszu ¯ywych (1988–2005)

Data Liczba uczestników

14 kwietnia 1988 1 500a

22 kwietnia 1990 3 000

30 kwietnia 1992 5 000

7 kwietnia 1994 6 000

16 kwietnia 1996 6 000a

4 maja 1997 2 500

23 kwietnia 1998 7 000

13 kwietnia 1999 1 600

2 maja 2000 6 000b

19 kwietnia 2001 2 000

9 kwietnia 2002 2 000

29 kwietnia 2003 1 500

19 kwietnia 2004 5 500

2005 18 000

a Dane za: Reflections: March of the Living 1996, Central Agency for Jewish Education for the March of
the Living Southern Region Miami, Florida, grudzieñ 1996.
b Dane za: „The Jerusalem Post”, 3 maja 2000.

¾ród³o: J. Badowska, „Marsz ¯ywych – miêdzy martyrologi¹ a polityk¹”, rozprawa doktorska, Kraków
2005, s. 113. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e dane, na które powo³uje siê J. Badowska, nie s¹ precyzyjne i czêsto
ró¿ni¹ siê od tych podawanych w mediach. Autorka, pracownik Pañstwowego Muzeum Auschwitz-
-Birkenau, powo³uje siê na statystyki Muzeum.
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odnosi siê do wylansowanej przez Eliezera Don-Yehiê i Charlesa S. Liebmana
koncepcji religii obywatelskiej152.

Po co Izraelowi cywilna religia? OdpowiedŸ wydaje siê nie byæ skompliko-
wana, chodzi bowiem o poszukiwanie ideologicznego budulca to¿samoœci ludzi
przyby³ych z ró¿nych zak¹tków œwiata, którym przysz³o tworzyæ nowej jakoœci
spo³eczeñstwo narodowe. Ten cel wymaga³ znalezienia takich elementów ideolo-
giczno-kulturowych, z którymi mogliby siê identyfikowaæ religijni i niereligijni
¯ydzi przybyli do Erec Izrael z ró¿nych krêgów cywilizacyjnych. Cech¹ charak-
terystyczn¹ „cywilnej religii” jest jej alternatywny charakter wobec religii w ro-
zumieniu tradycyjnym.

Don-Yehia i Liebman wskazuj¹ na kolejne etapy ewolucji religii obywatel-
skiej. Tu¿ po powstaniu Pañstwa Izrael dominuj¹cym nurtem ideologicznym by³
socjalistyczny syjonizm. Lecz ju¿ od pocz¹tku nie by³a to ideologia, z któr¹ iden-
tyfikowaliby siê wszyscy obywatele m³odego pañstwa. Autorzy ksi¹¿ki Civil Relig-
ion in Israel stwierdzaj¹, ¿e w okresie przedpañstwowym alternatyw¹ mia³ staæ siê
rewizjonizm, nie by³a to jednak cywilna religia odpowiadaj¹ca za³o¿eniom defini-
cyjnym poczynionym przez Don-Yehiê i Liebmana. Dopiero stworzenie pañstwa
i potrzeba spo³ecznej integracji obywateli ponad podzia³ami ideologicznymi zro-
dzi³o potrzebê wygenerowania „systemu wartoœci, wierzeñ i symboli”153. Zabieg
ten by³ niezbêdny w procesie socjalizacji nowych imigrantów oraz tworzenia po-
czucia ich trwa³ego zwi¹zku z Izraelem (jako ziemi¹ obiecan¹ w znaczeniu re-
ligijnym i politycznym). Dodatkowo chciano symbolicznie zwi¹zaæ obywateli z no-
woczesnymi fundamentami pañstwa, jakimi s¹ jego instytucje i prawodawstwo.

Wa¿nym pojêciem w koncepcji religii obywatelskiej, w jej pierwotnej wersji
by³o pojêcie „etatyzm”, przyznaj¹ce centraln¹ pozycjê pañstwu i jego interesom154.
Zgodnie z tak¹ interpretacj¹ etatyzm nadawa³ istnieniu Izraela mistyczny wymiar,
sensem którego jest ¿ydowski duch i d¹¿enie ¯ydów do egzystencji we w³asnym
pañstwie. Mia³ on jeszcze jedn¹ wa¿n¹ cechê, mianowicie odwo³ywa³ siê nie do
wizji przysz³ego pañstwa, lecz do stanu faktycznego, a wiêc sytuacji, w której
pañstwo ju¿ istnieje i funkcjonuje. Powstanie pañstwa ¿ydowskiego wkrótce po
Holokauœcie do dziœ ma wymiar symboliczny. Entuzjazm, z jakim odnoszono siê
po traumatycznych wydarzeniach drugiej wojny œwiatowej do zaistnienia pañstwa
¿ydowskiego, zarówno w diasporze, jak i w Izraelu, sta³ siê Ÿród³em spontanicznej
lojalnoœci. Przed architektami pañstwowoœci hebrajskiej pojawi³o siê zadanie utr-
walenia tych uczuæ, a sta³o siê to mo¿liwe dziêki wykreowaniu nowego jêzyka
symboli, kultu i rytua³ów.

Etatyzm, przyczyniaj¹c siê do stworzenia nowej religii obywatelskiej, czerpa³
z religii tradycyjnej, zw³aszcza z historycznych treœci judaizmu. ¯ywotne okaza³y
siê bowiem w¹tki wybrania narodu, ziemi obiecanej, walecznoœci w obronie zie-
mi, poœwiêcenia i ¿ydowskiej tradycji. Taka tendencja znalaz³a swój wyraz w for-
mie jêzyka etatyzmu, który charakteryzowa³ siê zapo¿yczeniami z Biblii. Zapo-
¿yczania owe jednak nabiera³y nowego znaczenia, i tak Izraelczycy stawali siê
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bezpoœrednimi spadkobiercami bohaterów biblijnych. Elementem etatyzmu sta³o
siê uwspó³czeœnienie historii sprzed kilku tysiêcy lat. Przeprowadzano swego
rodzaju paralelê miêdzy mitem heroicznej obrony Masady a wydarzeniami bezpoœ-
rednio poprzedzaj¹cymi utworzenie pañstwa, jak powstanie ¯ydów w Getcie War-
szawskim wiosn¹ 1943 r. Si³¹ rzeczy nie mo¿na by³o ca³kowicie zignorowaæ do-
œwiadczenia narodu ¿ydowskiego, jakim by³ Holokaust. Jednak¿e spo³eczna per-
cepcja traumy ¯ydów z czasów drugiej wojny œwiatowej od chwili og³oszenia
powstania nowo¿ytnego pañstwa ¿ydowskiego przesz³a godn¹ uwagi ewolucjê.
Przez pierwsze lata istnienia Pañstwa Izrael na poziomie rz¹dowym nic w³aœciwie
nie zosta³o uczynione dla upamiêtnienia Holokaustu. Dominuj¹cy wówczas so-
cjalistyczny syjonizm widzia³ w doœwiadczeniu Holokaustu potwierdzenie s¹du
o tradycyjnej ¿ydowskiej pasywnoœci. Krytycyzm i nieprzyjazny stosunek wobec
ofiar Szoa, w myœl prezentowanej doktryny by³ konsekwencj¹ potêpienia pasyw-
noœci w obliczu przeœladowañ oraz gloryfikowa³ walecznoœæ i heroizm. Holokaust
traktowano synonimiczne z wypêdzeniem, pe³nym cierpieñ i poni¿enia ¿yciem
w diasporze. Stawiany by³ on w opozycji do tego wszystkiego, co wi¹za³o siê
z ¿yciem ¯ydów w Pañstwie Izrael.

Dopiero proces Eichmanna w Jerozolimie w 1962 r. sta³ siê przyczynkiem do
zmiany percepcji Holokaustu155 i inkorporacji go do rodz¹cej siê wówczas nowej
wersji religii obywatelskiej w Izraelu, jak najbardziej aktualnej tak¿e dzisiaj. Bez-
poœrednim skutkiem tych przemian by³a zmiana nastawienia do ofiar Holokaustu,
które nie bra³y czynnego udzia³u w antyniemieckim ruchu oporu156.

Có¿ mog³o siê takiego staæ, ¿e trzeba by³o zredefiniowaæ i przekszta³ciæ mo-
dele i wzory, wed³ug których odbywa³a siê spo³eczna socjalizacja Izraelczyków?
Otó¿ Izrael jako pañstwo ¿ydowskie sta³ siê faktem, w latach 1949–1952 mia³a
miejsce masowa migracja ¯ydów do nowej ojczyzny, to zaœ poci¹ga³o za sob¹
potrzebê integracji spo³ecznej w ju¿ istniej¹cym pañstwie157. Nowa rzeczywistoœæ
zbieg³a siê z poszukiwaniem uniwersalnych wartoœci, za pomoc¹ których mia³a
byæ integrowana ¿ydowska spo³ecznoœæ Izraela. Zaczê³a wzrastaæ rola religii,
a w³aœciwie tradycji i obrzêdowoœci. Wspóln¹ tradycjê traktowano jako swoiste
spoiwo. Tym, co dodatkowo ³¹czy³o w symboliczny sposób ¿ydowskich obywateli
Izraela i ¯ydów ¿yj¹cych w diasporze, by³a wspólna historia Holokaustu.

Etatyzm jako pierwsza cywilna religia w Izraelu wysuwa³ potrzebê istnienia
pañstwa na plan pierwszy, d¹¿y³ do zmniejszenia roli tradycyjnych wierzeñ reli-
gijnych na rzecz wiary w potrzebê utrzymania silnej struktury pañstwowej, wypo-
sa¿onej w instytucje, zunifikowane cywilne prawodawstwo, funkcjonuj¹cej dziêki
przekonaniu o istnieniu wspólnego celu. Etatyzmowi nie uda³o siê jednak stwo-
rzyæ alternatywnego systemu wierzeñ wobec tradycyjnej religii, który móg³by byæ
swego rodzaju zwornikiem kultury politycznej i spo³ecznej.

Wydarzeniami, które wp³ynê³y na redefinicjê cywilnej religii, by³y dwie woj-
ny Izraela z arabskimi s¹siadami. Chodzi tu o wojnê szeœciodniow¹ w 1967 r.
i póŸniejsz¹, zwan¹ Yom Kippur, w 1973 r. Spo³eczn¹ konsekwencj¹ tych mili-
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tarnych przedsiêwziêæ okaza³ siê kryzys to¿samoœci158. Wydarzenia te w szerszej
perspektywie zrodzi³y pytanie o legitymizacjê ¿ydowskiej obecnoœci na Bliskim
Wschodzie. Pytanie o to, co sprawia, ¿e w³aœnie geograficzna Palestyna ma byæ
terytorium pañstwa ¿ydowskiego, mia³o, zdaniem wielu, wyt³umaczenie jedynie
w wierzeniach religijnych. Tak wiêc nie socjalistyczny syjonizm, lecz religijna forma
syjonizmu okaza³a siê bardziej adekwatna dla uzasadnienia powstania Pañstwa
Izrael. W wê¿szym aspekcie ataki ze strony Arabów na m³ode pañstwo ¿ydowskie
zrodzi³y pytanie, drêcz¹ce wielu obywateli Izraela, o sens istnienia pañstwa w tak
wrogim otoczeniu, a w wymiarze jednostek o sens nara¿ania ¿ycia dla sztucznie
stworzonego pañstwa. Jak pisz¹ Liebman i Don-Yehiya, „brak religijnych wierzeñ
spowodowa³ u wielu Izraelczyków, szczególnie intelektualistów, poczucie braku
trwa³ych podstaw legitymizuj¹cych istnienie ¯ydowskiego Pañstwa”159. Zdefinio-
wanie pojêæ „¯ydzi” i „¿ydowska tradycja” wydaje siê rzecz¹ pierwszoplanow¹.
I tak ¯ydzi w œwietle nowej doktryny to ludzie, których ³¹czy wspólna historia

Demonstracja uliczna w Jerozolimie
przeciwko likwidacji osiedli

na Zachodnim Brzegu Jordanu
w 2003 r. (fot. Joanna Dyduch)
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i wiara, o silnym poczuciu wiêzi narodowych. Element wspólnoty historycznej
nawi¹zuje nie tylko do historii biblijnych, ale równie¿ do okresu ¿ydowskiego
¿ycia w rozproszeniu, izolacji i cierpienia, którego kulminacj¹ by³ Holokaust. To
wszystko zaœ sprawia, ¿e prawo ¯ydów do Ziemi Izraela jest uzasadnione.

Wzrastaj¹ce znaczenie tradycji judaizmu, i w tym kontekœcie ¿ydowskoœci,
zosta³o przez Liebmana i Don-Yehiya odniesione do centralnoœci Holokaustu jako
najwa¿niejszego politycznego mitu izraelskiego spo³eczeñstwa. Holokaust jako
symbol mia³ byæ wpisany w rzeczywistoœæ Izraela, mia³ okreœlaæ narodow¹ œwiado-
moœæ, mia³ pomagaæ w samookreœlaniu siê ¯ydów, t³umaczyæ ich miejsce w œwie-
cie i uzasadniaæ prawo do Erec Izrael. Pojêcie „Holokaust” z czasem sta³o siê
bowiem pojêciem, które w izraelskim spo³eczeñstwie interpretowano i analizo-
wano na wielu poziomach. Wszystkie one tworz¹ jednak integraln¹ ca³oœæ w po-
staci schematu czy systemu powi¹zanych ze sob¹ elementów, gdzie z pewnych
przes³anek wynikaj¹ okreœlone wnioski o zasadniczym ideowym znaczeniu dla
istnienia i funkcjonowania pañstwa.

Po pierwsze, Holokaust symbolizowaæ mia³ wrogoœæ œwiata wobec ¯ydów.
Syjonizm sta³ siê odpowiedzi¹ na wszechobecny antysemityzm, a Holokaust, któ-
ry w tej konstrukcji ideologicznej by³, pojmowanym na sposób religijny, odkupie-
niem, czyli ofiar¹ z³o¿on¹ przez naród ¿ydowski za ca³e z³o antysemityzmu nie-
¿ydowskiego œwiata, sta³ siê bezpoœredni¹ i najwa¿niejsz¹ przyczyn¹ powstania
Pañstwa Izrael. Wydarzenia Szoa postrzegane by³y równie¿ jako lekcja160 – „dla
wielu Izraelczyków, ponad bólem, ponad fizycznymi i psychologicznymi bliznami,
pozostaj¹ca nie tylko w tych, którzy byli bezpoœrednimi ofiarami nazistów, ale
tak¿e tych, którzy w ró¿ny sposób póŸniej stali siê jego ofiarami”161. Wydarzania te

Kampania przeciwko implementacji bliskowschodniego planu pokojowego G. Busha,
„Mapa Drogowa”, Jerozolima 2003 r. (fot. Joanna Dyduch)
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sta³y siê wiêc symbolem mo¿liwoœci z³a i okrucieñstwa, a przez tworzenie analogii
mog³y te¿ byæ symbolem radykalnego z³a. Percepcja Holokaustu nabra³a wymiaru
edukacyjnego, a lekcj¹ uniwersaln¹ p³yn¹c¹ z niego mia³a siê staæ lekcja – zarówno
dla ¯ydów w Izraelu, jak i za granic¹ – o potrzebie istnienia pañstwa ¿ydowskiego.

Form¹ przekazu nowych idei oraz ich interpretacji sta³y siê ceremonie nowej
cywilnej religii. Poniewa¿ to w³aœnie Holokaust odgrywaæ mia³ tutaj g³ówn¹ rolê,
nic wiêc dziwnego, ¿e okazje, przy których by³by on upamiêtniany, skupiaæ mia³y
najwiêcej uwagi162. Swego rodzaju sanktuarium Holokaustu sta³o siê Yad Vashem.
I to w³aœnie, jak twierdz¹ Liebman i Don-Yehiya, Yad Vashem, a nie np. Œciana P³aczu
(jedyna ocala³a œciana zniszczonej tzw. drugiej Œwi¹tyni Jerozolimskiej), jest na-
jwa¿niejszym i pierwszym w hierarchii „œwiêtym” miejscem nowej cywilnej re-
ligii163. Yad Vashem jest miejscem pamiêci, symbolicznym cmentarzem, muzeum,
centrum edukacyjnym i centrum naukowo-badawczym. Corocznie tysi¹ce m³o-
dych Izraelczyków w wieku szkolnym, ¿o³nierzy, turystów przyby³ych do Izraela
oraz ka¿da oficjalna wizyta polityków odwiedza to miejsce. Yad Vashem jest jednak

Plac Bohaterów Getta
i Œciana Pamiêci w Yad Vashem

(fot. Joanna Dyduch)
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Pomnik Bohaterów Getta w Warszawie (fot. Ewa Rudnik)

Uroczystoœci z okazji Dnia Holokaustu (Yomha Shoah), Yad Vashem 2003 r. (fot. Joanna Dyduch)

312 Rozdzia³ pi¹ty. WSPÓ£PRACA W ZAKRESIE EDUKACJI



tworem wtórnym, symbolicznym, w³aœciwe i autentyczne miejsca kaŸni ¯ydów,
takie jak by³e obozy zag³ady, znajduj¹ siê w Polsce.

Cywilna religia jest w pewnym sensie religi¹ folklorystyczn¹. Czerpie ona
z pok³adów uczuæ i emocji zakorzenionych w procesie socjalizacji w umys³ach
i sercach Izraelczyków164. Redystrybucja wartoœci nowej cywilnej religii odbywa
siê za pomoc¹ specyficznych instrumentów socjalizacji, jakimi s¹ publiczne in-
stytucje, przy czym szczególn¹ rolê odgrywaj¹ tutaj œrodki masowego przekazu
(prasa, telewizja) oraz rz¹dowe i pozarz¹dowe instytucje zajmuj¹ce siê edukacj¹.
Dzieje siê to przez tworzenie rytua³ów, projektowanie ceremonii, kreowanie mi-
tów oraz wyznaczanie miejsc œwiêtych.

Liebman i Don-Yehiya wskazuj¹ na istnienie trzech punktów, które zgod-
nie z przyjêtym systemem edukacyjnym pedagog-nauczyciel powinien podkreœliæ,
omawiaj¹c zagadnienia dotycz¹ce g³ównego mitu nowej cywilnej religii, jakim jest
Holokaust:

„1. Syjonizm winien byæ traktowany jako odpowiedŸ na pytanie o istnienie
Narodu ¯ydowskiego w kontekœcie niepowodzenia wszystkich innych prób roz-
wi¹zania tego problemu (chodziæ mo¿e m.in. o postulaty ¿ydowskiego oœwiecenia
– Haskali – których przejawem by³y g³oszone has³a asymilacji). Holokaust zaœ
dowiód³, ¿e tylko istnienie pañstwa daje ¯ydom pe³n¹ mo¿liwoœæ walki o prze-
trwanie i jest gwarantem istnienia i rozwoju narodu.

2. Silne Pañstwo Izrael to pañstwo wyposa¿one w armiê i korpus dyplomatyczny,
bêd¹ce silne spo³ecznie i ekonomicznie, a co najwa¿niejsze, to pañstwo maj¹ce
moralny charakter, który daje mo¿liwoœæ natychmiastowej odpowiedzi w sytuacji,
kiedy jakikolwiek ¯yd, bez wzglêdu na to, gdzie by siê znajdowa³, sta³by siê ofiar¹
przeœladowania. Œwiadomoœæ Holokaustu jest wiêc najpotê¿niejsz¹ si³¹, z której
wyp³ywa potrzeba solidarnoœci ¿ydowskiej, zarówno w Izraelu, jak i diasporze.

3. Mêstwo i odwaga ¯ydów w czasie Holokaustu nie jest jedynie spraw¹ ak-
tów walki militarnej i zbrojnego oporu wobec oprawców. Odwaga bowiem po-
winna byæ tutaj definiowana z perspektywy warunków zaistnia³ych w czasie dru-
giej wojny œwiatowej. Cnot¹ wówczas, obok heroizmu powstañców ¿ydowskich,
by³a tak¿e pomoc niesiona najbardziej potrzebuj¹cym, wychowanie dzieci w trady-
cji ¿ydowskiej, wiernoœæ wobec tradycji Izraela poprzez celebrowanie œwi¹t i ¿ycie
zgodnie z ¿ydowskimi wartoœciami. Bycie wiernym swojej ¿ydowskoœci, na prze-
kór eksterminacji, w nowej interpretacji «cywilnej religii», umo¿liwi³o restauracjê
pañstwa ¿ydowskiego po blisko dwóch tysi¹cach lat rozproszenia”165.

Podsumowuj¹c, nowa cywilna religia spe³nia³a trzy niezwykle wa¿ne funkcje,
po pierwsze, mia³a na celu integracjê, po drugie, legitymizacjê, a po trzecie wresz-
cie, mobilizowa³a spo³eczeñstwo pañstwowe166. Religia obywatelska u¿ywa jako
noœnika swych wartoœci izraelskiego systemu edukacyjnego. Jej wartoœci przekazy-
wane s¹ od wczesnego dzieciñstwa przez wszelkiego rodzaju uroczystoœci, zarów-
no rodzinne, jak i religijne czy pañstwowe, podrêczniki szkolne, aktywnoœæ w armii.
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Koncepcja enklawy wed³ug Mary Douglas – obserwacje
Jackie’ego Feldmana

Koncepcja enklawy stworzona przez wybitn¹ antropolog, Mary Douglas, pos³u¿y³a
Jackie’emu Feldmanowi do wyjaœnienia fenomenu edukacyjnych wyjazdów m³o-
dzie¿y izraelskiej do „Polski Holokaustu”. Izraelski badacz dowodzi, ¿e wyjazdy
te s¹ czêœci¹ polityki edukacyjnej ukierunkowanej na tworzenie izraelskiej to¿samoœci
narodowej. S¹ niejako przygotowaniem do doros³ego ¿ycia w pañstwie ¿ydow-
skim. Nie bez przyczyny równie¿ odbywaj¹ siê w przeddzieñ rozpoczêcia obowi¹zko-
wej s³u¿by wojskowej. Tworz¹ one specyficzny schemat, w którym Izrael znajduje
siê w centrum œwiata m³odych Izraelczyków. Dzieje siê to poprzez doœwiadczenie
wszystkiego, co jest nieizraelskie. Tym, co nieizraelskie jest Holokaust, który
dokona³ siê na polskiej ziemi. Œmiertelne niebezpieczeñstwo, którego symbolem
pozostaje Holokaust, jest przeciwstawione bezpieczeñstwu, jakie zapewnia ist-
nienie Izraela167. Program podró¿y do miejsc pamiêci w Polsce daje m³odym ludziom
poczucie przynale¿noœci do egalitarystycznej grupy z precyzyjnie wyznaczonymi gra-
nicami. Uproszczona wizja œwiata opiera siê na swoistej dychotomii Izrael – Polska.
Z tego generalnego podzia³u wywieœæ mo¿na kolejne, takie jak „my” i „oni”, „prze-
sz³oœæ” i „teraŸniejszoœæ” czy wreszcie to, co symbolizuje „¿ycie” i „œmieræ”.

W trakcie pobytu w Polsce m³odzi Izraelczycy, wed³ug Feldmana, funkcjonuj¹
w dwóch przestrzeniach. Pierwsza z nich to przestrzeñ wewnêtrzna – enklawa,
bêd¹ca czymœ w rodzaju izraelskiej wyspy na polskiej ziemi (jest to autobus,
hotel). Druga z kolei to przestrzeñ zewnêtrzna uto¿samiana z „Polsk¹ Holokaus-
tu”168. W tabeli 10 przedstawiono zestawienie symbolicznych obrazów, charakte-
rystycznych dla tych¿e przestrzeni.

Tabela 10. Dwuwymiarowoœæ izraelskich wyjazdów do Polski

Przestrzeñ wewnêtrzna Przestrzeñ zewnêtrzna

Niepasuj¹ca do otoczenia „bañka” – substytut
ojczyzny – domu Alienacja na obcym terenie

Ciep³a i ³adna pogoda Zimna i szara pogoda

Izraelskie s³odycze, jedzenie i muzyka „Obrzydliwe” polskie jedzenie, brak muzyki

Bezpieczeñstwo Niebezpieczeñstwo

Zabawa i towarzystwo ¯a³oba, przygnêbienie

Mo¿na zachowywaæ siê jak nastolatek Trzeba zachowywaæ siê jak reprezentant Izraela

TeraŸniejszoœæ, przysz³oœæ Przesz³oœæ

¯ycie Œmieræ

Izrael–„Polska Holokaustu”–diaspora „my”–„oni”

¾ród³o: J. Feldman, Voyages to Poland: Sensitizing Educators to Non-Verbal Elements, www.yad-vashem.org.il/do-
wnload/education/conf/Feldman1B.pdf, s. 5 (dostêp: 19 maja 2003). Zob. równie¿: J. Feldman, Making the
Boundaries of the Enclave..., s. 94
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Wed³ug Feldmana schemat omawianej konstrukcji oparty jest na nastêpuj¹-
cym skrócie myœlowym:

„My” = Izrael = ci, którzy przetrwali Holokaust = ¿ydowska si³a = ¿ycie
„Oni” = Polska = pomocnicy w Holokauœcie/oprawcy = niebezpieczeñstwo
= antysemityzm = ¿ydowska s³aboœæ = œmieræ169

Granic enklawy pilnuje personel ochrony, który zawsze towarzyszy grupom
izraelskiej m³odzie¿y w Polsce. Feldman sugeruje, ¿e zadaniem ochrony jest nie
tylko dbanie o bezpieczeñstwo m³odzie¿y, ale równie¿ na jej barkach spoczywa
dopilnowanie œcis³ej realizacji programu wizyty oraz eliminacja przypadkowych
kontaktów z Polakami170.

Grupa zaopatrzona jest w jednakowe stroje, s¹ to z regu³y bluzy lub koszulki
w kolorze bia³ym lub niebieskim z hebrajskimi inskrypcjami. Umo¿liwia to ³atw¹
identyfikacjê grupy, sprawia równie¿, ¿e stanowi ona wizualnie integraln¹ ca³oœæ.
Zwykle kilkoro cz³onków grupy niesie w czasie zwiedzania du¿ych rozmiarów
flagê izraelsk¹. Celem wizyty jest wiêc nie tylko pog³êbienie wiedzy o historii, ale
równie¿ zaznaczenie swojej obecnoœci na ziemi, na której dokona³ siê Holokaust.
W realizacji tego¿ celu ma pomagaæ system z góry przewidzianych ceremonii,
które przygotowywane s¹ przez uczestników wyjazdu jeszcze w Izraelu, a odby-
waj¹ siê one w miejscach pamiêci w Polsce. Jak pisze Feldman, „ceremonie te s¹
zaprojektowane tak, by stworzyæ jednoœæ uczuæ oraz poczucie wspólnoty poprzez
powtarzanie i utrwalanie centralnych symboli”171.

Mary Douglas w swoich rozwa¿aniach zwróci³a uwagê na ewentualnoœæ wy-
st¹pienia anomalii, które mog³yby zak³óciæ i zanieczyœciæ obraz enklawy172. Feld-
man, pod¹¿aj¹c tym tropem, przytoczy³ klika przyk³adów anomalii, które, jak
pisze, mog³yby zaszkodziæ konstrukcji izraelskiej enklawy na polskiej ziemi. Pierw-
szy z nich odnosi siê do mo¿liwoœci rozczarowania uczniów, którzy przybywaj¹c
do Polski, oczekuj¹, ¿e doœwiadcz¹ obrazów jak z filmu dokumentalnego na temat
Szoa, gdzie wszystko jest szare, smutne, a ludzie nieprzyjaŸni. Drugie niebezpie-
czeñstwo tkwi w mo¿liwoœci spêdzenia w Polsce mi³o czasu, np. zwiedzaj¹c sta-
rówkê w Krakowie, na zakupach, w dyskotece. Trzecie niebezpieczeñstwo do-
tyczyæ mo¿e spotkania z sympatycznymi Polakami. Nie chodzi tu tylko o zor-
ganizowane spotkania z polsk¹ m³odzie¿¹, które zwykle ograniczaj¹ siê do kilku
godzin, ale o spotkanie, które mog³oby siê odbyæ w warunkach mniej formalnych,
kiedy poziom spontanicznoœci jest du¿y. Osobn¹ kwesti¹ s¹ spotkania izraelskich
grup m³odzie¿y z Polakami, którzy w czasie wojny ratowali z nara¿eniem w³as-
nego ¿ycia ¯ydów, a którzy zostali odznaczeni lub maj¹ zostaæ odznaczeni me-
dalami Sprawiedliwy Wœród Narodów Œwiata. Kolejn¹ anomali¹ wydaje siê odkry-
wanie ¿ycia ¿ydowskiego we wspó³czesnej Polsce, innymi s³owy, przyjêcie do
wiadomoœci istnienia spo³ecznoœci ¿ydowskiej we wspó³czesnej Polsce173.
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Organizatorzy wyjazdów, zdaniem Feldmana, skutecznie radz¹ sobie z wystê-
powaniem anomalii, które mog³yby spowodowaæ zniekszta³cenie po¿¹danego
obrazu przesz³oœci i teraŸniejszoœci. M³odzi Izraelczycy, zamiast zacz¹æ samodziel-
nie stawiaæ pytania i poszukiwaæ na nie odpowiedzi, otrzymuj¹ gotowe wzory
zarówno pytañ, jak i odpowiedzi. I choæ Feldman popiera ideê wyjazdów edukacyj-
nych m³odzie¿y izraelskiej do Polski i dostrzega ich potrzebê, krytycznie ocenia
dotychczasowy sposób organizacji wyjazdów. Model enklawy M. Douglas, który
zdaje siê odpowiadaæ za³o¿eniom programu lansowanego przez izraelskie Mini-
sterstwo Edukacji, nie mówi wiele o efektach ubocznych. Zdaniem Feldmana do
tych¿e zaliczyæ nale¿y kreowanie negatywnych postaw w m³odym izraelskim po-
koleniu. Uniwersalne przes³anie, jakie p³ynie z Szoa, ustêpuje bowiem miejsca
œwiadomoœci nacjonalistycznej, w której dominuje ksenofobia oraz uproszczona
wizja historii i teraŸniejszoœci.

Zaprezentowane twierdzenia izraelskich badaczy podziela tak¿e zwi¹zana z Uni-
wersytetem Hebrajskim Idith Zertal, autorka wielu prac na temat Zag³ady i his-
torii syjonizmu. Pokazuje ona specyficzne zwi¹zki miêdzy tym, jak „organizowana
jest pamiêæ” a dominuj¹cymi nurtami ideologii pañstwowej w Izraelu174. Zertal,
podobnie jak Liebman, Don-Yehyia i Feldman, dowodzi, ¿e pamiêæ o Zag³adzie
mia³a charakter polityczny i od powstania Izraela s³u¿y³a jako instrument do
realizacji celów politycznych175.

Krytyka podró¿y izraelskiej m³odzie¿y do miejsc pamiêci
oraz Marszu ¯ywych jako szczególnej formy ich czczenia

Krytyka konstrukcji i koncepcji podró¿y/pielgrzymek m³odych Izraelczyków do
miejsc pamiêci, o ironio, zw³aszcza w latach dziewiêædziesi¹tych, prawie wy³¹cz-
nie by³a efektem przemyœleñ Izraelczyków. W Polsce do koñca ostatniej dekady
XX w. funkcjonowa³o coœ w rodzaju publicznej blokady, jeœli chodzi o krytyczn¹
analizê tych zagadnieñ. Czêœciowo mog³o to byæ spowodowane brakiem dosta-
tecznej wiedzy o w gruncie rzeczy hermetycznym, ¿ydowsko-izraelskim przed-
siêwziêciu. Po drugie, wœród polskich elit politycznych tego okresu utrzymywa³
siê swoisty konsensus, ¿e mo¿na, a nawet nale¿y pozwoliæ przybywaj¹cym do
Polski ¯ydom na traktowanie przez nich trasy swojej podró¿y eksterytorialnie.
D³ugo nikomu nie przeszkadza³o, ¿e program podró¿y jest zupe³nie wyabstraho-
wany z polskiego kontekstu historycznego i spraw bie¿¹cych.

Jednym z pierwszych oficjalnie sformu³owanych g³osów politycznego protestu
wobec koncepcji Marszu by³a opinia Szulamit Aloni, piastuj¹cej stanowisko mini-
stra edukacji na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych w rz¹dzie I. Rabina. Ju¿ dwa
miesi¹ce po objêciu urzêdu Aloni rozpoczê³a kampaniê przeciwko „wyjazdom
m³odzie¿y izraelskiej do obozów œmierci w Polsce”, motywuj¹c to faktem, ¿e
„nastolatki po takiej podró¿y sk³onne s¹ bardziej do sympatyzowania z prawi-
c¹”176. Przyznawa³a ona otwarcie, ¿e nie podoba siê jej sposób przygotowania

316 Rozdzia³ pi¹ty. WSPÓ£PRACA W ZAKRESIE EDUKACJI

174
174 Omówienia prac I. Zertal zamieœci³a „Gazeta Wyborcza”: Holokaust i Syjonizm, 17 grudnia 2000;
Napiêtnowani i nietykalni, 16 lutego 2002; Organizowanie pamiêci, 23 paŸdziernika 2004.
175
175 Organizowanie pamiêci.
176
176 „Israel Year Book and Almanac 1994”, red. N. Greenwood, L. Scharmm, nr 48, s. 178.



izraelskiej m³odzie¿y do podró¿y do Polski177. Ostro krytykowa³a równie¿ zacho-
wanie siê Izraelczyków na miejscu. Izraelskie media cytowa³y jej wypowiedzi,
w których protestowa³a przeciwko manifestacyjnym gestom, takim jak maszero-
wanie z flag¹, co jej zdaniem, prowokowa³o i stwarza³o wra¿enie jak gdyby Izrael-
czycy przybyli do Polski, by j¹ podbiæ”178.

Obawy i niezadowolenie minister Aloni ju¿ na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹-
tych podzielali niektórzy pracownicy Yad Vashem. Na pocz¹tku 1993 r. izraelski
tygodnik „The Jerusalem Report” opublikowa³ obszerny analityczny tekst na te-
mat ewolucji w spo³ecznym myœleniu o Holokauœcie. Wœród wielu istotnych kwe-
stii autor, Yossi Klein-Halevi, zada³ sobie m.in. pytanie, czy m³odzie¿ uczest-
nicz¹ca w edukacyjnych programach podró¿y do miejsc pamiêci w Polsce nie jest
aby „poddawana emocjonalnej manipulacji?”179 Szalmi Barmore z Instytutu Yad
Vashem stwierdzi³ w cytowanym artykule, ¿e „wyjazdy te nie maj¹ nic wspólnego
z edukacj¹”, s¹ raczej celowym dzia³aniem zmierzaj¹cym do wywo³ania uczucia
strachu, a przez to uzyskania okreœlonego celu politycznego180.

Tadeusz Ami Drozd – izraelski filmowiec, dokumentalista – w obszernym
tekœcie opublikowanym przez „Gazetê Wyborcz¹” w 1998 r. z gorycz¹ stwierdza,
¿e system edukacji izraelskiej wykszta³ci³ w m³odym pokoleniu rodzaj traumy,
„poœrednio przekazuj¹c informacjê, ¿e ca³y œwiat jest przeciwko nam i przetrwamy
tylko wtedy, je¿eli bêdziemy silni i bezwzglêdni”181. Do konkluzji takich doszed³
on po tym, gdy towarzyszy³ m³odym rodakom podczas jednej ze schematycznie
przebiegaj¹cych podró¿y do Polski.

Ilona Dworak-Cousin z Towarzystwa PrzyjaŸni Polsko-Izraelskiej na ³amach
dziennika „Rzeczpospolita” tu¿ przed kolejnym Marszem ¯ywych wiosn¹ 2005 r.,
zwróci³a uwagê, ¿e „organizacja wêdrówki szlakiem Zag³ady” oraz „izolowanie od
œwiata zewnêtrznego” Izraelczyków „wp³ywa na negatywne postrzeganie Polski”182.
W ukazuj¹cym siê w Izraelu w jêzyku polskim tygodniku „Nowiny-Kurier” I. Dwo-
rak-Cousin zauwa¿a, ¿e „nieprzypadkowo ma miejsce zbie¿noœæ wydarzeñ, kryj¹-
ca w sobie okreœlon¹ ideologiê”, najwa¿niejsze jest bowiem „umocnienie w m³o-
dzie¿y przekonania, ¿e jedynym bezpiecznym miejscem dla ¯ydów jest ich w³asne
pañstwo”. Konstrukcja wyjazdów edukacyjnych do Polski œwietnie s³u¿y temu
celowi, ponadto „niektórzy wol¹ wyje¿d¿aæ póŸn¹ jesieni¹ lub zim¹, ¿eby jeszcze
bardziej podkreœliæ klimat cierpienia ofiar”183.

Zuzanna Radzik, absolwentka Papieskiego Wydzia³u Teologicznego Bobola-
num w Warszawie, publikuj¹ca w „Tygodniku Powszechnym”, „Midraszu”, „Prze-
gl¹dzie Powszechnym” i „Wiêzi”, stwierdzi³a, ¿e obraz Polski, „kraju cmentarza”
jest wzmacniany za pomoc¹ ró¿nych technik i stanowi „jedno z najbardziej nie-
zapomnianych doœwiadczeñ w ¿yciu jego uczestników”184. W reporta¿u opubliko-
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wanym w Marszu pisze ona o „serwowaniu uczestnikom kiepskiego jedzenia, [...]
zdejmowaniu kurtek na ch³odzie”, a wszystko po to, by lepiej zrozumieæ, „co czu³y
ofiary”185.

W polskiej debacie publicznej krytyka ideowego przes³ania pielgrzymek m³o-
dzie¿y ¿ydowskiej i ukazywanie negatywnego ich wp³ywu na kszta³towany w Izraelu
wizerunek Polski, a tak¿e na stan stosunków polsko-izraelskich pojawi³a siê pod
koniec lat dziewiêædziesi¹tych. Polacy z czasem coraz g³oœniej domagali siê od
strony ¿ydowskiej modyfikacji programu, tak by uwzglêdnia³ on elementy polskiej
historii oraz „spotkanie z wspó³czesn¹ Polsk¹”, m.in. poprzez wizyty w miejscach
niezwi¹zanych z Zag³ad¹ oraz spotkania z m³odymi Polakami.

Dzia³ania maj¹ce na celu zmianê charakteru wyjazdów izraelskiej m³odzie¿y
do Polski podejmowa³ od pocz¹tku swego istnienia Instytut Polski w Tel Awiwie.
Zadanie to by³o i jest traktowane jako jeden z priorytetów. Polscy dyplomaci
i pracownicy Instytutu przygotowali kompleksowy program, który zak³ada „orga-
nizowanie szkoleñ i kursów dla nauczycieli i przewodników grup wyje¿d¿aj¹cych
do Polski”. Polska placówka wspó³pracuje z Instytutem Yad Vashem, Instytutem
Pamiêci Holokaustu Massua oraz z Instytutem Pamiêci w Lahomei Hagetaot.
Czêœci¹ projektu s¹ spotkania z izraelskimi nauczycielami i uczniami wybieraj¹-
cymi siê do Polski oraz przedstawienie im kultury, historii i spraw bie¿¹cych
zwi¹zanych z Polsk¹. Instytut wyda³ równie¿ w jêzyku angielskim i hebrajskim
broszurê Poland – the story, w której m³odzi ludzie mog¹ znaleŸæ podstawowe
informacje o kraju, do którego wybieraj¹ siê w podró¿186.

„Listy o Zag³adzie” z Polsk¹ w tle

Przy okazji kolejnego Marszu ¯ywych w 2004 r. na ³amach izraelskiego, poczyt-
nego dziennika „Jediot Ahronot” rozpoczê³a siê niezwyk³a dyskusja. Syn ministra
sprawiedliwoœci Izraela T.Y. Lapida, Yair, znany izraelski dziennikarz, w liœcie do
syna Yoava opublikowanym w dzienniku prosi³, by ten, „kiedy chodziæ bêdzie po
ulicach Polski, nie patrzy³ tylko na obozy œmierci”, ale równie¿ „na ludzkie twa-
rze”. Prosi³, by syn pamiêta³, ¿e „wojna w Polsce odczuwalna by³a tylko na po-
cz¹tku i na koñcu – we wrzeœniu 1939 r. i w styczniu 1945 r. Miêdzy tymi datami
dokona³a siê Zag³ada. Dokona³a siê w zwyk³ym kraju, rêkami zwyk³ych ludzi”.
Yair Lapid, konkluduj¹c przes³anie do syna, pisze: „Tak wygl¹da³ Holokaust, moje
dziecko, jak ci ludzie na ulicy”, a „jeœli kiedykolwiek zechcesz zamieszkaæ poza
Izraelem, pamiêtaj o swojej podró¿y do Polski i strze¿ siê zwyk³ych ludzi”187. Do
przes³ania zawartego w liœcie ojca Yoava do³¹czy³ siê dziadek, minister Tomy
Lapid, który przestrzega³: „Mój kochany wnuku! Pamiêtaj: Ÿli nie mogliby dokonaæ
Holokaustu, gdyby dobrzy nie milczeli. Zwykli Polacy, o których pisze twój ojciec,
s¹ potomkami obywateli, którzy widzieli i milczeli. Ogl¹dasz spokojne wioski
wokó³ Auschwitz. Takie spokojne by³y równie¿ w czasie, kiedy wewn¹trz obozu
mordowano miliony ludzi”.
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Wstrz¹saj¹ce listy, pe³ne uproszczeñ i oparte na stereotypie, których autorzy
poruszaj¹ siê w obszarze fa³szu historycznego, spowodowa³y szybk¹ reakcjê. Na
³amach „Jediot Ahronot” do Joawa Lapida, który sta³ siê symbolicznym reprezen-
tantem izraelskiej m³odzie¿y, list wystosowa³ ambasador RP w Tel Awiwie Jan
Piekarski. Zwracaj¹c siê bezpoœrednio do m³odego cz³owieka, ambasador za-
protestowa³ przeciwko „nie wspominaniu ani jednym s³owem o nazistowskich
sprawcach tej najwiêkszej zbrodni naszych czasów, której nie potrafili zapobiec
najm¹drzejsi prezydenci i premierzy tego œwiata”188.

Po tym, jak „Gazeta Wyborcza” przedrukowa³a listy Lapidów, g³os zabra³,
niejako wywo³any do odpowiedzi, dyplomata izraelski w Polsce, zastêpca ambasa-
dora Yossef Levy. Przyzna³ on, ¿e „w ¿ydowskich oczach Polska nie jest podobna
do innych pañstw, bo ¿adnego innego kraju hitlerowskie Niemcy nie zamieni³y na
miejsce kaŸni i œmierci narodu ¿ydowskiego”189. Levy, który kilka tygodni wczeœ-
niej rozpocz¹³ swoj¹ misjê w Warszawie, podkreœli³, ¿e „to hitlerowskie Niemcy
ponosz¹ pe³n¹ odpowiedzialnoœæ za tê straszliw¹ zbrodniê – wie o tym ka¿de
dziecko w Izraelu”. Ale, jego zdaniem, „trzeba równie¿ stwierdziæ, ¿e Niemcy nie
zdo³aliby przeprowadziæ Zag³ady bez pomocy donosicieli i szmalcowników spo-
œród innych okupowanych narodów”. Izraelski dyplomata przyzna³ jednoczeœnie,

Izraelski dyplomata i pisarz
Yossi Avni-Levy (fot. Joanna Dyduch)
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„¿e mo¿e rzeczywiœcie niewiele wiadomo w Izraelu o strasznym polskim cierpie-
niu w okresie drugiej wojny œwiatowej”, a przecie¿ oba narody „zazna³y w prze-
sz³oœci, czym jest strach przed zniszczeniem, czym jest poni¿enie”. Dlatego uwa¿a
on, ¿e Polska i Izrael powinny byæ szczególnie zdeterminowane do stworzenia
warunków na „lepsz¹ przysz³oœæ”.

Epilogiem dyskusji na ³amach polskiej i izraelskiej prasy by³ list otwarty Kon-
stantego Geberta, dzia³acza polskiej spo³ecznoœci ¿ydowskiej i publicysty, w któ-
rym kolejno zwróci³ siê on do ministra Lapida, zastêpcy ambasadora Yossefa
Levy’ego, a na koñcu do m³odego Yoava. Pe³en emocji i oburzenia list, w którym
Gebert zarzuca ministrowi Lapidowi pisanie „bzdur” do wnuka, by³ zarazem
protestem przeciwko tworzeniu wizerunku „Izraela jako rezerwatu dla ¯ydów, za
którego granicami czaj¹ siê ludzie”190. W s³owach do zastêpcy ambasadora Gebert
przyznaje, i¿ to dobrze, ¿e pamiêta on o „umar³ym w Warszawie mieœcie ¿ydow-
skim”, ale apeluje równie¿, by pamiêtaæ o „umar³ym polskim mieœcie”. Publicysta
„Wyborczej” na zakoñczenie prosi Joawa, by ten podczas podró¿y do Polski spró-
bowa³ „spojrzeæ na ni¹ w³asnymi oczami”, poniewa¿, jak pisze Gebert, w Polsce,
tak jak w Izraelu, mieszkaj¹ zwykli ludzie, a wœród nich ci, którzy zdolni s¹ do
pod³oœci, ale i bohaterstwa”191.

Zwiastun zmian

Ministerstwo Edukacji w Jerozolimie oficjalnie og³osi³o potrzebê i wolê wpro-
wadzenia zmian do programu nauczania o Holokauœcie, a w konsekwencji tak¿e
w sposobie organizowania wyjazdów do Polski, dopiero w roku 2005. Polegaæ one
mia³y g³ównie na zwiêkszeniu liczby spotkañ izraelskiej m³odzie¿y z polskimi
rówieœnikami oraz przeznaczeniu na ten cel wiêcej ni¿ 1 do 2 godzin. Po uro-
czystoœciach Marszu ¯ywych w 2005 r. i spotkaniu prezydenta Kwaœniewskiego
z minister edukacji Limor Livnat podkreœlano potrzebê zapoznawania m³odych
Izraelczyków równie¿ z histori¹ Polski i 800-letni¹ histori¹ polsko-¿ydowskiego
wspó³istnienia192.

POLSKO-IZRAELSKIE SPOTKANIA M£ODZIE¯YPolsko-izraelskie spotkania m³odzie¿y

Skuteczne prze³amywanie stereotypów oraz nawi¹zywanie polsko-izraelskich kon-
taktów opartych na prawdziwym partnerstwie wymaga czegoœ wiêcej ni¿ po-
litycznych aktów czy jedynie dobrze napisanych podrêczników szkolnych, choæ s¹
to, jak siê wydaje, warunki sine qua non. Zaanga¿owany od lat w proces normali-
zacji i stabilizacji stosunków dwustronnych, i w koñcu tworzenia nici przyjaŸni
miêdzy dwoma narodami, za³o¿yciel Polsko-Izraelskiego Forum Dialogu, by³y
pose³ Andrzej Folwarczny twierdzi, ¿e „nasze stosunki nie ulegn¹ zmianie, jeœli
nie postawimy na ludzi m³odych i nie zajmiemy siê prac¹ z m³odymi w dwóch
dziedzinach. Po pierwsze, chodzi o doprowadzenie do jak najwiêkszej liczby kon-
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taktów miêdzy m³odzie¿¹ polsk¹ i izraelsk¹, po drugie, o po³o¿enie nacisku na
edukacjê m³odych w duchu tolerancji i zrozumienia, edukacjê pozbawion¹ prze-
k³amañ historycznych”193.

Wybrane przyk³ady inicjatyw edukacyjnych

Inicjatywa, któr¹ w omawianym okresie mo¿na uznaæ za jeden z wiêkszych suk-
cesów na polu edukacji pozaszkolnej, a polegaj¹ca na wymianie m³odzie¿y, to
Polsko-Izraelskie Forum Dialogu. Przed Marszem ¯ywych w 2000 r., do uczest-
nictwa w którym zaproszeni zostali Polacy, grupa polskich studentów, g³ównie ze
Szko³y G³ównej Handlowej w Warszawie, przy wsparciu m.in. ówczesnego pos³a
Andrzeja Folwarcznego, postanowi³a nawi¹zaæ kontakt ze swoimi izraelskimi ró-
wieœnikami. Warszawscy studenci znaleŸli partnerów na Uniwersytecie w Tel Awi-
wie. Od tego czasu co roku realizowany by³ program obejmuj¹cy wizytê polskich
studentów w Izraelu oraz pobyt Izraelczyków w Polsce. M³odzie¿ uczestniczy³a
w wyk³adach i dyskusjach na temat „wspólnej historii, wspó³pracy miêdzy naro-
dami i sytuacji na Bliskim Wchodzie”194. Du¿o czasu poœwiêcano na podró¿e
i poznawanie obu krajów. M³odzi Izraelczycy pokazywali swoim polskim goœciom
Tel Awiw, Jerozolimê, region Galilei i Wzgórz Golan, gdzie wspólnie odwiedzali
stacjonuj¹cych tam polskich ¿o³nierzy. W programie znalaz³a siê wizyta w kibu-
cach, w Masadzie, zaplanowano równie¿ k¹piel w Morzu Martwym. W Polsce
Izraelczycy w towarzystwie gospodarzy zwiedzaj¹ Warszawê, Kraków, Lublin,
£ódŸ, wybieraj¹ siê tak¿e na wêdrówkê po górach, w okolice Zakopanego. Cen-
tralnym punktem Forum jest wspólne uczestnictwo w Marszu ¯ywych w Oœwiê-
cimiu195.

Seminaria dwustronne i trójstronne

Spotkania m³odych Polaków i Izraelczyków zyskuj¹ coraz wiêksz¹ popularnoœæ.
Powiêksza siê grono animatorów wymian dwustronnych. Czêsto równie¿ pedago-
dzy i inne osoby aktywnie dzia³aj¹ce na polu dialogu polsko-izraelskiego siêgaj¹
po bogate doœwiadczenie organizatorów spotkañ polsko-niemieckich i niemiecko-
-izraelskich, realizowanych od kilkunastu, jeœli nie od kilkudziesiêciu lat. Wy-
dawa³oby siê, ¿e z logistycznego i metodologicznego punktu widzenia wymiany
dwustronne powinny byæ ³atwiejsze do przeprowadzenia, a tym samym czêstsze.
Jednak¿e g³ównie ze wzglêdów organizacyjno-finansowych wiêksze szanse powo-
dzenia maj¹ i czêœciej realizowane s¹ projekty trójstronne (polsko-niemiecko-
-izraelskie).

Prekursorami wymian ze strony polskiej by³y g³ównie Miêdzynarodowe Domy
Spotkañ M³odzie¿y, m.in. w Oœwiêcimiu, Wroc³awiu i Krzy¿owej. Ciekawy trój-
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stronny projekt: „Brzemiona przesz³oœci i perspektywy na przysz³oœæ”, zrealizowa³
w latach 2002/2003 Dom Spotkañ Angelusa Silesiusa. Zas³uguje on na uwagê
g³ównie ze wzglêdu na fakt, ¿e program obejmowa³ pobyt w Polsce, Niemczech
i Izraelu. M³odzie¿ akademicka z trzech krajów razem uczy³a siê, dyskutowa³a na
trudne tematy i poznawa³a historiê, kolejno w Polsce (g³ównie we Wroc³awiu)
i w Niemczech (m.in. odwiedzono Berlin i Wiesbaden, sk¹d pochodzi³a niemiec-
ka m³odzie¿). Fina³em wymiany by³a podró¿ Polaków i Niemców do Izraela, gdzie
w studenckim campusie Beit Berl College zosta³a zrealizowana izraelska czêœæ
projektu196. Program trwa³ stosunkowo d³ugo, czêœæ pierwsza w Polsce i Niem-
czech – 3 tygodnie, czeœæ druga w Izraelu – 2 tygodnie. Czas ten pozwoli³ na
zintegrowanie siê grupy, zbudowanie platformy dialogu i poznanie siê. Jeden
z uczestników, a zarazem wspó³organizator Jacek Olejnik, podsumowuj¹c projekt,
stwierdzi³, ¿e „pomimo widocznych ró¿nic miêdzy uczestnikami, wielu konfliktów
i niedogodnoœci projekt mo¿na uznaæ za udany”. Sk¹d bra³y siê owe nieporo-
zumienia i konflikty? OdpowiedŸ wydaje siê prosta. Mianowicie z odmiennej per-
cepcji wspólnej historii. J. Olejnik, z wykszta³cenia psycholog spo³eczny, zwróci³

Uczestnicy seminarium „Brzemiona przesz³oœci i perspektywy na przysz³oœæ”
w czasie pracy warsztatowej, Beit Berl Collage, 2003 r. (fot. Ewa Rudnik)
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uwagê na to, ¿e „dyskusje schodzi³y czêsto na grunt bolesny, ale bardzo wa¿ny.
„Niebezpieczeñstwa czyhaj¹ce na uczestników dyskusji redukowane by³y poprzez
moderacjê «doœwiadczonych pedagogów»”197. Dodatkow¹ atrakcj¹ by³y liczne spot-
kania, m.in. z przedstawicielami placówek dyplomatycznych krajów bior¹cych
udzia³ w projekcie. W Izraelu z m³odzie¿¹ spotka³ siê Krzysztof Bojko, pierwszy
sekretarz Ambasady RP w Tel Awiwie, oraz rzecznik prasowy niemieckiej misji
dyplomatycznej – Christoph Blosen198.

Programy polsko-izraelskiej wymiany m³odzie¿y oparte s¹ równie¿ niekiedy
na inicjatywach samorz¹dowych b¹dŸ szkolnych. Na przyk³ad w ramach partner-
stwa miast Givat Samuel i Go³dap jednym z ciekawszych projektów jest polsko-
-izraelsko-niemiecka wymiana m³odzie¿ z udzia³em zaprzyjaŸnionego miasta nie-
mieckiego – Stade199. Natomiast z inicjatywy Jerzego Fornalika, przewodnicz¹cego
Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka (oddzia³ wielkopolski), zorganizo-
wano miêdzynarodowy obóz w ramach programu „Antyschemat”, którego celem
jest renowacja i porz¹dkowanie cmentarzy ¿ydowskich. Uczestnikami programu
byli m³odzi Polacy, Niemcy i Izraelczycy200.

Waga bezpoœrednich polsko-izraelskich spotkañ jest ogromna, bo jak napisa³a
na ³amach kwartalnika „Tel Aviv University News” Libi Oz, spotkania z m³odymi
Polakami uœwiadamiaj¹ studentom izraelskim, ¿e m³odzie¿ w Polsce to „normalni
– zachodni, ciepli i przyjaŸni ludzie, którzy zupe³nie nie odpowiadaj¹ znanym
w Izraelu stereotypom na temat polskiego antysemityzmu”201. W innym tekœcie
publicystycznym, jaki ukaza³ siê w czasopiœmie „Contemporary Review”, Oz przy-
znaje, ¿e wiêkszoœæ m³odych Izraelczyków przejmuje schematyczne myœlenie o Pols-
ce, a pierwsze skojarzenie dotycz¹ce Polski to myœl o Zag³adzie, niewyobra¿al-
nym cierpieniu ¯ydów i antysemityzmie. Tymczasem analiza wspó³czesnych re-
lacji miêdzy Polakami i Izraelczykami wymaga uwzglêdnienia nowych uwarunko-
wañ, wœród nich obecnoœci Polski w strukturach europejskich, w Sojuszu Pó³noc-
noatlantyckim, a to sk³ania izraelsk¹ m³odzie¿ do rewizji swojego stereotypowego
sposobu myœlenia o Polakach202.

Nie bez powodu zagadnienia dotycz¹ce edukacji zamykaj¹ rozwa¿ania na temat
relacji polsko-izraelskich. Znajdujemy tu odwo³anie do uwarunkowañ historycz-
nych stosunków polsko-izraelskich, ale równie¿ polityczno-dyplomatycznych. Na-
ros³e przez lata na gruncie wspólnej historii, stereotypy prze³amywane by³y po-
przez symboliczne akty polityczne, kolejne umowy miêdzypañstwowe. Prawdzi-
wym jednak wyzwaniem jest zmiana wzajemnej percepcji pojedynczych obywateli,
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a przez to ca³ych grup spo³ecznych w obu krajach. Tego natomiast mo¿na sku-
tecznie dokonaæ jedynie na drodze ¿mudnego i pe³nego wyzwañ procesu na-
uczania.

Historia, jako nieodzowny element wychowania patriotycznego ka¿dego spo-
³eczeñstwa, ma bezsprzecznie do odegrania ogromn¹ rolê. Gdy jak w przypadku
Polski i Izraela historia jest wspólna, nara¿eni jesteœmy na to, ¿e o tych samych
wydarzeniach opowiadaæ bêdzie siê inaczej. Ekspozycja ról, ich charakterystyka
i punkty ciê¿koœci w historycznej narracji narodowej s¹ w przypadku ró¿nych
krajów odmienne. Czy mo¿na historiê, któr¹ przysz³o nam dzieliæ, opowiadaæ
wspólnie, bez szkody dla drugiej strony? Pytanie to jest czymœ wiêcej ni¿ jedynie
pytaniem o to, jak i czego uczyæ m³ode pokolenie Polaków i Izraelczyków, jest
czymœ wiêcej ni¿ tylko kwesti¹ programów szkolnych, nade wszystko jest bowiem
pytaniem o przysz³oœæ stosunków polsko-izraelskich.

Z pozoru dobrze przemyœlana i zorganizowana w stosunkach polsko-izrael-
skich siatka uregulowañ prawnych dotycz¹cych edukacji, niestety, nie przek³ada
siê na faktycznie podejmowane zobowi¹zania. Wiele zapisów pozosta³o w sferze
deklaracji, których ani polska, ani izraelska strona rz¹dowa nie stara siê realizo-
waæ. Dotyczy to szczególnie wymiany m³odzie¿y, choæ w ostatnich latach oma-
wianego okresu obserwujemy dynamiczny jakoœciowy i iloœciowy rozwój dwu-
stronnych programów edukacyjnych adresowanych do m³odzie¿y. S¹ one jednak
owocem wysi³ków animatorów i dzia³aczy spo³ecznych dzia³aj¹cych w sektorze
prywatnym i wynikaj¹ z autentycznej potrzeby kontaktu.
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Rozdzia³ szósty

Stosunki polsko-izraelskie

w latach 2006–2009

Rok 2005 zamyka pewien okres w stosunkach polsko-izraelskich, charakteryzu-
j¹cy siê specyficzn¹ dynamik¹, warunkowan¹ sytuacj¹ wewnêtrzn¹ obu krajów
oraz okolicznoœciami miêdzynarodowymi. Wszelkie istotne determinanty wp³y-
waj¹ce na kszta³t stosunków miêdzy Polsk¹ a Izraelem zosta³y ju¿ omówione.
Poniewa¿ jednak przedmiot badañ wraz z up³ywem czasu podlega kolejnym prze-
obra¿eniom i dalszemu rozwojowi, warto przyjrzeæ siê tym wydarzeniom i pro-
cesom ostatnich lat, które go kszta³towa³y.

Okres od roku 2006 do 2009 zosta³ przeanalizowany pod k¹tem interesuj¹-
cych nas zagadnieñ w sposób analogiczny do przyjêtego w ca³ej rozprawie, a wiêc
zosta³y zbadane stosunki polityczne, gospodarczo-handlowe, kulturalno-naukowe
oraz wspó³praca w dziedzinie edukacji.

STOSUNKI POLITYCZNEStosunki polityczne

Najistotniejszym wydarzeniem modyfikuj¹cym charakter stosunków polsko-
-izraelskich w omawianym okresie by³a alternacja w³adzy w Polsce. Wspomnia-
ne w rozdziale pierwszym wybory parlamentarne i prezydenckie jesieni¹ 2005 r.
w znaczniej mierze zmieni³y oblicze elity politycznej w Polsce. Zmarginalizowana
zosta³a lewica, z Sojuszem Lewicy Demokratycznej na czele. Pozycja dominuj¹ca
przypad³a ugrupowaniom o rodowodzie postsolidarnoœciowym (Prawu i Sprawied-
liwoœci oraz Platformie Obywatelskiej). Zwyciêska partia PiS napotka³a jednak
spore problemy ze sformowaniem stabilnego rz¹du. Ostatecznie zdecydowano siê
na powo³anie rz¹du mniejszoœciowego pod wodz¹ Kazimierza Marcinkiewicza.
Wiêkszoœciowe poparcie liderzy PiS zapewnili gabinetowi dopiero po zapropono-
waniu wiosn¹ 2006 r. udzia³u w koalicji dwóm mniejszym partiom: Samoobronie
oraz Lidze Polskich Rodzin. Kolejn¹ istotn¹ zmian¹ na szczytach w³adzy w Polsce
by³a dymisja premiera Marcinkiewicza w lipcu 2006 r. Stanowisko Prezesa Rady
Ministrów obj¹³ prezes PiS Jaros³aw Kaczyñski. Natomiast jeœli chodzi o sk³ad
rz¹du, nie dosz³o do istotnych zmian – w koalicji ponownie znalaz³y siê LPR
i Samoobrona. To w³aœnie koalicyjni partnerzy PiS, a zw³aszcza LPR, okazali siê
dla rozwoju stosunków polsko-izraelskich czynnikiem newralgicznym.

Kiedy wiosn¹ 2006 r. Roman Giertych z LPR obj¹³ stanowisko ministra edu-
kacji w polskim rz¹dzie, izraelscy dyplomaci wielokrotnie dawali do zrozumienia,
¿e strona izraelska bêdzie unikaæ kontaktów z ministrem oraz jego ugrupowa-



niem. Rzecznik prasowy ambasady izraelskiej Micha³ Sobelman, uzasadniaj¹c to
stanowisko, przypomina³ nie tylko o ideologicznych korzeniach LPR, ale wska-
zywa³ równie¿ na manifestowane publicznie pogl¹dy dzia³aczy LPR (m.in. Piotra
Farfa³a czy Wojciecha Wierzejskiego i Miros³awa Orzechowskiego). O napiêciu
w stosunkach polsko-izraelskich informowa³y równie¿ media obcojêzyczne, m.in.
popularny portal internetowy spo³ecznoœci ¿ydowskiej „Ynet”. Sewer Plocker1,
analizuj¹c w tekœcie Bad signs in Poland sytuacjê na polskiej scenie politycznej,
stwierdzi³, ¿e koalicyjna LPR to „marginalna, katolicko-narodowa partia, która
prezentuje sama siebie jako spadkobiercê miêdzywojennej anty¿ydowskiej polskiej
partii”2. Jednym z przejawów nowego nastawienia Izraelczyków by³y zabiegi, by
funkcjonuj¹ca od lat przy polskim resorcie edukacji komórka odpowiedzialna za
organizacjê przyjazdów izraelskiej m³odzie¿y do Polski, w tym za Marsz ¯ywych,
zosta³a przeniesiona do Ministerstwa Kultury3. Sam Giertych w wypowiedziach
dla mediów podkreœla³, ¿e nie rozumie zamieszania wokó³ w³asnej osoby, dodaj¹c,
¿e „dziwn¹ praktyk¹ jest to, ¿e ambasador w ten sposób komentuje sk³ad pol-
skiego rz¹du”4 oraz „zakres obowi¹zków poszczególnych ministerstw”. Do kul-
minacji problemu zwi¹zanego z kontaktami izraelskich dyplomatów z ministrem
Giertychem i jego ugrupowaniem dosz³o w przeddzieñ 65 rocznicy mordu w Jed-
wabnem. Natomiast 11 lipca 2006 r., w dzieñ rocznicy, bohaterowie kontrowersji,
to jest minister Giertych i ambasador Izraela Dawid Peleg, spotkali siê w Jedwab-
nem w³aœnie na obchodach rocznicowych. Prasa zwraca³a uwagê, ¿e panowie „nie
zamienili ze sob¹ s³owa”5, ambasador nie przywita³ przedstawiciela pañstwa,
w którym goœci, reprezentant rz¹du nie z³o¿y³ wyrazów szacunku czcigodnemu
goœciowi”6.

Mimo napiêæ w stosunkach polsko-izraelskich wynikaj¹cych z zastrze¿eñ stro-
ny izraelskiej do koalicyjnych partnerów Prawa i Sprawiedliwoœci premier Jaro-
s³aw Kaczyñski oraz prezydent Lech Kaczyñski wielokrotnie powtarzali, ¿e Izrael
jest dla Polski strategicznym partnerem. Na spotkaniu z korpusem dyplomatycz-
nym w 2006 r. premier Kaczyñski stwierdzi³, ¿e „stosunki z Izraelem s¹ bardzo
cenne i przyjazne”7. Przy czym mo¿na by³o dostrzec, ¿e wiêkszoœæ dzia³añ zmierza-
j¹cych do pog³êbienia tych stosunków zwi¹zana by³a z oœrodkiem prezydenckim.

Od 10 do 13 wrzeœnia 2006 r. w Izraelu z oficjaln¹ wizyt¹ przebywa³ prezy-
dent RP Lech Kaczyñski. W sk³adzie delegacji znaleŸli siê m.in. szef Kancelarii
Prezydenta Aleksander Szczyg³o, przedstawiciele rz¹du – wiceminister spraw za-
granicznych Pawe³ Kowal, podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego Krzysztof Olendzki. W pierwszym dniu wizyty prezydent
odwiedzi³ Œcianê P³aczu, na cmentarzu chrzeœcijañskim w Jerozolimie ods³oni³
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1 Sewer Plocker, izraelski dziennikarz zwi¹zany z dziennikiem „The Jerusalem Post”.
2
2 Bed signs in Poland, „Ynet”, 14 czerwca 2006, http:www.ynetnews.com (dostêp: 12 wrzeœnia 2009).
3
3 Ambasada Izraela bojkotuje Romana Giertycha, „Gazeta Wyborcza”, 10 lipca 2006.
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4 Nie odpowiadam za dziadka, wywiad z R. Giertychem na antenie Polskiego Radia, 10 lipca 2006,
http://www.polskieradio.pl (dostêp: 14 maja 2009).
5
5 Giertych i Peleg pisz¹ s³ownik polsko-¿ydowski, „Dziennik”, 12 lipca 2006, http://dziennik.ovh.org (do-
stêp: 14 maja 2009).
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7
7 100 dni, lipiec–paŸdziernik 2006. Rz¹d premiera Jaros³awa Kaczyñskiego, archiwum portalu internetowego
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, http://www.kprm.gov.pl (dostêp: 28 wrzeœnia 2009).



pomnik poœwiêcony pamiêci ¿o³nierzy gen. Andersa. Drugi dzieñ pobytu rozpo-
cz¹³ od spotkania z prezydentem Mosze Kacawem. Obaj politycy podpisali „Wspól-
n¹ deklaracjê o przyjazdach edukacyjnych m³odzie¿y izraelskiej do Polski”. Pod-
pisana zosta³a tak¿e bilateralna Umowa o wspó³pracy w dziedzinie zdrowia i me-
dycyny8. Wœród wa¿niejszych wydarzeñ wizyty wymieniæ trzeba spotkania polskiej
g³owy pañstwa z izraelskimi politykami, w tym z premierem Ehudem Olmertem,
wicepremierem Szymonem Peresem oraz szefow¹ MSZ Tzipi Livni. G³ównym
przes³aniem oficjalnych spotkañ polskiego prezydenta z izraelskimi osobistoœ-
ciami by³a deklaracja, ¿e „Polska jest przyjacielem Izraela, który zawsze mo¿e na
Polskê liczyæ”9.

Wa¿nym wydarzeniem drugiego dnia wizyty polskiego prezydenta w Izraelu
by³ udzia³ w uroczystoœciach otwarcia wystawy „Za Nasz¹ i Wasz¹ Wolnoœæ”,
poœwiêconej udzia³owi ¿o³nierzy ¿ydowskich w wojsku polskim. Wystawa zosta³a
zorganizowana w Instytucie Menachema Begina. W przemówieniu prezydent Ka-
czyñski podkreœla³ zas³ugi ¯ydów dla obronnoœci Polski, stwierdzaj¹c, ¿e „taka
wystawa to klucz do prze³amywania pewnych, obustronnych stereotypów”10. Pre-
zydent odznaczy³ Krzy¿em Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski mieszkaj¹c¹
w Izraelu Sarê Bett, która w czasie drugiej wojny œwiatowej by³a ³¹czniczk¹ AK.

W ostatnim dniu pobytu prezydent, sk³adaj¹c wizytê w Instytucie Yad Va-
shem, by³ obecny przy podpisaniu porozumienia o wspó³pracy miêdzy Yad Vashem
a polskim Instytutem Pamiêci Narodowej. Porozumienie przewidywa³o wymianê
dokumentów archiwalnych i wyników badañ oraz wizyty naukowców.

Wyciszenie konfliktu wokó³ koalicyjnego LPR-u nast¹pi³o po dymisji tym, jak
premier Jaros³aw Kaczyñski poda³ siê do dymisji 5 listopada 2007 r., w wyniku
czego rozpisano wybory parlamentarne. Zwyciêsk¹ parti¹ okaza³a siê Platforma
Obywatelska (PO) z Donaldem Tuskiem na czele, którego rz¹d jeszcze 24 listo-
pada uzyska³ wotum zaufania w nowo wybranym parlamencie. Koalicyjny rz¹d PO
i Polskiego Stronnictwa Ludowego (PSL) dawa³ podstawy, aby przypuszczaæ, ¿e
stosunki polsko-izraelskie bêd¹ siê rozwijaæ dynamicznie. Premier Tusk zdecydo-
wa³ o utworzeniu przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów stanowiska Pe³nomoc-
nika Prezesa Rady Ministrów ds. Dialogu Miêdzykulturowego. Funkcjê tê w ran-
dze sekretarza stanu obj¹³ W³adys³aw Bartoszewski.

Z oficjaln¹ wizyt¹ do Izraela nowy szef rz¹du uda³ siê wiosn¹ 2008 r.
(9 i 10 kwietnia). Wizyta ta up³ynê³a w duchu „bardzo ciep³ych deklaracji z obu
stron”11. Polski premier spotka³ siê z szefem izraelskiego rz¹du, Ehudem Olmer-
tem, prezydentem Szymonem Peresem oraz przedstawicielem opozycji Baniami-
nem Nataniahu.12 Donald Tusk przekonywa³ Izraelczyków: „nie znajdziecie w UE
bardziej rzetelnego rzecznika waszego bezpieczeñstwa [...] od Polski. Jeœli czasami
Izrael odnajduje jakieœ niekonsekwencje w stanowisku Europy wobec konfliktu
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18 Oficjalna wizyta Prezydenta RP Lecha Kaczyñskiego w Izraelu, archiwum Instytutu Polskiego w Tel
Awiwie, http://www.polishinstitute.org.il (dostêp: 23 lutego 2009).
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19 Kaczyñski w Izraelu: z Iranem stanowczo, „Gazeta Wyborcza”, 12 wrzeœnia 2006.
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10 Lech Kaczyñski odwiedzi³ Izrael, Portal Spraw Zagranicznych, 13 wrzeœnia 2006, http://www.psz.pl
(dostêp: 14 paŸdziernika 2009); Kaczyñski w Izraelu...
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11 Tusk: Polska to najlepszy rzecznik Izraela w UE, „Gazeta Wyborcza”, 28 kwietnia 2009.
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12 Wizyta premiera Donalda Tuska w Izraelu, Newsletter Ambasady Izraela, Warszawa, 9 kwietnia 2008.



w tym regionie, to nie Polska jest Ÿród³em tych kontrowersji”. Wœród najwa¿niej-
szych tematów poruszanych w czasie wizyty tradycyjnie pojawi³a siê kwestia
reprywatyzacji13. Jeœli zaœ chodzi o praktyczne jej efekty, to obie strony zdecydo-
wa³y o dalszym podnoszeniu poziomu stosunków dyplomatycznych14. Postano-
wiono, ¿e relacje polsko-izraelskie bêd¹ koordynowane na poziomie konsultacji
miêdzyrz¹dowych z udzia³em premierów i ministrów rz¹dów. Pierwsze tego typu
spotkanie odby³o siê jesieni¹ 2008 r. w Polsce15.

Wizyta Donalda Tuska w Izraelu nieprzypadkowo zbieg³a siê z oficjaln¹ inau-
guracj¹ Roku Polskiego w Izraelu. Premier wzi¹³ udzia³ w wydarzeniach inaugu-
ruj¹cych to niecodzienne przedsiêwziêcie promuj¹ce kulturê polsk¹ w Pañstwie
¯ydowskim. Rok rozpocz¹³ siê uroczyst¹ premier¹ Madame Butterfly w re¿yserii
Mariusza Treliñskiego w Operze Telawiwskiej.

Tu¿ po powrocie Donalda Tuska do kraju, 16 kwietnia 2008 r. oficjaln¹ wizytê
w Polsce rozpocz¹³ Szymon Peres. Ten izraelski polityk, który nasz kraj w ostatnich
dwudziestu latach odwiedza³ wielokrotnie, po raz pierwszy wizytowa³ go jako pre-
zydent Izraela. Pobyt Peresa w Polsce zwi¹zany by³ z 65 rocznic¹ wybuchu Po-
wstania w Getcie Warszawskim. Podczas rozmów, które prowadzi³ on w Polsce,
m.in. z premierem Tuskiem i prezydentem Kaczyñskim, podkreœlano „doskona³y
stan stosunków polsko-izraelskich”16. 17 kwietnia, po oficjalnych uroczystoœciach
pod pomnikiem Bohaterów Getta, Szymon Peres by³ specjalnym goœciem w czasie
uroczystego zgromadzenia pos³ów i senatorów. G³os zabierali marsza³kowie Sejmu,
Bronis³aw Komorowski, i Senatu, Bogdan Borusewicz, a tak¿e sam goœæ – Szymon
Peres. W trakcie przemówieñ pad³o wiele ciep³ych s³ów, zapewniaj¹cych o uznaniu,
wzajemnym szacunku i determinacji obu stron, by pog³êbiaæ wzajemne stosunki17.

Relacjonuj¹c wizytê prezydenta Peresa z okazji obchodów rocznicowych w Pol-
sce, dziennik „Ha’aretz” zwraca³ uwagê na liczne niestandardowe elementy wizyty
„urodzonego w Polsce prezydenta Pañstwa Izrael18. Przede wszystkim dziennik
cytowa³ Peresa, który przemawiaj¹c do polskich parlamentarzystów, wspomnia³,
¿e „wiêkszoœæ izraelskich partii politycznych swoje Ÿród³a ma w Polsce, a w pierw-
szym Knesecie na 120 deputowanych 61 urodzonych by³o w³aœnie w Polsce”.
Gazeta donosi³a tak¿e, ¿e w ocenie izraelskiego prezydenta „nowa Polska jest
jednym z najlepszych przyjació³ Izraela w Unii Europejskiej”19.

W wywiadzie dla „Dziennika” prezydent Lech Kaczyñski, podsumowuj¹c wi-
zytê prezydenta Izraela, stwierdzi³: „g³ówne si³y w Polsce od lat jednoznacznie
potêpiaj¹ antysemityzm i równie jednoznacznie popieraj¹ pañstwo Izrael”20. Po-
parcie dla Pañstwa Izrael polski prezydent mia³ okazjê zamanifestowaæ przy okazji
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19 Tam¿e.
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Uroczystoœci z okazji rocznicy wybuchu powstania w Getcie Warszawskim z udzia³em prezydenta Izraela
Szymona Peresa oraz prezydenta RP Lecha Kaczyñskiego, kwiecieñ 2008 r. (fot. Ewa Rudnik)

Wizyta prezydenta Izraela Szymona Peresa w miejscu pamiêci w Treblince,
kwiecieñ 2008 r. (fot. Ewa Rudnik)
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kolejnej rocznicowej uroczystoœci. Tym razem chodzi³o o 60 rocznicê powstania
Pañstwa ¯ydowskiego. 12 maja 2008 r. prezydent Kaczyñski rozpocz¹³ swoj¹ dru-
g¹ oficjaln¹, czterodniow¹ wizytê w Izraelu. Spotka³ siê on z prezydentem Szymo-
nem Peresem, premierem Ehudem Olmertem oraz szefow¹ resortu edukacji Yuli
Tamir. Lech Kaczyñski wzi¹³ tak¿e udzia³ w prezydenckiej sesji plenarnej kon-
ferencji „Patrz¹c w przysz³oœæ”. Mariusz Handzlik – dyrektor Biura Spraw Zagra-
nicznych Kancelarii Prezydenta – komentuj¹c program wizyty Lecha Kaczyñskiego
w Izraelu, podkreœla³, ¿e jest ona równie¿ okazj¹ do rozmów na temat stosunków
polsko-amerykañskich21. Warto zauwa¿yæ, ¿e kontekst amerykañski w stosunkach
polsko-izraelskich jest niemal zawsze obecny, choæ trudno dostrzegalny na pierw-
szy rzut oka. Baczny obserwator odnotuje jednak, w komentarzach medialnych
i wypowiedziach polityków, ¿e sojusz Polski ze Stanami Zjednoczonymi zwyk³o
siê postrzegaæ jako argument na rzecz przyjaznych stosunków z Izraelem. Nie bez
znaczenia jest, ¿e w trakcie oficjalnych wizyt polskich polityków w Stanacj Zjed-
noczonych dochodzi zazwyczaj do spotkañ z organizacjami ¿ydowskimi, czêsto
równie¿ poruszany jest temat reprywatyzacji oraz polskiego zaanga¿owania mili-
tarnego na Bliskim Wschodzie, co z kolei ¿ywo interesuje Izraelczyków.

W trzecim dniu wizyty Lech i Maria Kaczyñscy odwiedzili Uniwersytet w Tel
Awiwie oraz Muzeum Diaspory. Ponadto prezydent spotka³ siê z rektorem Uni-
wersytetu, Zviem Galilem, oraz kadr¹ akademick¹. Wzi¹³ tak¿e udzia³ w uro-
czystoœci odznaczenia osób zas³u¿onych dla stosunków polsko-izraelskich22.

W dniu, w którym rozpoczê³a siê wizyta prezydenta Kaczyñskiego w Izraelu,
zmar³a w wieku 98 lat Irena Sendlerowa. Dzia³aczka spo³eczna, cz³onkini Rady
Pomocy ¯ydom „¯egota”, która ocali³a z warszawskiego getta ok. 2500 ¿ydow-
skich dzieci. W uroczystoœciach pogrzebowych wziêli udzia³ przedstawiciele Kan-
celarii Prezydenta RP: podsekretarz stanu Andrzej Duda i dyrektor Biura Inicjatyw
Spo³ecznych Kancelarii Prezydenta RP Bo¿ena Opio³a23.

W po³owie 2008 r. rozpocz¹³ siê proces zmian kadrowych w izraelskiej pla-
cówce dyplomatycznej w Warszawie. Ju¿ w maju Polskê opuœci³ zastêpca amba-
sadora Yossi Avni-Levy, który po powrocie do Izraela obj¹³ funkcjê dyrektora
Departamentu Mediów w izraelskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Jego
miejsce zaj¹³ Yahel Vilan. Natomiast w lipcu dosz³o do zmiany na stanowisku
attaché kulturalnego, które obj¹³ Alon Simhayoff po Yaakovie Finkelsteinie, oraz
na stanowisku konsularnym, które po pani Nirze Staretz zaj¹³ Szolom Assaf24.
Kluczowa jednak by³a zmiana na stanowisku ambasadora, do której dosz³o do-
piero w kwietniu 2009 r. Davida Pelega zast¹pi³ urodzony w 1950 r. w Œwidnicy
Zvi Rav-Ner. Nowy ambasador opuœci³ Polskê w roku 1957, emigruj¹c do Izraela
wraz z rodzicami25. Praca w Warszawie by³a nie tylko zadaniem polityczno-dy-
plomatycznym, ale równie¿ swoistym sentymentalnym powrotem.
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Strategiczne partnerstwo polsko-izraelskie oraz rola „rzecznika izraelskiego
bezpieczeñstwa w UE”, które deklarowa³ premier Tusk i o którym wielokrotnie
mówi³ prezydent Kaczyñski, na prze³omie roku 2008 i 2009 zosta³o poddane pró-
bie. W grudniu 2008 r. wojska izraelskie rozpoczê³y pacyfikacjê Strefy Gazy.
5 stycznia 2009 r. specjalne oœwiadczenie w sprawie „wydarzeñ w Gazie” wyda³
prezydent Kaczyñski. Z dokumentu opinia publiczna dowiedzia³a siê, ¿e prezy-
dent Polski jest „g³êboko zaniepokojony narastaj¹cym konfliktem miêdzy wojska-
mi izraelskimi a Hamasem”. Lech Kaczyñski stanowczo potwierdzi³ „niezmienne
poparcie prawa do istnienia Pañstwa Izrael i potêpi³ wszelkie przejawy terro-
ryzmu”. Znamienne jest, ¿e oprócz wyraŸnej deklaracji poparcia dla izraelskiej
pañstwowoœci, nie by³o mowy o palestyñskiej sprawie narodowej czy nawet o Pa-
lestyñczykach w ogóle. Prezydent wspomnia³ jedynie o „rosn¹cej liczbie ofiar oraz
rannych, którzy ucierpieli w starciach”26. Jednak¿e wraz z zaostrzeniem siê kon-
fliktu polskie w³adze zmieni³y swoje stanowisko wobec izraelskiej operacji w Stre-
fie Gazy. Wyrazem tego nowego podejœcia by³o zaproszenie palestyñskiego prezy-
denta Mahmuda Abbasa do z³o¿enia oficjalnej wizyty w Polsce. Palestyñski przy-
wódca zaproszenie przyj¹³ i ju¿ w lutym 2009 r. odwiedzi³ Warszawê. Us³ysza³
wówczas, ¿e Lech Kaczyñski „nie akceptuje dzia³añ podjêtych przez Tel Awiw
w Strefie Gazy w ostatnich miesi¹cach”27.

Yaakov Finkelstein wraz z ¿on¹
Nurit podczas przyjêcia po¿egnalnego

w rezydencji Ambasadora
Izraela w Warszawie, 2009 r.

(fot. Yaakov Finkelstein)
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Zdecydowanym wyrazem poparcia Polski dla Izraela na arenie miêdzynarodo-
wej by³o zbojkotowanie w kwietniu 2009 r. Œwiatowej Konferencji przeciw Ra-
sizmowi, któr¹ w³adze izraelskie uzna³y za forum s³u¿¹ce do atakowania pañstwa
¿ydowskiego. Izraelscy politycy nawo³uj¹cy do bojkotu oenzetowskiej inicjaty-
wy swoje negatywne stanowisko wobec konferencji uzasadniali doœwiadczeniami
zwi¹zanymi z przebiegiem konferencji w Durbanie w 2001 r. Dla Izraelczyków nie
do zaakceptowania by³o równie¿ dopuszczenie do g³osu w czasie konferencji
irañskiego przywódcy Mahmuda Ahmadine¿ada28. Trzeba zaznaczyæ jednak, ¿e
bojkot konferencji Durban II zapocz¹tkowa³y W³ochy, wskazuj¹c, ¿e ju¿ w projek-
cie dokumentu koñcowego znalaz³y siê „treœci antysemickie”. W œlad za W³o-
chami poszli Amerykanie, Australijczycy, Nowozelandczycy, Kanadyjczycy, Niem-
cy, Holendrzy i Polacy. Sceptycyzm obserwatorów i polityków wobec tej konfe-
rencji okaza³ siê uzasadniony. M. Ahmedine¿ad w swoim wyst¹pieniu nazwa³ rz¹d
Izraela „brutalnym i rasistowskim re¿imem”29.

Dialog polityczny kontynuowano m.in. na poziomie spotkañ ministrów. Na
prze³omie maja i czerwca 2009 r. z wizyt¹ w Izraelu przebywa³ polski minister
obrony narodowej Bogdan Klich. Ponadto szef MON mia³ okazjê zapoznania siê
z mo¿liwoœciami izraelskiego przemys³u obronnego. Jedn¹ z wa¿niejszych decyzji
polskiego rz¹du, jak¹ minister Klich zakomunikowa³ wicepremierowi Ehudowi Ba-
rakowi, by³a ta w sprawie zakoñczenia udzia³u polskich ¿o³nierzy w misji UNDOF.
Wydarzenie to mia³o historyczny charakter, po blisko 35 latach polscy ¿o³nierze
opuszczali bowiem pograniczne izraelsko-syryjskie. Powodem wycofania polskich
¿o³nierzy ze Wzgórz Golan by³a przyjêta przez rz¹d w lutym 2009 r. strategia
udzia³u w operacjach zagranicznych, zak³adaj¹ca, ¿e najwa¿niejsze s¹ misje NATO
i Unii Europejskiej. Polacy mieli siê wycofaæ w 2009 r. z trzech misji ONZ –
oprócz tej na pograniczu syryjsko-izraelskim, tak¿e z misji w Libanie i Czadzie30.

W czasie pobytu w Izraelu Bogdan Klich zaprosi³ do z³o¿enia wizyty w Polsce
izraelskiego wicepremiera i ministra obrony Ehuda Baraka. Odwiedzi³ on Polskê
14–15 paŸdziernika 2009 r. Wizyta odby³a siê w ramach regularnych kontaktów
i konsultacji miêdzy Polsk¹ i Izraelem w zakresie polityki bezpieczeñstwa. Natomiast
18–20 paŸdziernika 2009 r. minister spraw zagranicznych RP Rados³aw Sikorski
z³o¿y³ oficjaln¹ wizytê w Izraelu i Autonomii Palestyñskiej31. Regularne spotkania
polityków z obu krajów potwierdza³y bardzo dobry stan oficjalnych stosunków
dwustronnych oraz stwarza³y podstawê do ich dalszego dynamicznego rozwoju32.

Podsumowuj¹c, niezale¿nie od rodowodu politycznego w ostatnich dwóch
dekadach g³ówne si³y w Polsce konsekwentnie popieraj¹ Izrael. Nawet w chwilach
przesilenia na Bliskim Wschodzie Polacy staj¹ po stronie Pañstwa ¯ydowskiego,
czêsto wbrew stanowisku innych pañstw UE, takich jak Francja czy kraje Be-
neluksu.
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28
28 Polska wycofuje siê z Konferencji Durban II, „Gazeta Wyborcza, 20 kwietnia 2009.
29
29 Ahmadine¿ad oskar¿a, „Rzeczpospolita”, 20 kwietnia 2009.
30
30 Wizyta ministra B. Klicha w Izraelu, 2 czerwca 2009, archiwum strony internetowej Ministerstwa
Obrony Narodowej, http://www.wp.mil.pl (dostêp: 25 wrzeœnia 2009).
31
31 Wizyta ministra Rados³awa Sikorskiego w Izraelu i Autonomii Palestyñskiej, archiwum strony internetowej
Ministerstwa Spraw Zagranicznych, http://www.msz.gov.pl, (dstêp: 21 paŸdziernika 2009).
32
32 Wizyta wicepremiera i ministra obrony Izraela Ehuda Baraka, archiwum strony internetowej Ministerstwa
Spraw Zagranicznych, http://www.msz.gov.pl (dostêp: 22 paŸdziernika 2009).



STOSUNKI GOSPODARCZO-HANDLOWEStosunki gospodarczo-handlowe

Po roku 2005 utrzymywa³a siê tendencja wzrostowa we wzajemnych obrotach
handlowych.

W polskim eksporcie do Izraela w 2008 r. dominowa³y œrodki transportu (stat-
ki powietrzne, pojazdy osobowe), stanowi¹c 21,3 proc. wartoœci ca³ego eksportu.
16,3 proc. stanowi³y metale i wyroby metalowe, 15,5 proc. – maszyny i urz¹-
dzenia (aparatura TV, kable, akumulatory, ogniwa), 13,4 proc. – artyku³y spo¿yw-
cze (cukier, wyroby piekarnicze, wody, przetwory, czekolada) oraz 11,1 – produk-
ty przemys³u chemicznego (preparaty higieniczne i czyszcz¹ce, leki) i wreszcie
6,6 proc. – wyroby przemys³u papierniczego (papier, tektura)33.

Natomiast w imporcie z Izraela przewa¿a³y chemikalia, na które przypad³o
33,7 proc. wartoœci ca³ego importu z tego kraju. 19,5 proc. wartoœci polskiego
importu stanowi³y urz¹dzenia i maszyny (g³ównie urz¹dzenia dla telekomunikacji
i sygnalizacji), a 6,8 proc. – materia³y z tworzyw sztucznych (p³yty, folie, taœ-
my itp.). W 2008 r. odnotowano du¿¹ dynamikê we wzajemnym handlu: polski
eksport do Izraela wzrós³ o 55,6 proc., a import z Izraela o 25,7 proc.

Jeœli chodzi o inwestycje izraelskie w Polsce, to szacuje siê, ¿e w 2007 r. ich
wartoœæ wynios³a ok. 80 mln dolarów. Danych tych jednak nie mo¿na traktowaæ
jako ostateczne. Powszechnie wiadomo, ¿e izraelskie inwestycje na polskim rynku
przewa¿nie maj¹ charakter poœredni i s¹ realizowane przez firmy maj¹ce siedzibê
w krajach trzecich. Ró¿ne Ÿród³a wskazuj¹ na zaanga¿owanie izraelskich inwes-
torów w Polsce na poziomie miêdzy 2 a 5 mld dolarów. Na polskim rynku obecne
s¹ m.in.: Asthrom, BST, Solbit, Link 4, Teva, Cinema City, GTC, Plaza Centres
i Ronson. Ponadto na terenie Polski dzia³a kilkadziesi¹t innych firm zwi¹zanych
z izraelskim kapita³em, m.in. Yona Group, Karen GAP, ECI Telecom-Tadi Pol,
Tadiran, Elite, Eden – Dar Natury, Multilock. Podobnie jak w poprzednich latach,
sporym zainteresowaniem Izraelczyków cieszy³ siê rynek nieruchomoœci, szcze-
gólnie w zakresie dzia³alnoœci deweloperskiej. W ostatnim czasie zauwa¿alne jest
zainteresowanie izraelskich inwestorów bran¿¹ energii odnawialnej. Izraelczycy
s¹ zainteresowani budow¹ elektrowni wiatrowych oraz produkcj¹ energii elek-
trycznej przy wykorzystaniu energii fal morskich.

Zdecydowanie mniej spektakularnie wygl¹da poziom inwestycji polskich
w Izraelu. Tymczasem w 2008 r. Wydzia³ Promocji Handlu i Inwestycji przy Am-
basadzie RP w Tel Awiwie podaje, ¿e „brak jest informacji o inwestycjach polskich
w Izraelu, poza utworzeniem polskiej firmy Federico Mahora, FM Group Izrael34.
Szans¹ dla polskich inwestycji w Izraelu jest jednak bran¿a turystyczna. Prognozy
polskiego Instytutu Turystyki mówi¹, ¿e liczba turystów z Polski do Izraela mo¿e
do roku 2010 wzrosn¹æ nawet o jedn¹ trzeci¹ w stosunku do poziomu z roku
200735. Warto zwróciæ uwagê, i¿ podró¿e edukacyjne zwi¹zane z kultywowaniem
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33
33 Informacja o stosunkach gospodarczych z Izraelem, archiwum portalu internetowego Ministerstwa Gos-
podarki, http://www.mg.gov.pl (dostêp: 30 wrzeœnia 2009).
34
34 Informacja w³asna Wydzia³u Promocji Handlu i Inwestycji przy Ambasadzie RP w Tel Awiwie na
temat polsko-izraelskiej wspó³pracy inwestycyjno-kapita³owej, http://www.telaviv.trade.gov.pl (do-
stêp: 12 paŸdziernika 2009.
35
35 K. £opaciñski, B. Radkowska, Analiza turystyki przyjazdowej do Polski z Izraela, Instytut Turystyki,
Warszawa 2007.



pamiêci o Holokauœcie przesta³y byæ jedyn¹ form¹ pobytu Izraelczyków w Polsce.
Systematycznie odnotowuje siê równie¿ wzrost liczby polskich turystów odwie-
dzaj¹cych Izrael. Na przyk³ad w 2007 r. 86 tys. Polaków odwiedzi³o Izrael i by³o
to o 104 proc. wiêcej ni¿ w roku 2006. Wzmo¿ony ruch turystyczny w obie strony
(tj. z Polski do Izraela i z Izraela do Polski), poci¹gn¹³ za sob¹ kilka wa¿nych
zmian. W 2008 r. izraelskie linie lotnicze uruchomi³y rejsy czarterowe na trasie
£ódŸ–Tel Awiw36. Szacuje siê, ¿e w roku 2008 Polacy stanowili pi¹t¹ co do liczeb-
noœci grupê turystów w Izraelu37.

Eksperci z Izby Przemys³owo-Handlowej Polska–Izrael podkreœlaj¹ potrzebê
prowadzenia konsekwentnych dzia³añ w celu zwiêkszenia polskiego eksportu
i ugruntowania pozycji polskich produktów na rynku izraelskim, co powinno
doprowadziæ do poprawy niekorzystnego dla Polski bilansu wymiany handlowej.
Zwraca siê uwagê równie¿ na wci¹¿ nie do koñca wykorzystane mo¿liwoœci roz-
szerzenia polsko-izraelskiej wspó³pracy gospodarczej, jakie stwarza akcesja Polski
do Unii Europejskiej. Pog³êbieniu relacji gospodarczych miêdzy podmiotami z obu
krajów sprzyjaæ mia³a organizacja wspólnych przedsiêwziêæ o charakterze infor-
macyjnym. Na przyk³ad w 2007 r. Polska Izba Handlowa oraz izraelski Globus
Gate Group zorganizowa³y pi¹te z kolei Polsko-Izraelskie Forum Biznesu, poœwiê-
cone zagadnieniom zwi¹zanym z innowacyjnymi technologiami i high-tech38. W Fo-
rum ze strony izraelskiej udzia³ wziê³o 11 firm, natomiast z Polski a¿ 39 podmio-
tów gospodarczych. W jego trakcie dosz³o do ponad 100 spotkañ miêdzy przed-
stawicielami firm z obu krajów. Forum sta³o siê tak¿e okazj¹ do spotkañ polityków
i dyplomatów z przedstawicielami biznesu39. Siódme Forum odby³o siê w lutym
2009 r., a jego tematem wiod¹cym by³y mo¿liwoœci rozwoju wspó³pracy otwiera-
j¹ce siê przed podmiotami gospodarczymi z obu krajów w zwi¹zku z organizacj¹
przez Polskê fina³u turnieju o mistrzostwo Europy w pi³ce no¿nej – Euro 2012.

Tabela 11. Obroty handlowe miêdzy Polsk¹ a Izraelem w latach 2004–2008 (w mln
USD)

Obroty

handlowe
2004 2005 2006 2007

Dynamika

2006 = 100
2008

Dynamika

2007 = 100

Obroty 244,6 306,2 431,9 543,3 125,8 746,8 137,5

Eksport
do Izraela 91,5 119,9 175,4 213,7 121,8 332,6 155,6

Import
z Izraela 153,2 186,3 256,5 329,6 128,5 414,2 125,7

Saldo –61,7 –66,4 –81,1 –115,9 –81,7

¾ród³o: Ministerstwo Gospodarki, www.mg.gov.pl
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36 Polish tourism to Israel on the rise, „Ha’aretz”, 5 marca 2008.
37
37 Izrael i Polska: G³ówne fakty, przygotowane przez „The Israel Project”, 7 kwietnia 2008, www.war-
saw.mfa.gov.il (dostêp: 12 sierpnia 2009).
38
38 Polish-Israeli Business Forum, „ The Warsaw Voice”, 27 czerwca 2007.
39
39 P. Buczkowski, V Polsko-Izraelskie Forum Biznesu High-Tech, opracowanie w³asne Departamentu Wspó³-
pracy Dwustronnej Ministerstwa Gospodarki, Warszawa 2007.



Wspó³praca przemys³ów zbrojeniowych

W okresie po roku 2005 kontynuowano wspó³pracê miêdzy polskim i izraelskim
przemys³em zbrojeniowym. Realizowane by³y przede wszystkim dwa kontrakty –
pierwszy z 2003 r. na dostawy pocisków przeciwpancernych typu „Spike”, drugi
z 2005 r. na sprzeda¿ broni zdalnie sterowanej oraz systemów obserwacyjnych.
Integraln¹ czêœci¹ pierwszego kontraktu by³a umowa offsetowa podpisana w lu-
tym 2004 r., która otwiera³a nowy rozdzia³ wspó³pracy gospodarczej dziêki zwi¹-
zaniu polskich przedsiêbiorstw z przedsiêbiorstwami izraelskimi poprzez formu-
³ê offsetu bezpoœredniego (sektor obronny) oraz poœredniego (sektor cywilny).
Umowy offsetowa zapewnia tak¿e transfer do Polski zaawansowanych technologii
w obu sektorach. Umowa opiewa³a na kwotê 440 mln dolarów. Realizacja wiêk-
szoœci zobowi¹zañ offsetowych, w tym zwi¹zanych z transferem technologii do
Zak³adów Metalowych Mesko SA, przebiega³a zgodnie z postanowieniami umowy
i nie budzi³a zastrze¿eñ co do ich prawid³owoœci strony polskiej40. Do 2013 r.
Mesko ma wyprodukowaæ 3 tys. rakiet, a ponad 300 wyrzutni dostarczy Rafael.
Ponadto izraelski koncern Rafael podj¹³ siê wzmocnienia opancerzenia pojazdów
bojowych Rosomak, u¿ywanych przez polskie wojsko w Afganistanie. Porozu-
mienie w tej sprawie podpisa³ z Izraelczykami w 2007 r. Aleksander Szczyg³o,
ówczesny minister obrony narodowej41.

Wspó³pracê w dziedzinie przemys³ów obronnych rozwijano systematycznie,
niezale¿nie od zamian przy sterach w³adzy w Polsce i Izraelu. W marcu 2008 r.
szef MON Bogdan Klich poda³ do publicznej wiadomoœci, ¿e resort jest zainte-
resowany mo¿liwoœci¹ szkolenia polskich lotników, którzy bêd¹ pilotowaæ za-
kupione od Amerykanów samoloty F-16, w³aœnie w Izraelu42. Kolejna zapowiedŸ
otwarcia nowych obszarów kooperacji mia³a miejsce po wizycie ministra Bogdana
Klicha w Izraelu w czerwcu 2009 r. Przedmiotem rozmów by³a izraelska propo-
zycja dotycz¹ca wyposa¿enia wozu bojowego Rosomak w nowoczesne izraelskie
wie¿e bojowe. Wykorzystywane wczeœniej wie¿e, produkowane z komponentów
sprowadzanych m.in. z W³och i Francji, zawodzi³y43. Minister wskaza³ na poten-
cjalnych polskich partnerów w postaci Bumaru £abêdy i Oœrodka Badawczo-Roz-
wojowego Sprzêtu Mechanicznego w Tarnowie. Jak zauwa¿aj¹ polscy dyplomaci,
ze strony izraelskiego przemys³u zbrojeniowego widoczne by³o wówczas du¿e, sta-
le wzrastaj¹ce zainteresowanie polskim rynkiem. Pozwala to s¹dziæ, ¿e w przy-
sz³oœci kooperacja w tym obszarze wzajemnych stosunków bêdzie siê rozwijaæ44.

Problem reprywatyzacji

Jak by³a o tym mowa, w czasie wizyty premiera Donalda Tuska w Izraelu przez
polityków, ale równie¿ przez œrodowiska izraelskiej Polonii zosta³ poruszony te-
mat reprywatyzacji. Kwestia reprywatyzacji by³a i pozosta³a sta³ym tematem roz-
mów polsko-izraelskich. Polski premier, pytany o tê sprawê na wspólnej konfe-

STOSUNKI GOSPODARCZO-HANDLOWE 335

40
40 Izrael uzbroi polska armiê, „Dziennik”, 11 kwietnia 2008.
41
41 Izrael poprawia Rosomaka, „Polityka”, 7 kwietnia 2007.
42
42 Izrael i Polska...
43
43 Bumar ma k³opoty z wie¿ami do rosomaków, „Rzeczpospolita”, 27 listopada 2008.
44
44 Klich: izraelskie firmy zbrojeniowe zainteresowane wspó³prac¹ z Polsk¹, „Gazeta Prawna”, 3 czerwca 2009.



rencji prasowej z premierem Olmertem, zapowiedzia³, ¿e „jego rz¹d doprowadzi
w najbli¿szych miesi¹cach do sfinalizowania procesu legislacji, który zakoñczy
bardzo trudny i bolesny problem reprywatyzacji”45. Tusk zaznaczy³ jednak, ¿e
„reprywatyzacja bêdzie rozci¹gniêta w czasie i ograniczona w doœæ wyraŸny spo-
sób”46. Faktycznie, koalicyjny rz¹d PO i PSL przygotowa³ projekt ustawy, który
przewidywa³ zwrócenie by³ym w³aœcicielom 15–20 proc. wartoœci skonfiskowa-
nego mienia47. Projekt utkn¹³ jednak w kancelarii premiera po tym, gdy pojawi³y
siê k³opoty m.in. z partycypacj¹ samorz¹dów w ponoszeniu kosztów reprywa-
tyzacji. Na prze³omie 2008 i 2009 r. w zwi¹zku zarysowuj¹cym siê spadkiem przy-
chodów bud¿etowych spowodowanym spowolnieniem gospodarczym bêd¹cym
konsekwencj¹ œwiatowego kryzysu finansowego polski rz¹d podj¹³ decyzjê o istot-
nym ograniczeniu planowanych wydatków. Wœród planowanych ciêæ w bud¿ecie
znalaz³o siê tak¿e 20 mld z³otych, które rz¹d chcia³ przeznaczyæ na rekompensatê
za przejête przez w³adze PRL mienie48.

STOSUNKI KULTURALNO-NAUKOWEStosunki kulturalno-naukowe

Polsko-izraelskie kontakty naukowe

W okresie po roku 2005 kontakty naukowe mia³y co najmniej dwojaki charakter.
Po pierwsze, kontynuowano tradycyjn¹ wspó³pracê w zakresie wspólnych przed-
siêwziêæ badawczych w takich dziedzinach jak np. historia czy archeologia. Po
wtóre, trzeba wspomnieæ o inicjatywach i projektach, których przedmiotem by³y
same stosunki polsko-izraelskie. Wa¿nym wydarzeniem w tym zakresie by³o opub-
likowanie w 2007 r. d³ugo oczekiwanej monografii Bo¿eny Szaynok, poœwiêconej
stosunkom polsko-izraelskim w latach 1944–1968, Z histori¹ i Moskw¹ w tle. Polska
a Izrael 1944–196849. Natomiast jesieni¹ 2009 r. nak³adem Naczelnej Dyrekcji Ar-
chiwów Pañstwowych ukaza³o siê opracowanie materia³ów Ÿród³owych pod redak-
cj¹ Szymona Rudnickiego i Marcosa Silbera Stosunki polsko-izraelskie 1945–196750.

Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e okres po roku 2005 to czas doœæ czêstych spotkañ dys-
kusyjnych, równie¿ o charakterze naukowym. Do ciekawych inicjatyw konferen-
cyjnych nale¿y zaliczyæ np. zorganizowan¹ przez Uniwersytet Warszawski w listo-
padzie 2008 r. konferencjê „Polska – Izrael, dziœ, jutro: polityka, spo³eczeñstwo
i gospodarka”. Konferencja by³a inauguracyjnym przedsiêwziêciem Centrum Ba-
dañ nad Wspó³czesnym Izraelem, powo³anym do ¿ycia w czerwcu 2008 r. Szefem
nowej jednostki badawczej zosta³ prof. Szewach Weiss51.

Kolejnym wydarzeniem konferencyjnym by³a poœwiêcona „Polsko-izraelskim
stosunkom dyplomatycznym” konferencja naukowa zorganizowan¹ przez Polski
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45 Premier Tusk w Izraelu o reprywatyzacji, „Wprost”, 9 kwietnia 2008.
46
46 Tam¿e.
47
47 Czy wreszcie prze³om w reprywatyzacji, „Rzeczpospolita”, 13 paŸdziernika 2009.
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48 Nie odzyskali maj¹tków, skar¿¹ Polskê, „Polska. The Times”, 22 maja 2009.
49
49 B. Szaynok, Z histori¹ i Moskw¹ w tle. Polska a Izrael 1944–1968, Warszawa 2007.
50
50 S. Rudnicki, M. Silber, Stosunki polsko-izraelskie 1945–1967, Warszawa 2009.
51
51 Strona internetowa Centrum Badañ nad Wspó³czesnym Izraelem, http://www.cbwi.org.pl (dostêp:
23 wrzeœnia 2009).



Instytut Spraw Miêdzynarodowych w marcu 2009 r. Wœród zaproszonych goœci,
którzy zabierali g³os, znaleŸli siê m.in. prof. W³adys³aw Bartoszewski, Mordechaj
Palzur, Mariusz Handzlik, Yahel Vilan, Maciej Koz³owski i Roman KuŸniar. Anali-
zie i ocenie poddano nie tylko relacje dwustronne, ale tak¿e wp³yw na nie do-
œwiadczeñ obu pañstw w zakresie stosunków ze Stanami Zjednoczonymi oraz
Uni¹ Europejsk¹52. Równie¿ w marcu 2009 r. na Uniwersytecie Hebrajskim w Je-
rozolimie odby³a siê konferencja zatytu³owana „Nowe horyzonty stosunków pol-
sko-izraelskich w globalizuj¹cym siê œwiecie”, polskim partnerem by³ Uniwersytet
Jagielloñski53.

Polsko-izraelskie relacje w dziedzinie kultury

Do najwa¿niejszych przedsiêwziêæ kulturalnych wpisuj¹cych siê w obszar sto-
sunków polsko-izraelskich w omawianym okresie nale¿y zaliczyæ projekt bêd¹cy
wspóln¹ inicjatyw¹ Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Mini-
sterstwa Spraw Zagranicznych, realizowany pod has³em „Rok kultury polskiej
w Izraelu”. Koordynacjê przedsiêwziêcia powierzono Instytutowi im. Adama Mic-
kiewicza, który mia³ wspó³pracowaæ z Ambasad¹ RP w Izraelu oraz Instytutem
Polskim w tym kraju. Przystêpuj¹c do przygotowania i opracowania koncepcji
przedsiêwziêcia, chciano zmierzyæ siê ze „stereotypowym wizerunkiem Polski
w Izraelu i pokazaæ, ¿e Polska jest m³odym, dynamicznie rozwijaj¹cym siê krajem,
z bogat¹ ofert¹ turystyczn¹ i kulturaln¹”54. Ów „stereotypowy wizerunek” by³
to¿samy z bolesnym wspomnieniem okresu Holokaustu oraz nierzadko pojawia-
j¹cymi siê w Izraelu w kontekœcie Polski i Polaków informacjami na temat anty-
semityzmu.

Celem przyœwiecaj¹cym pomys³odawcom i organizatorom „Sezonu kultury
polskiej w Izraelu” by³o „zbli¿enie spo³eczeñstw Polski i Izraela poprzez wzmoc-
nienie kontaktów kulturalnych i zainicjowanie d³ugoterminowej wspó³pracy, któ-
ra z pola kultury przeniknie równie¿ na inne dziedziny: turystykê, naukê, edukacjê
i gospodarkê”55. Za szczególnie cenn¹ grupê docelow¹ uznano m³ode izraelskie
pokolenie. Ludzi tych nie ³¹czy ju¿ z Polsk¹ sentymentalno-emocjonalna wiêŸ, tak
jak ich dziadków, a czasami tak¿e rodziców. Polska jest dla nich czêsto zmitolo-
gizowanym synonimem tragedii ¯ydów.

Wybór Izraela jako pierwszego kraju, w którym realizowano „Rok kultury
Polskiej”, nie by³ przypadkowy. Koordynator przedsiêwziêcia z ramienia Instytutu
im. Adama Mickiewicza, Katarzyna Wielga, w jednym z wywiadów dla izraelskich
mediów przekonywa³a: „Izrael nie jest krajem jak inne, a kontakty miêdzy obiema
kulturami s¹ historyczne i silne. £atwo stworzyæ program, który wêdruje od kraju
do kraju, ale w przypadku Izraela pragnêliœmy stworzyæ d³ugotrwa³y uk³ad kon-
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52 Polish-Israeli Foreign Policy Conference, Warszawa, 31 marca 2009, archiwum strony internetowej
Polskiego Instytutu Spraw Miêdzynarodowych, http://www.pism.pl (dostêp: 23 paŸdziernika 2009).
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53 Legal and Academic Exchange Poland–Israel: New Horizonts of Polish-Israeli Relations in the Global Context,
informacja z portalu internetowego Wydzia³u Prawa Uniwersytetu Hebrajskiego, http://law.huji.ac.il
(dostêp: 20 paŸdziernika 2009).
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54 Strona internetowa „Roku Polskiego w Izraelu 2008–2009”, http://www.poland-israel.org (dostêp:
14 czerwca 2009).
55
55 Tam¿e.



taktów, ci¹g³y dialog i platformê do wspólnej twórczoœci. Tego nie da siê zrobiæ
za pomoc¹ jednego wydarzenia lub nawet trwaj¹cego rok ci¹gu wydarzeñ. Potrzeb-
na jest wspólna praca, osobiste znajomoœci, które doprowadz¹ do wzajemnego
zainteresowania i ³¹cznoœci”56.

Prezentacja kultury polskiej w ramach „Sezonu kultury...” odbywa³a siê na
wielu p³aszczyznach i anga¿owa³a ró¿nego rodzaju œrodki wyrazu artystycznego.
Co istotne, dla osi¹gniêcia zamierzonych celów dzia³ania artystyczne ³¹czono
z projektami edukacyjnymi, organizowano debaty o tematyce spo³eczno-politycz-
nej, wiele z przedsiêwziêæ dokumentowano i dbano o zainteresowanie mediów.
Promocjê poszczególnych wydarzeñ „Sezonu kultury...” powierzono telawiwskiej
agencji PR. Bezpoœrednio odpowiedzialny za dzia³ania informacyjno-promocyjne
Omer Laor nie kry³ optymizmu, podkreœlaj¹c, i¿ „nie spotka³ siê jeszcze z takim
zainteresowaniem wokó³ ¿adnej imprezy kulturalnej. Dziennikarzy nie trzeba
namawiaæ, polska kultura sprzedaje siê sama”57.

Uroczysta inauguracja „Roku kultury polskiej w Izraelu” mia³a miejsce 9 kwiet-
nia 2008 r. w Operze Izraelskiej w Tel Awiwie. Z tej okazji odby³ siê premierowy
pokaz polsko-izraelskiej koprodukcji, opery Madame Butterfly Pucciniego w re-
¿yserii Mariusza Treliñskiego. Orkiestr¹ symfoniczn¹ z Riszon Le-Cijon dyrygowa³
Daniel Inbal. Na uroczystoœci obecny by³ przebywaj¹cy w tych dniach w Izraelu
polski premier Donald Tusk wraz z delegacj¹ rz¹dow¹, w jej sk³adzie znaleŸli siê
m.in. minister kultury i dziedzictwa narodowego Bogdan Zdrojewski oraz pe³-
nomocnik rz¹du ds. relacji miêdzynarodowych W³adys³aw Bartoszewski58. Licznie
reprezentowani byli równie¿ przedstawiciele izraelskiego œwiata polityki, kultury
i mediów. Przedstawienie przyjête zosta³o owacyjnie i mia³o niezwykle pochlebne
recenzje w wiod¹cych izraelskich mediach59. Z kolei 10 kwietnia na Placu Ra-
bina w Tel Awiwie odby³ siê zorganizowany z rozmachem pokaz multimedialny.
Na œcianie budynku Urzêdu Miasta widzowie obejrzeli widowisko typu œwiat³o
i dŸwiêk. Autorami prezentacji byli: Izraelczyk Bart Kresa, izraelski muzyk Adi
Cohen oraz pierwszy polski laureat Oskara, re¿yser Zbigniew Rybczyñski. Wyda-
rzenie dedykowane by³o Izraelczykom z okazji 60-lecia istnienia ich pañstwa.
Wœród widzów obecny by³ polski premier60.

Wœród licznych przedsiêwziêæ kulturalnych zrealizowanych w ramach „Roku
kultury” wymieniê jedynie kilka, moim zdaniem reprezentatywnych przyk³adów.
Szerokie spektrum programowe pozwoli³o na pokazanie rozmaitych dziedzin dzia-
³alnoœci artystycznej polskich twórców, pocz¹wszy od wspomnianej muzyki klasy-
cznej po polsk¹ muzykê rockow¹. Wa¿ne miejsce w programie „Roku kultury”
zajmowa³a prezentacja dorobku polskiej kinematografii. Zadbano o obecnoœæ wspó³-
czesnych polskich produkcji na izraelskich festiwalach, m.in. na Festiwalu Filmo-
wym w Hajfie w paŸdzierniku 2008 r., gdzie pokazano film Jerzego Jakimowicza
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56 Bez ¿adnych fajerwerków, portal „Ynet”, 6 kwietnia 2008, http://www.poland-israel.org (dostêp:
23 lipca 2009).
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57 Polska kultura w Izraelu sprzedaje siê sama, „Gazeta Wyborcza”, 10 kwietnia 2008.
58
58 Wizyta ministra Bogdana Zdrojewskiego w Izraelu, 11 kwietnia 2008, strona internetowa Instytutu
Polskiego w Tel Awiwie, http://www.polishinstitute.org.il (dostêp: 28 czerwca 2009).
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59 Udany start Roku Polskiego w Izraelu, „Dziennik”, 11 kwietnia 2008.
60
60 Bez ¿adnych fajerwerków.



Sztuczki61. Ponadto szeroko promowanymi imprezami62 zwi¹zanymi z prezentacj¹
dorobku polskiej kinematografii, by³y retrospektywy filmów polskich re¿yserów,
m.in. Wojciecha Jerzego Hasa i Krzysztofa Kieœlowskiego63.

Niew¹tpliwie najcenniejszym elementem programu „Roku kultury...” zwi¹zanym
z filmem by³a wspólna produkcja filmowa. Obraz Wiosna 1941, bo o nim tu mowa,
przeszed³ do historii jako pierwszy film, który otrzyma³ wsparcie Polskiego Insty-
tutu Sztuki Filmowej i zosta³ zrealizowany jako polsko-izraelska koprodukcja
z udzia³em aktorów z obu krajów64. Scenariusz filmu powsta³ na podstawie prozy
urodzonej w Polsce izraelskiej pisarki pisz¹cej wy³¹cznie po polsku – Idy Fink.
Re¿yseriê filmu powierzono Izraelczykowi Uriemu Barbashowi, natomiast pro-
ducentem by³a Ewa Puszczyñska65. Film krêcono w Polsce, natomiast monta¿
zrealizowano w Izraelu.

W dziedzinie teatru flagowym przedsiêwziêciem „Roku kultury...” by³o na-
wi¹zanie wspó³pracy miêdzy izraelskim Teatrem Narodowym „Habima” a Teatrem
Narodowym z Warszawy. W ramach tej kooperacji powsta³ projekt teatralny Bat
Jam – Tykocin. Polsko-izraelski projekt sk³ada³ siê z dwóch komplementarnych
wobec siebie, aczkolwiek autonomicznych spektakli. Pierwszy z nich to Bat Jam
w re¿yserii Yael Ronen, która pracowa³a z polskimi aktorami we wroc³awskim
Teatrze Wspó³czesnym. Drugi, Tykocin, w re¿yserii Micha³a Zadary, powsta³ w Tel
Awiwie z udzia³em aktorów Teatru „Habima”. Przedstawienia te ³¹cz¹ elementy
wspólnej scenografii, maj¹ tak¿e wspólne w¹tki, ale przede wszystkim oba po-
ruszaj¹ problematykê stosunków polsko-¿ydowskich66. Premiera projektu odby³a
siê 20 listopada 2008 r. we Wroc³awiu oraz 14 grudnia 2008 r. w Tel Awiwie.
Wówczas to zaprezentowano oba spektakle. Wspólny pokaz koprodukcji mia³
miejsce tylko trzy razy. Przewrotnoœæ przedsiêwziêcia polega³a nie tylko na stwo-
rzeniu dwóch przedstawieñ re¿yserowanych przez Polaka i Izraelkê oraz faktu, ¿e
oboje pracowali z aktorami innej ni¿ w³asna narodowoœci, zmagaj¹c siê z trudn¹
i budz¹c¹ emocje materi¹. Dodatkowo np. u Ronen, która sama ma polskie ko-
rzenia, polscy aktorzy grali izraelsk¹ rodzinê67.

Innym ciekawym przedsiêwziêciem zwi¹zanym z teatrem by³ festiwal czytania
polskiej dramaturgii, zatytu³owany „Do wnêtrza pokoju”, który odby³ siê z ini-
cjatywy Teatru „Habima” pod koniec 2008 r. w telawiwskim Teatrze „Tuma”. Na
festiwalu zaprezentowano piêæ polskich dramatów autorstwa m³odych polskich
twórców, m.in. Andrzeja Stasiuka, Micha³a Walczaka i Magdaleny Fertacz. Zor-
ganizowano równie¿ spotkania z twórcami, które prowadzi³ znany izraelski krytyk
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61 Woody Allen podnosi siê z dna, za: „Globes”, 8 paŸdziernika 2008, http://www.poland-israel.org
(dostêp: 20 czerwca 2009).
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62 Retrospektywy promowano m.in. w internetowych portalach miejskich TelAvivCity.com, HaifaCity.
com czy JerCity.com, w izraelskiej telewizji Arutz 1 w programie „Za kulisami”, 14 listopada 2008.
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63 W laboratorium wyobraŸni – retrospektywy filmów Wojciecha Jerzego Hasa, za: TelAvivCity.com, HaifaCity.
com czy JerCity.com, http://www.poland-israel.org (dostêp: 29 czerwca 2009).
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64 Obowi¹zkowa rola, „Jediot Ahronot”, 10 paŸdziernika 2008, http://www.poland-israel.org (dostêp:
29 czerwca 2009).
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65 Polish-Israeli movie about Holocaust begins filming, „Ha’arec”, 9 lipca 2007.
66
66 Bat Yam – Tykocin, portal internetowy Wroc³awskiego Teatru Wspó³czesnego, http://www.wteatrw.
pl (dostêp: 20 wrzeœnia 2009).
67
67 Posiedzê sobie sama w ciemnoœci, „Yediot Ahronot”, 28 listopada 2009, http://www.poland-israel.org
(dostêp: 29 czerwca 2009).



teatralny, Michael Handelsaltz. W festiwalu czytania dramatu wziê³o udzia³ 40 akto-
rów. Podczas imprezy promowano tak¿e ksi¹¿kê pod tym samym tytu³em co
festiwal, bêd¹c¹ wyborem wspó³czesnych polskich dramatów pod redakcj¹ dr.
Vardy Fisha68.

W programie „Roku kultury...” znalaz³ siê tak¿e projekt poœwiêcony spo³ecznej
percepcji wydarzeñ polskiego Marca ’68. Dylematy, nostalgie i problemy emigracji
pomarcowej nie by³y przez lata, szczególnie w Izraelu, tematem debaty spo³ecznej.
Prób¹ zmierzenia siê z t¹ trudn¹ materi¹ by³ projekt „Marzec 1968 – po¿egnania
i powroty”. Efekty pracy studentów w postaci dziewiêciu dzie³ z takich dziedzin,
jak m.in. film, esej czy reporta¿ radiowy, zosta³y zaprezentowane na wystawie
w Horace Richter Gallery w Tel Awiwie od 29 maja do 21 czerwca 2008 r.69 Uro-
czystego otwarcia wystawy dokonano w obecnoœci ambasadora Polski w Izraelu
Agnieszki Magdziak-Miszewskiej. M³odzi twórcy szukali inspiracji pod okiem do-
œwiadczonych dokumentalistów z obu krajów. W swoich dzie³ach siêgali nie tylko
do materia³ów archiwalnych, ale równie¿ spotykali siê ze œwiadkami tamtych wy-
darzeñ. Przy realizacji tego przedsiêwziêcia wspó³pracowa³y tak ró¿ne podmioty,
jak Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Telawiwski, Instytut Pamiêci Narodo-
wej, Oœrodek „Karta”, miesiêcznik „Midrasz” czy Instytut Polski w Tel Awiwie.

Trzeba wreszcie wspomnieæ o powstaniu pierwszego polsko-izraelskiego ko-
miksu Kompot. Wspólna praca nad komiksem rozpoczê³a siê od warsztatów, do
których zaproszono twórców z obu krajów (grupa izraelska: Yaron Niski, Zeev
Engelmayer, Daniel Goldstein, Racheli Rotner, Amitay Sandy, grupa polska: Mi-
cha³ Œledziñski, Krzysiek Ostrowski, Joanna Karpowicz, £ukasz Mieszkowski oraz
Jakub Szczêsny).

Wydarzeniem kulminacyjnym zamykaj¹cym „Rok kultury polskiej w Izraelu”
by³ galowy koncert Izraelskiej Orkiestry Filharmonicznej pod batut¹ Micha³a
Dworzyñskiego, który odby³ siê w Teatrze Jerozolimskim 24 maja 2009 r. Jedno-
czeœnie koncert ten zainaugurowa³ presti¿owy Festiwal Izraela70. Izraelscy me-
lomani mogli us³yszeæ III Symfoniê Henryka Miko³aja Góreckiego, zwan¹ równie¿
Symfoni¹ pieœni ¿a³osnych, oraz Koncert fortepianowy e-moll Fryderyka Chopina.

Jak podkreœlaj¹ organizatorzy, niezwykle istotne jest, ¿e ok. 80 proc. przed-
siêwziêæ w ramach „Roku kultury polskiej w Izraelu” zosta³o zrealizowanych dziê-
ki wspó³pracy Polaków i Izraelczyków. Czêsto poprzedzone one by³y wspóln¹
prac¹ na d³ugo przed zaprezentowaniem jej efektów publicznoœci. Sprzyja³o to
wzajemnemu poznaniu siê oraz nawi¹zaniu kontaktów, które mog¹ zaowocowaæ
w przysz³oœci. W czasie 14 miesiêcy trwania projektu mia³o miejsce 140 wydarzeñ
o ró¿nym charakterze. Polska kultura goœci³a w 20 izraelskich miastach, a w wy-
darzeniach „Roku kultury...” uczestniczy³o ok. 180 tys. widzów. Na przyk³ad wspo-
mnian¹ ju¿ wczeœniej operow¹ produkcjê Madame Butterfly, wystawian¹ ³¹cznie
dziewiêæ razy w telawiwskiej operze, obejrza³o 12 tys. widzów71. Poszczególne
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imprezy by³y szeroko relacjonowane w izraelskiej prasie i telewizji. Doliczono siê
ok. 1500 informacji medialnych na temat „Roku kultury...”. Lepszemu poznaniu
naszego kraju i rozbudzeniu wiêkszego nim zainteresowania sprzyjaæ mia³y zaini-
cjowane w jego ramach wizyty studyjne izraelskich dziennikarzy w Polsce. Insty-
tut im. Adama Mickiewicza szacuje, ¿e co dwudziesty Izraelczyk mia³ kontakt z pol-
ska kultur¹ w czasie trwania „Roku kultury...”72. Rz¹d polski na realizacjê zadañ
zwi¹zanych z „ Sezonem kultury polskiej w Izraelu” przeznaczy³ 3 mln euro.

Wydarzenia zwi¹zane z projektem „Roku kultury polskiej w Izraelu” adreso-
wane by³y przede wszystkim do Izraelczyków, a jedynie w ograniczonym zakresie
do polskiej publicznoœci. Dlatego nale¿y zwróciæ uwagê na te przedsiêwziêcia kul-
turalne, wpisuj¹ce siê w kontekst stosunków polsko-izraelskich, które by³y organi-
zowane w Polsce. Inaczej ni¿ w Izraelu, w Polsce obecnoœæ izraelskiej kultury jest
efektem dzia³añ organizacji pozarz¹dowych (polskich), œrodowisk akademickich
czy osób prywatnych zafascynowanych kultur¹ ¿ydowsk¹. W Polsce dostrzegalny
jest fenomen pozytywnego zainteresowania prawie wszystkim, co jest zwi¹zane
z ¯ydami. St¹d te¿ dzia³ania izraelskiej placówki dyplomatycznej s¹ znacznie
bardziej efektywne, ni¿ mo¿na by siê spodziewaæ, zwa¿ywszy na niewielki bud¿et
i ograniczenia kadrowe. Na przyk³ad rokrocznie w wielu polskich miastach odby-
waj¹ siê tak zwane Dni Izraela. W jubileuszowym 2008 r. (60 rocznica powstania
Izraela) Dni Izraela zosta³y zorganizowane a¿ w dziesiêciu polskich miastach73.
Warto zwróciæ uwagê na to, ¿e wa¿nym podmiotem propaguj¹cym kulturê
izraelsk¹ w Polsce s¹ Gminy Wyznaniowe ¯ydowskie, Towarzystwa Spo³eczno-
-Kulturalne ¯ydów w Polsce oraz instytucje spo³eczne, czêsto zrzeszaj¹ce przed-
stawicieli mniejszoœci ¿ydowskiej w Polsce. To w³aœnie one by³y inicjatorami i or-
ganizatorami wielu wydarzeñ zwi¹zanych z izraelsk¹ kultur¹, m.in. Dni Izraela.

Dorobek kulturalny Izraelczyków prezentowany jest tak¿e przy okazji miêdzy-
narodowych festiwali i targów. W omawianym okresie kilka razy izraelscy twórcy
byli goœæmi specjalnymi wa¿nych wydarzeñ kulturalnych w Polsce. Tradycyjnie
w maju odbywaj¹ siê w Warszawie Miêdzynarodowe Targi Ksi¹¿ki, a w roku 2008
Izrael ponownie prezentowa³ siê jako goœæ honorowy. W zorganizowanych dla
czytelników dyskusjach udzia³ wziêli izraelscy pisarze, m.in. Alona Frankel, Yossi
Avni-Levy, Gil Hovav74.

Natomiast w ramach 34 edycji Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni,
która odby³a siê we wrzeœniu 2009 r., dokonania filmowców z Izraela zosta³y
zaprezentowane w szczególny sposób. Izrael by³ bowiem goœciem specjalnym fes-
tiwalu. Organizatorzy w ramach programu zaproponowali Dzieñ Izraela, podczas
którego wyœwietlono osiem izraelskich filmów. Ponadto polscy i izraelscy ludzie
kina uczestniczyli w miêdzynarodowej konferencji poœwiêconej wymianie do-
œwiadczeñ i mo¿liwoœciom nawi¹zania wspó³pracy75.
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Oprócz wymienionych przedsiêwziêæ, wspomnê jedynie, ¿e w okresie 2005–
–2009 mia³y miejsce w Polsce liczne wydarzenia kulturalne, w które zaanga¿o-
wani byli izraelscy twórcy. Jak co roku, znacz¹ca by³a obecnoœæ Izraelczyków na
Festiwalu Kultury ¯ydowskiej w Krakowie czy Festiwalu Kultury ¯ydowskiej im.
Singera w Warszawie. Goœcinne wystêpy teatrów, chórów i orkiestr z Izraela raz
jeszcze dowiod³y istnienia coraz silniejszych wiêzi ³¹cz¹cych œrodowiska artys-
tyczne Polski i Izraela.

WSPÓ£PRACA W ZAKRESIE EDUKACJIWspó³praca w zakresie edukacji

Edukacja m³odego pokolenia jako jedno z kluczowych zagadnieñ relacji polsko-
-izraelskich, podobnie jak inne ich obszary, by³a wielokrotnie w omawianym
okresie przedmiotem rozmów polityków ró¿nych szczebli z obu krajów. Wspom-
niane wczeœniej problemy zwi¹zane z napiêciami na linii minister edukacji –
izraelscy dyplomaci nie spowolni³y dynamiki pozytywnych przemian w dziedzinie
edukacji historycznej zarówno w Izraelu, jak i Polsce.

Spore znaczenie dla rozwoju polsko-izraelskiej wspó³pracy w dziedzinie edu-
kacji mia³y rozmowy prowadzone przy okazji wizyty w Izraelu prezydenta Lecha
Kaczyñskiego jesieni¹ 2006 r. Towarzysz¹cy prezydentowi minister Ewa Junczyk-
-Ziomecka, Maciej Koz³owski z MSZ, Eliza Chodorowska – radca szefa KPRM –
oraz pracownicy polskiej ambasady w Izraelu, Aleksandra Bukowska i Yaron Bec-
ker, spotkali siê m.in. z Gilem Artziyelim z izraelskiego MSZ, a tak¿e z Yaf¹ Gef
oraz Israelem Kerznerem z izraelskiego resortu edukacji. Tematem rozmowy by³o
omówienie mechanizmów implementacji dwustronnej umowy o wspó³pracy w dzie-
dzinie edukacji. Stronie polskiej szczególnie zale¿a³o na rozbudowaniu formu³y
spotkañ polskiej i izraelskiej m³odzie¿y oraz na podjêciu wspó³pracy w zakresie
szkolenia izraelskich przewodników przyje¿d¿aj¹cych z m³odzie¿¹ do Polski76.
Wymiernym efektem rozmów by³o wspomniane podpisanie 11 wrzeœnia 2006 r.
Wspólnej deklaracji w sprawie przyjazdów edukacyjnych izraelskiej m³odzie¿y do
Polski. Na mocy tego dokumentu strony zobowi¹za³y siê do sporz¹dzenia pilo-
ta¿owego projektu dla 2,5 tysi¹ca osób przyje¿d¿aj¹cych do Polski w ramach wizyt
edukacyjnych. Zak³ada³ on spotkania z polsk¹ m³odzie¿ oraz prowadzenie wspól-
nych prac nad modelem kszta³cenia izraelskich przewodników w Polsce. Ponadto
utworzona zosta³a specjalna komórka w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, która
otrzymywaæ ma informacjê o ka¿dej izraelskiej grupie m³odzie¿y przybywaj¹cej
w celach edukacyjnych do Polski, co mia³o s³u¿yæ nie tylko celom bezpieczeñ-
stwa77.

Natomiast w kwietniu 2008 r., podczas spotkania szefowych resorów edukacji
z Polski i Izraela – Katarzyny Hall i Yuli Tamir – podjêto m.in. decyzjê o wzno-
wieniu przyznawania Nagrody Korczakowskiej w roku szkolnym 2009/2010 dla
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najlepszych edukatorów z Polski i Izraela zajmuj¹cych siê nauk¹ o wspólnej his-
torii. Postanowiono równie¿ o wznowieniu prac polsko-izraelskiej Komisji Pod-
rêcznikowej78. W maju 2009 r. zosta³ zaœ podpisany Program wspó³pracy o pol-
sko-izraelskiej wymianie m³odzie¿y pomiêdzy Ministerstwem Edukacji Narodo-
wej a Izraelsk¹ Rad¹ Wymiany M³odzie¿y na lata 2009–2011. W komunikacie
polskiego Ministerstwa Edukacji czytamy, ¿e jest on wyrazem „du¿ego znaczenia
wzajemnych stosunków oraz d¹¿enia do podnoszenia œwiadomoœci na temat his-
torii i kultury obu narodów, szczególnie wœród m³odzie¿y”79. Program jest kon-
sekwencj¹ deklaracji polskich i izraelskich polityków sk³adanych podczas wzajem-
nych wizyt w 2008 r. Zak³ada on przede wszystkim wspieranie wymiany m³o-
dzie¿y i wspó³pracy szkó³ poprzez dofinansowywanie projektów edukacyjnych ze
œrodków bud¿etowych80. Przewiduje równie¿ pomoc zainteresowanym podmio-
tom w poszukiwaniu partnerów.

Wydaje siê, ¿e nie licz¹c indywidualnych inicjatyw, najbardziej spektakular-
nym dokonaniem ostatnich lat w dziedzinie edukacji by³o uruchomienie sekcji
zajmuj¹cej siê edukacj¹ przy powstaj¹cym Muzeum Historii ¯ydów Polskich. Choæ
Muzeum nie ma jeszcze siedziby w postaci budynku, od kilku lat prowadzona jest
szeroko zakrojona dzia³alnoœæ edukacyjna. Oferta Muzeum zawiera programy
polsko-izraelskich wymian m³odzie¿y, programy stypendialne, warsztaty, semi-
naria i konkursy81. W 2008 r. w programach wziê³o udzia³ ponad 1500 studentów,
uczniów i nauczycieli. Wydaje siê, ¿e dziêki determinacji osób zaanga¿owanych
w tworzenie Muzeum, przychylnoœci w³adz oraz otwartoœci placówek edukacyj-
nych w Polsce i Izraelu uda³o siê pokonaæ najwiêkszy dot¹d problem, a miano-
wicie wysokie koszty i skomplikowan¹ logistykê polsko-izraelskich spotkañ m³o-
dzie¿y. Ponadto Muzeum pracuje z polsk¹ m³odzie¿¹. Prowadzi m.in. warsztaty,
zajêcia dydaktyczne, pisane s¹ scenariusze lekcji, a tak¿e prowadzone s¹ seminaria
dla edukatorów.

Podsumowuj¹c blisko dwie dekady wznowionych w 1990 r. stosunków polsko-
-izraelskich, W³adys³aw Bartoszewski, sprawuj¹cy od 2007 r. funkcjê pe³nomoc-
nika premiera ds. dialogu miêdzykulturowego, oceni³, ¿e „rozwijaj¹ca siê wspó³-
praca przynosi obu stronom wymierne korzyœci”82. Profesor Bartoszewski pod-
kreœla, ¿e dzisiejsza Polska chce byæ postrzegana w Izraelu „jako sojusznik, z któ-
rym warto prowadziæ dialog polityczny, s³u¿¹cy realizacji zgodnych interesów
obydwu stron”83. Nade wszystko jednak „stosunki miêdzy Polsk¹ a Izraelem po-
winny byæ postrzegane w charakterze s¹siedztwa: s¹siedztwa pod wieloma wzglê-
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dami duchowego i kulturowego. S¹siedztwa wyznawanych wartoœci i wspólnych
doœwiadczeñ tragicznie prze¿ytej przesz³oœci”84.

Mimo wszystko sentymenty zwi¹zane ze wspóln¹ przysz³oœci¹ nie mog¹ byæ
podstaw¹, a ju¿ na pewno nie jedynym punktem odniesienia wspó³czesnych,
stabilnych stosunków miêdzy dwoma pañstwami. Ma³o tego, jak pisze w „Rzecz-
pospolitej” Marek Magierowski: „¯yciorysy Artura Rubinsteina i Juliana Tuwima
– ¯ydów i polskich patriotów – znikaj¹ w szumie informacji w pe³nych jadu bro-
szurach sprzedawanych w warszawskich czy krakowskich kioskach”85. Dlatego,
jak przekonuje dziennikarz, jeœli „nie zadbamy o to, by ju¿ ¿aden pi³karz nie
wybieg³ na boisko w koszulce z antysemickim napisami i by wyszukiwanie praw-
dziwych nazwisk wspó³czesnych ministrów i pos³ów przesta³o byæ g³ówn¹ roz-
rywk¹ w wielu polskich domach. Dopóki tak siê nie stanie, dzisiejszy polityczny
i militarny sojusz z Izraelem mo¿e okazaæ siê kruchy i powierzchowny”86.

St¹d najistotniejsza, obok dzia³añ polityczno-dyplomatycznych, jest edukacja
oraz zapewnienie dostêpu do rzetelnej informacja zarówno Polakom, jak i Izrael-
czykom. Dzia³ania Muzeum Historii ¯ydów Polskich w zakresie wymiany studen-
tów i innych projektów edukacyjnych czy Instytutu im. Adama Mickiewicza pro-
wadz¹cego szeroko rozumian¹ dyplomacjê kulturaln¹, która wykorzystuje takie
cenne inicjatywy, jak np. „Rok kultury polskiej w Izraelu”, wydaj¹ siê najbardziej
adekwatnymi narzêdziami budowania trwa³ych wiêzi miêdzy obu spo³eczeñ-
stwami.

344 Rozdzia³ szósty. STOSUNKI POLSKO-IZRAELSKIE W LATACH 2006–2009

84
84 Tam¿e.
85
85 Polska–Izrael: polityczny sojusz nie wystarczy, „Rzeczpospolita”, 13 maja 2008.
86
86 Tam¿e.



ANEKSAneks

Wykaz osób, z którymi zosta³y przeprowadzone wywiady

na potrzeby niniejszej ksi¹¿ki

Zeev Baran, wywiad przeprowadzono 31 marca 2003 r. w Jerozolimie – urodzony
w Polsce, pe³ni funkcjê Konsula Honorowego Rzeczpospolitej w Izraelu.

Yaron Becker, wywiad przeprowadzono 22 maja 2003 r. w Instytucie Polskim
w Tel Awiwie – wyjecha³ z Polski jako dziecko wraz z rodzicami w 1956 roku,
obecnie pracuje w Instytucie Polskim w Tel Awiwie.

Alex Danzig, wywiad przeprowadzono 26 marca 2003 r. i 2 kwietnia 2003 r.
w Yad Vashem w Jerozolimie – urodzony w Polsce, jako dziecko wyemigrowa³ do
Izraela, pedagog, w Yad Vashem pracuje nad organizacj¹ kursów dla przewod-
ników izraelskich grup m³odzie¿y odwiedzaj¹cych miejsca pamiêci w Polsce, ini-
cjator i wspó³twórca wielu polsko-izraelskich projektów edukacyjnych.

Jan Dowgia³³o, wywiad przeprowadzono 8 marca 2005 r. w Warszawie – ambasa-
dor RP w Izraelu w latach 1990–1994.

Jackie Feldman, wywiad przeprowadzono 3 czerwca 2003 r. na Uniwersytecie
Hebrajskim w Jerozolimie – izraelski naukowiec, który zajmuje siê wyjazdami
izraelskiej m³odzie¿y do Polski na tzw. Szoa trip, obecnie jest pracownikiem
Uniwersytetu Ben-Guriona w Beer-Szewie w Izraelu.

Aryeh Gaiger, wywiad przeprowadzono 13 maja 2003 r. w Jerozolimie – doktor,
dyrektor Religijnej Pluralistycznej Szko³y w Jerozolimie przy Religijnej Wspólnocie
Pluralistycznej RE’UT, organizuje dla m³odzie¿y ze swojej szko³y wyjazdy eduka-
cyjne do Polski, w czasie których m³odzi Izraelczycy pracuj¹ ok. 2 dni wspólnie
z polsk¹ m³odzie¿¹.

Anka Grupiñska, wywiad przeprowadzono 8 marca 2003 r. w Warszawie – w la-
tach 1991–1993 attaché kulturalny Ambasady RP w Tel Awiwie, pisarka, dzien-
nikarka.

Abraham Hirschson, wywiad przeprowadzono 4 czerwca 2003 r. w Knesecie
w Jerozolimie – urodzi³ siê w 1941 r. w Izraelu, obecnie mieszka w Ramat Aviv,
jest deputowanym Knesetu od roku 1983, z ramienia partii Likud, pe³ni³ wiele
funkcji parlamentarnych oraz rz¹dowych, w tym ostatnio stanowisko ministra
finansów, od 1995 roku jest przewodnicz¹cym Narodowej Unii Pracy oraz od
1996 r. Funduszu Zdrowia Leumity, za³o¿yciel i prezydent organizacji Miêdzy-
narodowy Marsz ¯ywych.



Eli Hazan, wywiad przeprowadzono 29 maja 2003 r. w Jerozolimie – student
studiów magisterskich na kierunku historia na Uniwersytecie Hebrajskim w Jero-
zolimie, cz³onek Zarz¹du Narodowej Unii Studentów Izraelskich, aktywista m³o-
dzie¿ówki partii Likud.

Jerzy Kichler, wywiad przeprowadzono 1 marca 2005 r. we Wroc³awiu – w latach
1997–2003 przewodnicz¹cy zarz¹du Zwi¹zku Gmin Wyznaniowych ¯ydowskich
w RP, 1998–2003 przewodnicz¹cy zarz¹du Gminy Wyznaniowej ¯ydowskiej we
Wroc³awiu, 1992–1998 cz³onek rady Fundacji Krzy¿owa dla Porozumienia Euro-
pejskiego we Wroc³awiu, 2001–2003 cz³onek Komitetu Wykonawczego Europej-
skiego Kongresu ¯ydów.

Shmuel (Stefan) Krakowski, wywiad przeprowadzono 18 maja 2003 r. w Yad
Vashem w Jerozolimie – doktor, urodzony w Krakowie przed drug¹ wojn¹ œwiato-
w¹, po wojnie wyjecha³ do Izraela, pracownik dzia³u badañ w Instytucie Yad
Vashem.

Inbal Kvity-Ben Dov, wywiad przeprowadzono 14 maja 2003 r. w Yad Vashem
w Jerozolimie – dyrektor Departamentu ds. Seminariów w Miêdzynarodowej Szkole
Studiów nad Holokaustem w Yad Vashem.

Maciej Koz³owski, wywiad przeprowadzono 4 grudnia 2005 r. w Œródborowie –
by³y senator RP, redaktor „Tygodnika Powszechnego”, by³y ambasador RP w Izrae-
lu i pracownik MSZ.

Micha³ Sobelman, wywiad przeprowadzono 14 listopada 2005 r. w Ambasadzie
Pañstwa Izrael w Warszawie – emigrant od 1968 r. (jako dziecko wyjecha³ z Polski
do Izraela), d³ugoletni pracownik Ambasady Izraela w Warszawie (obecnie rzecz-
nik prasowy Ambasady), t³umacz, wspó³autor scenariuszy filmowych.

Barbara Sochal, wywiad przeprowadzono 7 marca 2005 r. w Ministerstwie Edu-
kacji i Sportu w Warszawie – g³ówny wizytator Biura ds. M³odzie¿y w Minister-
stwie Edukacji Narodowej i Sportu, koordynator ds. wspó³pracy z organizacj¹
Marsz ¯ywych.

Ben Sasson, wywiad przeprowadzono 18 maja 2003 r. w Yad Vashem w Jerozo-
limie – przewodnik grup izraelskiej m³odzie¿y w Polsce, pracownik Yad Vashem
oraz dydaktycznego Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie, zajmuje siê sto-
sunkami polsko-¿ydowskimi w okresie okupacji niemieckiej 1939–1945.

Yossef Levy, wywiad przeprowadzono 2 czerwca 2003 r. w izraelskim Minister-
stwie Edukacji, Kultury i Sportu w Jerozolimie oraz 8 marca 2005 w Warszawie
– dyrektor generalny Departamentu M³odzie¿y w izraelskim Ministerstwie Edu-
kacji, Kultury i Sportu, odpowiedzialny za wyjazdy edukacyjne izraelskich licea-
listów do Polski.

Yossi Avni-Levy, wywiad przeprowadzono 26 paŸdziernika 2004 r. w Ambasa-
dzie Izraela w RP w Warszawie – konsul polityczny w Ambasadzie Izraela w War-
szawie, pisarz.
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Ewa Ludkiewicz, wywiad przeprowadzono 22 maja 2003 r. w Yad Vashem w Je-
rozolimie – opuœci³a Polskê w 1968 r., mieszka w Izraelu, t³umaczka i przewod-
niczka w Yad Vashem.

Ziv Margolin, wywiad przeprowadzono 14 marca 2003 r. w Jerozolimie – w Izraelu
mieszka od 1993 r., emigrant z Bia³orusi, w 2000 r. jako uczeñ ostatniej klasy
szko³y œredniej uczestniczy³ w Miêdzynarodowych Dniach Tolerancji w Ko³obrze-
gu, obecnie oficer Izraelskich Si³ Zbrojnych.

Krystyna Oleksy, wywiad przeprowadzono 29 marca 2005 r. w Pañstwowym
Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oœwiêcimiu – wicedyrektor Pañstwowego Mu-
zeum Auschwitz-Birkenau.

Gilead Oldstein, wywiad przeprowadzono 9 kwietnia 2003 r. w Jerozolimie –
mieszkaniec Modein w Izraelu, dyrektor tamtejszej szko³y podstawowej, pedagog,
oraz przewodnik grup izraelskiej m³odzie¿ w Polsce, obecnie na studiach magis-
terskich na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie.

Bogna Pawlisz, wywiad przeprowadzono 6 czerwca 2003 r. w Jerozolimie – przed
kilku laty aktywna dzia³aczka spo³ecznoœci ¿ydowskiej w Polsce (w Warszawie)
w Izraelu mieszka od 2000 r., obecnie studentka Uniwersytetu Hebrajskiego.

David Peleg, wywiad przeprowadzono 8 czerwca 2003 r. w izraelskim Mini-
sterstwie Spraw Zagranicznych w Jerozolimie – w chwili przeprowadzania wy-
wiadu dyrektor Departamentu ds. Europy Œrodkowo-Wschodniej w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych Izraela, obecnie ambasador Izraela w Polsce.

Laurence Weinbaum, wywiad przeprowadzono 11 czerwca 2003 r. w siedzibie
Jerozolimskiego Oddzia³u Œwiatowego Kongresu ¯ydów w Jerozolimie – doktor,
dyrektor Instytutu Badawczego Œwiatowego Kongresu ¯ydów w Jerozolimie, z wy-
kszta³cenia historyk, stopieñ magistra uzyska³ na Uniwersytecie Georgtown w Wa-
szyngtonie, a doktoryzowa³ siê na Uniwersytecie Warszawskim, przebywaj¹c w Pol-
sce, w ramach stypendium Fulbrighta, w latach 1984–1986, obecnie wyk³adow-
ca w College’u Judei i Samarii w Ariel (Izrael).

Piotr Unger, wywiad przeprowadzono 7 marca 2005 r. w Ministerstwie Edukacji
i Sportu w Warszawie – g³ówny wizytator w Ministerstwie Edukacji Narodowej
i Sportu, cz³onek Polsko-Izraelskiej Komisji Podrêcznikowej.
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Wykaz umów i innych dokumentów reguluj¹cych stosunki

miêdzy Rzeczpospolit¹ Polsk¹ a Pañstwem Izrael (1989–2004)

Memorandum o porozumieniu miêdzy Ministrem Gospodarki i Pracy Rzeczypo-
spolitej Polskiej a Ministerstwem Obrony Pañstwa Izrael o wspó³pracy w dzie-
dzinie przemys³ów obronnych

Program wykonawczy do Umowy miêdzy Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej
a Rz¹dem Pañstwa Izrael o wspó³pracy kulturalnej, naukowej i oœwiatowej na lata
2000–2003

Porozumienie miêdzy Ministerstwem Obrony Narodowej Rzeczpospolitej Polskiej
a Ministerstwem Obrony Pañstwa Izrael w sprawie dwustronnej wspó³pracy w dzie-
dzinie obronnoœci

Porozumienie miêdzy Rz¹dem Rzeczpospolitej Polskiej a Rz¹dem Pañstwa Izrael
o wspó³pracy poczty i telekomunikacji

Porozumienie o przestrzeganiu tajemnicy miêdzy Rz¹dem Rzeczypospolitej Pol-
skiej a Rz¹dem Pañstwa Izrael

Porozumienie w formie wymiany not miêdzy Rz¹dem Rzeczpospolitej Polskiej
a Rz¹dem Izraela o zniesieniu obowi¹zku wizowego dla posiadaczy paszportów
dyplomatycznych i s³u¿bowych, wydanych przez MSZ obu pañstw

Porozumienie w formie wymiany not miêdzy Rz¹dem Rzeczpospolitej Polskiej
a Rz¹dem Pañstwa Izrael o zniesieniu obowi¹zku wizowego dla posiadaczy pa-
szportów dyplomatycznych i s³u¿bowych, wydanych przez MSZ obu pañstw (we-
sz³o w ¿ycie 8 lutego 1993)

Porozumienie w formie wymiany not miêdzy Rzeczpospolit¹ Polsk¹ a Pañstwem
Izrael o wzajemnym zniesieniu op³at wizowych dla grup m³odzie¿y do 20 lat
o liczbie uczestników powy¿ej dziesiêciu

Program wykonawczy do umowy miêdzy Rz¹dem Rzeczpospolitej Polskiej a Rz¹-
dem Pañstwa Izrael o wspó³pracy kulturalnej, naukowej i oœwiatowej na lata 1997–
–1999

Program wykonawczy do umowy miêdzy Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej
a Rz¹dem Pañstwa Izrael o wspó³pracy kulturalnej, naukowej i oœwiatowej na lata
2005–2008

Protokó³ o wspó³pracy w zakresie wymiany m³odzie¿y pomiêdzy Ministerstwem
Edukacji Narodowej, reprezentuj¹cym Rzeczpospolit¹ Polsk¹, i Rad¹ Spo³eczn¹
ds. Wymiany M³odzie¿y, reprezentuj¹c¹ Pañstwo Izrael na lata 1997–1998

Protokó³ zmieniaj¹cy Umowê miêdzy Rz¹dem Rzeczpospolitej Polskiej a Rz¹dem
Pañstwa Izrael o ochronie inwestycji

Protokó³ o wznowieniu stosunków dyplomatycznych miêdzy Rzeczpospolit¹ Pol-
sk¹ a Pañstwem Izrael
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Umowa miêdzy Rz¹dem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rz¹dem Pañstwa
Izrael o wspó³pracy w dziedzinie weterynarii

Umowa miêdzy Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz¹dem Pañstwa Izrael o ko-
munikacji lotniczej

Umowa miêdzy Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz¹dem Pañstwa Izrael o wspó³-
pracy kulturalnej, naukowej i oœwiatowej

Umowa miêdzy Rz¹dem Rzeczpospolitej Polskiej a Rz¹dem Pañstwa Izrael o wza-
jemnym utworzeniu i dzia³alnoœci oœrodków kultury i informacji

Umowa miêdzy Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz¹dem Pañstwa Izrael o hand-
lu i wspó³pracy gospodarczej

Umowa miêdzy Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz¹dem Pañstwa Izrael w spra-
wie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji

Umowa miêdzy Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz¹dem Pañstwa Izrael w spra-
wie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu siê od opo-
datkowania w zakresie podatków od dochodu

Umowa miêdzy Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz¹dem Pañstwa Izrael o wy-
mianie m³odzie¿y

Umowa miêdzy Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz¹dem Pañstwa Izrael o wspó³-
pracy gospodarczej i naukowo-technicznej w dziedzinie rolnictwa i przemys³u spo-
¿ywczego

Umowa miêdzy Rz¹dem Rzeczpospolitej Polskiej a Rz¹dem Pañstwa Izrael o wspó³-
pracy technicznej w dziedzinie rozwoju mleczarstwa

Umowa miêdzy Rz¹dem Rzeczpospolitej Polskiej i Rz¹dem Pañstwa Izrael o wspó³-
pracy w dziedzinie turystyki

Umowa miêdzy Rzeczpospolit¹ Polsk¹ a Pañstwem Izrael o wolnym handlu

Umowa miêdzy Rz¹dem Rzeczpospolitej Polskiej a Rz¹dem Pañstwa Izrael o znie-
sieniu obowi¹zku wizowego dla posiadaczy paszportów zwyk³ych i krajowych

Umowa miêdzy Rz¹dem Rzeczpospolitej Polskiej i Rz¹dem Pañstwa Izrael o wspó³-
pracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych

Umowa miêdzy Rz¹dem Rzeczpospolitej i Rz¹dem Pañstwa Izrael o koprodukcji
filmowej

Umowa o wspó³pracy miêdzy G³ówn¹ Komisj¹ Badania Zbrodni przeciwko Naro-
dowi Polskiemu – Instytutem Pamiêci Narodowej a Instytutem Pamiêci Boha-
terstwa i Mêczeñstwa Yad Vashem w Jerozolimie
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Placówki dyplomatyczne Rzeczpospolitej Polskiej w Izraelu

i Pañstwa Izrael w Polsce

Polskie placówki dyplomatyczne w Izraelu

Ambasada RP w Tel Awiwie wraz z wydzia³em konsularnym – 16 Soutine St.,
Tel-Aviv, tel. +972 (3) 52 40 186/8, 5240 191, www.telaviv.polemb.net

Wydzia³ Ekonomiczno-Handlowy Ambasady RP – 79 Yehuda Hamaccabi St.
Tel-Aviv, tel. +972 (3) 54 46 246, 54 63 523, faks +972 (3) 54 46 247
e-mail brhtlv@inter.net. il

Instytut Polski w Tel Awiwie – 42 Rofe Ha’machtarot St. Tel-Aviv, tel. +972 (3)
7411955, faks +972 (3) 6992077

Konsul Honorowy RP, Zeev Baran – 27, Jabotinsky St., Jerusalem, tel. +972 (2)
5665 845, faks +972 (2) 5665 790, e-mail: zbaran@power.co.il

Konsul Honorowy RP, Jan Robinson – 3 Shmaryahu Levin St., Hajfa tel./faks
+972 (4) 86 27 278

Izraelskie placówki dyplomatyczne w Polsce

Ambasada Pañstwa Izrael w Warszawie – ul. Krzywickiego 24, Warszawa, tel.
+48 22 825 00 28, faks +48 22 82516 07, http//warsaw.mfa.gov.il/; przy Am-
basadzie dzia³aj¹ Departamenty: ekonomiczny, konsularny, prasowy, kulturalny

¾ród³o: Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, http://www.msz.gov.pl, Ministerstwo Spraw Zagra-
nicznych Pañstwa Izrael, http://www.mfa.gov.il
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