
O Janie Karskim w ONZ 
w Nowym Jorku 
Od 22 stycznia do 18 lutego w siedzibie 
Organizacji Narodów Zjednoczonych można 
oglądać wystawę o Janie Karskim 

Igor Rakowski-Kłos 

Autorką scenariusza wystawy „Jan 
Karski. Człowiek wolności" jest Joan
na Podolska, dyrektorka Centrum Dia
logu im. Marka Edelmana. 
Wystawa składa się z 22 anglojęzycz
nych plansz opisujących życie Jana 
Karskiego, począwszy od lat spędzo
nych w rodzinnej Łodzi, poprzez stu
dia, czas wojny, kiedy podjął próbę po
informowania świata o Zagładzie Ży
dów, aż po jego działalność powojen
ną. Za bohaterską misję został odzna
czony polskim Orderem Orła Białego 
oraz w2011 r. amerykańskim Orderem 
Wolności. 

Wystawa wpisuje się w obchody 
Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu, 
który przypada 27 stycznia. Przewod
ni temat tegorocznych obchodów 
brzmi: „Rescue Duringthe Holocaust: 
The Courage to Care („Ratunek w cza
sie Holokaustu: odwaga, by pomóc"). 

Współorganizatorami wystawy 
są Centrum Dialogu im. Marka Edel
mana, Muzeum Miasta Łodzi, Naro
dowe Archiwum Cyfrowe, a mece
nasem - Ministerstwo Kultury i Dzie
dzictwa Narodowego. Organizato
rem głównym jest Muzeum Historii 
Polski. 

W1942 r. Karski przedostał się do 
getta warszawskiego i do obozu przej
ściowego w Izbicy, będącym ostatnim 
przystankiem przed obozem zagłady 

w Bełżcu. To, co widział, i dane, które 
przekazali mu żydowscy przywódcy 
w getcie, było pierwszą kompleksową 
informacją o Holokauście. Informa
cją, na którą alianci nie zareagowali. 

Po latach wspominał: „Począwszy 
od wiosny 1943 r., w rezultacie rapor
tu, który przywiozłem z kraju, w Sta
nach Zjednoczonych i w Anglii uka
zywały się artykuły o tym, co się dzie-
je z Żydami. Były manifestacje ży
dowskie w Nowym Jorku, były ape
le. W Nowym Jorku organizował je 
rabin Wise, prezes Światowego Kon
gresu Żydów. Ukazały się dziesiątki 
artykułów o prześladowaniach Ży
dów, ale, jak wiemy, nie miało to żad
nego znaczenia. Dlaczego? Po prostu 
pomoc Żydom w czasie wojny - tak 
to widzę dziś i już wtedy tak to widzia
łem - nie mieściła się w ramach za
sadniczej strategii alianckiej. Trzeba 
byłoby zmienić strategię, pozyskać 
Rosję sowiecką, pozyskać Stalina. 
Zwoływać jakieś konferencje. Zasad
niczym punktem tej strategii było 
zniszczenie potencjału wojennego 
Niemiec. Bezwarunkowe poddanie 
się, jak najszybszy koniec wojny. Jak 
najmniej strat. I za wszelką cenę 
utrzymanie sojuszu anglo-amerykań-
sko-sowieckiego. Żadne sprawy 
uboczne nie mogły tej strategii skom
plikować. (...) Jak patrzę na to teraz, 
po pięćdziesięciu latach, to widzę, że 
Żydzi nie mieli szans na przeżycie 
drugiej wojny światowej", o 
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