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Notatka z wizyty członków Parlamentarnego Zespołu ds. Zawołanych  

po Imieniu na wystawie Instytutu Pileckiego 

 

5 sierpnia 2021 r. członkowie Parlamentarnego Zespołu ds. Zawołanych  

po Imieniu złożyli wizytę w Domu Bez Kantów, przy ul. Krakowskie 

Przedmieście 11 w Warszawie. Na zaproszenie dyrektora Instytutu Pileckiego, 

dr. Wojciecha Kozłowskiego parlamentarzyści zostali oprowadzeni po wystawie 

pod tytułem: „Zawołani po imieniu”. Ekspozycja przedstawia Polaków 

zamordowanych podczas okupacji przez Niemców za udzieloną Żydom pomoc. 

Losy bohaterów, przez dekady zapomniane, znane jedynie ich najbliższym,  

nie miały szansy wybrzmieć w zbiorowej pamięci. Dzięki programowi 

upamiętnień Instytutu Pileckiego zostają pieczołowicie wydobywane  

z tragicznej historii, by stać się dziś częścią naszej wspólnej pamięci. Za sprawą 

zgromadzonych dokumentów i rozmów z rodzinami Polaków zamordowanych 

za pomaganie Żydom oraz nielicznymi już świadkami zbrodni, Instytut 

Pileckiego dokonał dwudziestu upamiętnień.  

Staranie pracowników Ośrodka Badań aby opowiedzieć tragiczną  

i szlachetną historię, a także uhonorować odwagę Tych, którzy nieśli w trudnych 

czasach pomoc obywatelom polskim i Polakom o innej przynależności 

państwowej jest głównym celem Instytutu działającego od 29 kwietnia 2016 

roku. Gromadzi on i udostępnia dokumenty, wspiera badania naukowe, realizuje 

projekty edukacyjne i organizuje wydarzenia z pogranicza kultury i historii. 

Jak podkreślił pan Tomasz Stefanek, pełnomocnik dyrektora Instytutu 

Pileckiego ds. programowych, wystawa pozwala odkryć i odczytać sens 

poświęcenia w tragicznych historiach, oddając jednocześnie prywatną, intymną 

przestrzeń jej bohaterów. Wystawa prezentuje okoliczności, w jakich pomoc 

ludziom w opresji przechodzi w heroizm. Cierpienia Polaków i Żydów nie 

przeważają jedne nad drugimi, a w indywidualnych decyzjach o udzieleniu 

pomocy kryje się siła solidarności, wbrew okrutnym represjom nakładanym 

podczas okupacji niemieckiej, zakończonej dla Polski „tragedią demograficzną”.                                                            

 



 

Dyrektor Instytutu, dr Wojciech Kozłowski poinformował, że Zespół 

Instytutu, z najwyższą dokładnością, stara się zdobyć i udzielić jak najwięcej 

informacji o każdym z bohaterów, nawiązując kontakt z ich potomkami.  

Przy okazji spotkań z rodzinami dochodzi do przenikania się teraźniejszości  

z przeszłością, a pamięć o pomordowanych staje się wspólna. 

Członkowie Parlamentarnego Zespołu ds. Zawołanych po Imieniu 

podzielili się z przedstawicielami Instytutu Pileckiego swoją wiedzą na temat 

przeżyć wojennych, które dotknęły rodzin z ich okręgów i zaoferowali 

Instytutowi wsparcie w jego działaniach na rzecz przywracania z niepamięci 

bohaterskich ludzi i zachowań.  

                                 

(A.D.) 
Biuro Spraw Senatorskich 
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