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Szanowni Państwo, 
Każdy dzień przynosi nowe, niezwykle ważne wydarzenia. Po zwycięskim 
werdykcie sądowym nakazującym przeprosić przez profesor Barbarę 
Engelking i prof. Jana Grabowskiego sędziwą panią Filomenę Leszczyńską- 
dzielnie upominającą się o dobrą pamięć swojego stryja Edwarda 
Malinowskiego- nadchodzi kolejny bezprecedensowy proces. 
Otóż w najbliższy piątek tj. 12 lutego br. przed Sądem Okręgowym w 
Warszawie odbędzie się pierwsza rozprawa w procesie, który Reducie 
Dobrego Imienia wytoczył przedstawiciel tzw. Nowej Polskiej Szkoły 
Badania Holokaustu Jan Grabowski. Półtora roku po wydaniu przez RDI 
stanowiska kwestionującego rzetelność metodologii jego prac naukowych, 
ten pracujący na stanowisku profesora na Uniwersytecie Ottawy w 
Kanadzie historyk złożył pozew. RDI przesłała do sądu obszerną odpowiedź, 
w której m.in. podnosi wybiórcze traktowanie badanych i przywoływanych 
przez Grabowskiego źródeł. Ten historyk to także autor tezy, że „Polacy 
przyczynili się do śmierci 200 000 Żydów”. Zdaniem RDI Grabowski 
wchodząc 
na drogę sądową chciał powstrzymać zagwarantowane konstytucyjnie 
prawo krytyki. Warto zapamiętać, że ww. sprawa została wytoczona w lutym 
2019 r. i jest chronologicznie pierwsza, przed sprawą Filomeny 
Leszczyńskiej, która wyniknęła dopiero w marcu 2019 r. 
7 czerwca 2017 r. RDI opublikowała „Stanowisko naukowców polskich 
skupionych wokół Reduty Dobrego Imienia – Polskiej Ligi przeciw Zniesławieniom 
wobec działalności Jana Grabowskiego”, w którym kwestionowano rzetelność 
metodologii jego prac naukowych. 
Naszym zdaniem historyk Jan Grabowski wybiórczo traktuje źródła historyczne i 
wybiera te, które są zgodne z jego tezami. W swoich pracach pomija także 
kontekst historyczny opisywanych wydarzeń. Szczególnie krzywdzące dla 
Polaków jest to, że Grabowski w publikacjach pomniejsza fakt karania przez 
Niemców śmiercią Polaków, którzy nie tylko ukrywali Żydów, ale w jakikolwiek 
sposób im pomagali. 
Przypomnijmy, że Jan Grabowski jest absolwentem Wydziału Historii 
Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie napisał pracę magisterską o dziejach misji 
jezuickich wśród Indian kanadyjskich. Po wyjeździe z Polski obronił pracę 
doktorską na uniwersytecie w Montrealu na temat współżycia tubylców i 
Francuzów w Montrealu w latach 1667-1760. Następnie zasadniczą dziedziną 
jego badań stał się Holokaust. 
Jan Grabowski  jest autorem  tezy, że „Polacy przyczynili się do śmierci 200 000 
Żydów”. 
M.in. to twierdzenie, ale przede wszystkim analiza warsztatu naukowego tego 
historyka spowodowały, że ponad trzy lata temu Reduta wydała „Stanowisko” 
poparte przez 135 polskich naukowców. Przypomnijmy, że Stanowisko 
negatywnie oceniające rzetelność prac naukowych Jana Grabowskiego 
opublikowano 7 czerwca 2017 roku (pełną treść dokumentu można znaleźć pod 
adresem: http://www.anti-defamation.pl/rdiplad/aktualnosci/rdi-oswiadczenie-w-
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Można także wesprzeć Redutę poprzez wpłatę na konto bankowe 
 

87 1090 1883 0000 0001 2254 5117  z dopiskiem “Darowizna na cele statutowe” w 
tytule przelewu, a także podaniem adresu mailowego. 

 

Pozdrawiam 
Maciej Świrski 
Prezes Reduty Dobrego Imienia 

  
Nasza działalność opiera się na wolontariacie i darowiznach od osób 

fizycznych.  
 

Jeśli identyfikujesz się z celami Reduty wesprzyj nas darowizną poprzez system 
Dotpay lub PayPal. Kliknięcie w jeden z poniższych obrazków przeniesie Cię na 

stronę Dotpay lub PayPal gdzie można przekazać darowiznę - na Dotpay za 
pomocą przelewu internetowego, a na PayPal za pomocą karty kredytowej. 

 
Dziękujemy!  


