Illustration on the front cover: A dog tag (soldier’s identification tag) of Julian Bussgang from the period
when he served in the Polish Second Corps. Bussgang was born in Lvov. In September 1939, after
the outbreak of the Second World War, his family fled to Romania. Several months later they reached
Palestine. After the Polish Second Corps of the General Anders Army had arrived in Palestine, Bussgang
volunteered to join in. He fought in Italy, among other places at Monte Cassino. After the war had ended,
he studied in Italy and England. In 1949, he emigrated to the United States.
Photo: M. Starowieyska, from the POLIN Museum of the History of Polish Jews collection, inventory no.
MHŻP-B80.
Ilustracja na okładce: Nieśmiertelnik (blaszka identyfikacyjna) Juliana Bussganga z okresu służby
w II Korpusie Polskim. Julian Bussgang urodził się we Lwowie. We wrześniu 1939 r., po wybuchu II wojny
światowej, jego rodzina przedostała się do Rumunii. Kilka miesięcy później znaleźli się w Palestynie.
Po przybyciu II Korpusu Polskiego Armii Andersa do Palestyny, Bussgang wstąpił na ochotnika w jego
szeregi. Walczył we Włoszech, m.in. pod Monte Cassino. Po wojnie studiował we Włoszech i Anglii.
W 1949 r. wyemigrował do Stanów Zjednoczonych.
Fot. M Starowieyska, obiekt w kolekcji Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, nr inwentarzowy
MHŻP-B80.
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SEPTEMBER 19, 2019 (THURSDAY) | 19 WRZEŚNIA 2019 (CZWARTEK)
18.00 		
Keynote Lecture | Wykład specjalny
		
		Marian Turski
	Bearing Witness to History: Accounts of Civilian Resistance
Opór cywilny w oczach świadka historii
SEPTEMBER 20, 2019 (FRIDAY) | 20 WRZEŚNIA 2019 (PIĄTEK)

Marking the 80th anniversary of World War II, international conference
Jews Against Nazi Germany During World War II provides the opportunity to discuss the complex topic of Jewish contributions to the fight
against Nazi Germany and its allies as well as Jewish resistance to
the Nazi extermination policy.
The conference raises questions of both armed and civilian struggle.
The former pertains to contributions of Jewish soldiers, especially
Polish, Soviet and American, listed in regular Allied armies. Involvement
of members in armed Jewish underground organizations and Jewish
fighters in various partisan groups and countries will also be examined.
We want to reflect on the following questions: What was the Jewish
resistance? How should it be understood, and how does it differ from
other modes of resistance during the war? This conference aims to
explicate the notion of resistance as widely as possible. By not only
looking at armed resistance but also organized civil and individual
resistance during the war, the conference will shed light on intricacies
of the overall fight for the preservation of humanity and life against
the anti-Jewish Nazi policies.
Międzynarodowa konferencja Żydzi w walce z nazistowskimi Niemcami
podczas II wojny światowej zorganizowana w 80. rocznicę wybuchu
wojny jest okazją do dyskusji o złożonych problemach wkładu Żydów
w walkę z Trzecią Rzeszą i jej sojusznikami oraz oporu wobec nazistowskiej polityki zagłady.
Konferencja podejmuje kwestię tak walki zbrojnej, jak i oporu cywilnego. Żydowscy żołnierze walczyli w szeregach armii sprzymierzonych,
m.in. Wojska Polskiego, Armii Czerwonej i armii amerykańskiej.
Żydzi tworzyli zbrojne organizacje podziemne oraz uczestniczyli
w formacjach partyzanckich w wielu krajach.
Chcemy poszukać odpowiedzi na pytanie, czym był żydowski opór?
Jak należy go rozumieć i czym różnił się od innych modeli oporu podczas wojny? Konferencja ma za zadanie możliwie szeroko naświetlić to
pojęcie. Przyglądając się nie tylko oporowi zbrojnemu, ale również zorganizowanemu i indywidualnemu oporowi cywilnemu podczas wojny,
pragniemy przyczynić się do lepszego zrozumienia wysiłków Żydów
na rzecz ratowania życia i godności ludzkiej w konfrontacji z nazistowskim planem ludobójstwa.

9.15-9.30

Opening Remarks | Otwarcie konferencji

9.30-11.30
Panel 1: Armed Resistance | Opór zbrojny
		Chair | Prowadzenie: Andrzej Żbikowski
		
		 Laurence Weinbaum: The History of the Resistance in the Warsaw Ghetto:
Deconstruction and Reconstruction in the Light of Research Post-1989
Dzieje ruchu oporu w getcie warszawskim: dekonstrukcja i rekonstrukcja
w świetle badań po 1989 r.
 Andrei Zamoiski: Jews in the Soviet Partisan Movement: The Case of Belarus
		
Żydzi w partyzantce sowieckiej – przypadek Białorusi
 Renée Poznanski: Jewish, French and Transnational: Jews in the Fight Against
		
the Occupation in WWII France | Żydowskie, francuskie oraz ponadnarodowe:
Żydzi w walce z okupantem we Francji podczas II wojny światowej
 Michał Wójcik: Uprisings in Death Camps | Powstania zbrojne w obozach zagłady
		
11.30-12.00

Coffee Break | Przerwa na kawę

12.00-14.00 	Panel 2: Jews in Allied Armed Forces | Żydzi w siłach zbrojnych państw
sprzymierzonych
Chair | Prowadzenie: Michael Fleming
 Jacek Pietrzak: Jews in Regular Polish Military Forces During World War II
		
Żydzi w polskich regularnych formacjach wojskowych podczas II wojny światowej
 Leah Garrett: Jewish Soldiers in the British and US Armed Forces
		
Żołnierze-Żydzi w armii brytyjskiej i amerykańskiej
 Arkadi Zeltser: Jews in the Red Army | Żydzi w Armii Czerwonej
		
 Yoav Gelber: The Historical Significance of the Jewish Brigade Group
		
in the British Army | Historyczne znaczenie Brygady Żydowskiej w armii brytyjskiej
14.00-15.00

Lunch

15.00-17.00
Panel 3: Civil Courage | Odwaga cywilna
		
		Chair | Prowadzenie: Krzysztof Persak
 Natalia Aleksiun: Testimonies about Jewish Acts of Heroism in the Holocaust
		
Świadectwa o bohaterskich postawach Żydów w obliczu Zagłady
 Barbara Engelking: Jews Helping Jews: Hiding on the ‘Aryan Side’
		
Żydzi pomagający Żydom w ukrywaniu się po „stronie aryjskiej”
 Anna Bikont: Żegota as a Polish-Jewish Organization | Żegota jako organizacja
		
polsko-żydowska
 Andrea Löw: Documenting the Holocaust in Poland: The Ghetto Archives in Łódź
		
and Warsaw | Dokumentowanie Zagłady w Polsce: archiwa gett w Łodzi i w Warszawie
		
		
		

The keynote lecture will be delivered at the POLIN Auditorium.
The conference sessions will be held in the conference room A.
Wykład specjalny odbędzie się w Audytorium POLIN, sesje – w sali konferencyjnej A.

		
Languages: Polish and English (simultaneous translation)
		Języki konferencji: polski i angielski (tłumaczenie symultaniczne)
		Admission free | Wstęp wolny

