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1 marca obchodzone jest święto państwowe – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy
Wyklętych. Tę datę poświęcono pamięci bohaterów antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia, którzy przeciwstawili się sowieckiej agresji i reżimowi
komunistycznemu. Nie złożyli broni po oficjalnym zakończeniu II wojny światowej,
lecz nadal zbrojnie walczyli o wolną Polskę. Święto zostało ustanowione 10 lat temu,
warto jednak przyjrzeć się, jak obecnie wygląda pamięć o Wyklętych.
Patriotyczne koszulki i murale, efektowne oprawy stadionowe, tłumy młodych
ludzi na marszach, płomienne przemówienia polityków – to tylko niektóre
z obrazków, które kojarzymy z obchodów
1 marca sprzed kilku lat. Prawdziwy boom na tę tematykę przypadł
na ostatnie lata rządów PO-PSL. Wzrost
patriotycznego zaangażowania można
było wówczas wiązać ze sprzeciwem
wobec „polityki ciepłej wody” uprawianej przez ówczesne władze. Często
wiązała się ona ze spychaniem na dalszy
plan tradycyjnych wartości, a patriotyzm
przedstawiała jako „niemodny”. Ludzi
o poglądach narodowych i konserwatywnych media głównego nurtu
określały jako „ksenofobów”, a nawet
„faszystów”.
Dodatkowym dolewaniem oliwy do ognia było brutalne traktowanie przez policję
uczestników Marszów Niepodległości oraz rządowa nagonka na kibiców. To właśnie
te środowiska od lat oddolnie upominały się o pamięć dla żołnierzy podziemia
antykomunistycznego. Powstawały stowarzyszenia i fundacje przybliżające postaci
Niezłomnych. Danuta Siedzikówna „Inka”, rotmistrz Witold Pilecki i inni bohaterowie
stali się prawdziwymi autorytetami, których młodzi ludzie chcieli naśladować.
W 2015 roku wybory prezydenckie wygrał Andrzej Duda, a parlamentarne Prawo
i Sprawiedliwość. Pamięć o Żołnierzach Wyklętych nabrała wymiaru oficjalnej polityki
historycznej państwa. To wtedy obywały się uroczyste pogrzeby „Łupaszki”, „Inki”
i „Zagończyka” z udziałem polskich władz, w tym prezydenta. Oddolny charakter
obchodów 1 marca nie przestał jednak istnieć. Co roku środowiska narodowe organizują Marsz Żołnierzy Wyklętych. Nie brakuje organizacji patriotycznych, które wciąż
pamiętają o bohaterstwie Niezłomnych.
www.instytutverbaveritatis.pl
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Co zatem się zmieniło? Przede wszystkim nie są to już obchody powszechne. Święto
umyka z pamięci młodych Polaków. Mówienie o Wyklętych wielu osobom kojarzy się
automatycznie z elektoratem Prawa i Sprawiedliwości. Szeroki front na rzecz przywracania pamięci o bohaterach to już przeszłość. Narosły liczne podziały, które pogłębiły
się w związku z polityką rządu wobec COVID-19, coraz częściej krytykowaną przez
prawicowych wyborców.

Wyklętych. Restrykcje związane z COVID-19 sprawiły ponadto, że nawet ci, którzy
wciąż chcą stać na straży pamięci o Niezłomnych, maja ograniczone pole działania.
Często ich aktywność sprowadza się do organizowania wydarzeń online. Dlatego
warto również w tym roku, mimo trwających obostrzeń, znaleźć sposób, aby oddać
cześć polskim bohaterom. Można to uczynić np. odwiedzając ich groby – te właściwe
i symboliczne, a także miejsca pamięci. Przede wszystkim zaś możemy naśladować
ich w życiu codziennym, praktykując ich postawę męstwa i oddania Ojczyźnie. Z tego
cieszyliby się najbardziej.
Jak czytamy na stronie Instytutu Pamięci Narodowej, mianem Żołnierzy Wyklętych
określani są bohaterowie, „którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego,
walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych
społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się
sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu”. Żołnierzy Wyklętych określa się również „Żołnierzami Niezłomnymi” lub „żołnierzami drugiej konspiracji”.
1 marca jest datą symboliczną, która nawiązuje do 1 marca 1951 r. Tego dnia w więzieniu na warszawskim Mokotowie wykonano wyrok śmierci na siedmiu członkach IV
Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”: Łukaszu Cieplińskim, Adamie
Lazarowiczu, Mieczysławie Kawalcu, Józefie Rzepce, Franciszku Błażeju, Józefie
Batorym i Karolu Chmielu.
W roku największej aktywności niepodległościowego podziemia, czyli roku 1945,
działało w nim nawet 200 tysięcy konspiratorów. Żołnierzy Wyklętych dotknęły okrutne
prześladowania. Wielu zginęło – zamordowanych skrytobójczo lub na podstawie
wyroków komunistycznych sądów.
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Z niedawnego sondażu przeprowadzonego przez pracownię CBOS wynika, że wśród
młodzieży znacznie wzrasta liczba osób o poglądach lewicowych. Coraz mniej są one
zainteresowane kultywowaniem pamięci o polskich bohaterach, w tym Żołnierzach

W 2009 roku opolskie organizacje kombatanckie, skupione wokół Porozumienia
Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie (reprezentującego
takie organizacje jak: Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość”, Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej), wsparte przez
opolskie władze samorządowe, zwróciły się o ustalenie dnia 1 marca Dniem Żołnierzy
Antykomunistycznego Podziemia. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
ustanowiony został przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 2011 roku. Projekt ustawy
będący inicjatywą prezydenta Lecha Kaczyńskiego został przekazany izbie niższej
parlamentu 1 marca 2010 roku. Pismem z 8 czerwca 2010 roku Rada Ministrów pozytywnie zaopiniowała przedstawiony jej projekt, wskazując, że uzupełnia on katalog świąt
i dni pamięci, upowszechniających tradycje walk o wolną Polskę. Podkreślono także,
że żołnierze tzw. drugiej konspiracji, którzy jako pierwsi walczyli o wolną Polskę z
okupantem sowieckim i ustanowionym przez niego reżimem komunistycznym, zapłacili za wierność swoim ideałom niejednokrotnie cenę najwyższą – cenę swego życia.
A nawet jeśli udało im się przeżyć, przez kolejne 45 lat żyli z piętnem – jak to określała
komunistyczna propaganda – „bandytów” i „faszystów”.

Magazyn instytutu do Walki z Antypolonizmem • nr 1/2021

www.instytutverbaveritatis.pl

5

Żabotyński, Betarczycy i udział Rządu Polski
w emigracji Żydów po I Wojnie Światowej
„Pierwszym celem sjonizmu jest stworzenie większości żydowskiej na zachód i wschód
od Jordanu. Nie jest to ostatecznym celem ruchu sjonistycznego, który ma o wiele dalej
sięgające ideały, a mianowicie — rozwiązanie problemu niedoli żydowskiej na całym świecie
i stworzenie nowej kultury żydowskiej. Przedwstępnym warunkiem do osiągnięcia tych
wzniosłych i dalekonośnych celów jest posiadanie kraju, gdzie żydzi stanowiliby większość.
Dopiero po zdobyciu większości może Palestyna wejść w stan normalnego politycznego
rozwoju na zasadach ustroju demokratycznego i parlamentarnego, bez naruszenia charakteru narodowo-żydowskiego kraju” – Włodzimierz Żabotyński, Rewizjonizm (Jego cele i drogi),
bibljoteczka groszowa „Judaica”
Ze’ew (Władimir) Żabotyński
Charyzmatyczny, odważny, bezkompromisowy, polityk, dziennikarz i pisarz, twórca
i założyciel ruchu – Organizacja Syjonistów – Rewizjonistów, Betar (maj 1925 rok), założyciel
Legionu Żydowskiego walczącego podczas I wojny światowej.
Żabotyński jako jeden z pierwszych na długo przed wojną ostrzegał Żydów przed zagrożeniem ze strony III Rzeszy, w 1938 roku pisze do żydów z Europy wschodniej: „Opuśćcie
ten teren, wyjedźcie, wyrzućcie wszystko i uciekajcie, uciekajcie do Izraela. To się wydarzy,
to się stanie, Niemcy zrobią to o czym mówią…”
Miał radykalne poglądy, nie był religijny, ale sprzyjał kultywowaniu tradycji i obrzędów
żydowskich. Chciał żeby wszyscy Żydzi byli zjednoczeni bez walki klas, która jak uważał
dzieli naród i stanowczo za te wizje i głoszenie takich idei potępiał zarówno komunistów
jak i socjalistów. Jego celem oprócz stworzenia Nowego Państwa Izrael było stworzenie
żydowskich legionów, żydowskich sił zbrojnych, które w Palestynie dadzą opór Arabom.
Jego inspiracją w tworzeniu militarnego podmiotu były działania Marszałka Piłsudskiego
i obraz Polski walczącej o niepodległość. Porównywał sytuacje obu narodów, a działania
Polaków wzbudzały zarówno w nim jak później w całej młodzieży Betarczyków ogromne
nadzieje i zachętę do walki o niepodległą „Erec Israel”.
Początek działalności Żabotyńskiego, która ma nie tylko charakter międzynarodowy, ale
i głośny wydźwięk, ma związek z jego krytyką ówczesnego szefa Światowej Organizacji
Syjonistycznej Chaima Weizmanna. Jak twierdzi Żabotyński polityka organizacji Weizmanna jest uległa wobec poczynań Londynu jest zachowawcza, a nawet wręcz służalcza.
Szczególnie nie może pogodzić się z brakiem podejmowania działań w ramach odzyskania niepodległości swojego narodu, nawołuje do agresywnych ruchów i odrzucenia kwot
imigracyjnych, które dyktował Londyn. Żabotyński ma też swoją wizję nowego Izraela.
Izrael z żydowską większością w ramach mandatu Palestyny obejmujący część Transjordanii i pas ziem nadmorskich. Sukcesywnie do tego dąży. Wyraz niezgody z ŚOS motywuje
Żabotyńskiego do działania, tworzy odważny program i powołuje własny ruch, Organizację
Syjonistów – Rewizjonistów.
Pierwszy oddział Betaru w Polsce powstaje w maju 1925 roku. Swoją charyzmą zyskuje
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szybko uznanie i poparcie wielu tysięcy ludzi, szczególnie ludzi młodych. Jego rosnącej
popularności nawet z życzliwością przyglądała się także ostro antysemicka prasa związana
z obozem Narodowej Demokracji. Publicysta „Gazety Warszawskiej Porannej” nazwał
Żabotyńskiego „żydowskim endekiem” i zapewniał, że „gdyby był Żydem, to zostałby jego
zwolennikiem”.
Betar
„Zadanie Bejtaru jest bardzo proste, jakkolwiek
nader żmudne: stworzenie tego typu Żyda, którego
Naród najbardziej potrzebuje dla skuteczniejszej
i rychlejszej odbudowy Państwa Żydowskiego.
Innemi słowy: stworzenie normalnego lub zdrowego
obywatela Narodu Żydowskiego”
Żabotyński stworzył nowe pojęcie chrakteryzujące
Nowego Żyda – Hadar to honor, duma, godność
osobista, dżentelmeństwo, piękność, szlachetność,
stosunek do kobiet, dobre wychowanie, uczciwość, arystokracja, pomoc drugiemu, będę dążył
do Hadar.
Betar miał być nie tylko ruchem narodowym, ale też zmianą w życiu społeczności żydowskiej. To pielęgnowanie tradycji, ale też pieśń przyszłości. Bejtarem wręcz nazywało się
pokolenie, które poświęciło swe życie tylko jedynemu ideałowi stworzenia Państwa
Żydowskiego, które nie uznawało żadnych innych ideałów.
Śmiała wizja Żabotyńskiego zawładnęła wyobraźnią dziesiątków tysięcy młodych Żydów
na całym świecie. Przed wojną młodzieńców z Betaru w Polsce zawsze można było zobaczyć
na paradach z okazji świąt państwowych. Wyróżniali się swoim wyglądem, bo nosili brązowe
koszule z przypiętymi emblematami menory, czarne krawaty i skautowskie czapki, a na ich
ramionach spoczywały karabiny. Maszerowali dumnie w jednej kolumnie z oficjelami,
organizacjami i wojskiem. Ponieważ wzorowali się i czerpali nadzieję z dokonań Polaków
wierzę, że podczas tych parad kiedy śpiewali „Mazurka Dąbrowskiego” wyobrażali sobie
ten dzień kiedy w ten sam sposób będą maszerować po ziemi Izraela
Kiedy podczas tych parad śpiewali „Mazurka Dąbrowskiego” chyba czuli, że niebawem,
gdzieś nad Jordanem, zaintonują hebrajski hymn. I po wiekach, z bronią w ręku, wskrzeszą
Izrael z niebytu. Tak jak Polacy swoją ojczyznę w 1918 r.
Głoszona przez Betarczyków ideologia i paramilitarna aktywność budziły skrajne emocje.
Prasa z zajadle antysemickiego obozu politycznego Romana Dmowskiego miała do nich
stosunek ambiwalentny. Raz wyrażała się o nich z szacunkiem. Nazywała Ze’ewa Żabotyńskiego, przywódcę organizacji, „żydowskim endekiem”. Kiedy indziej prezentowała ich jako
potencjalnych zdrajców, którzy, „gdy tylko dostaną więcej broni od rządu II RP, to zjudaizują
Polskę”. Żydowska lewica, np. socjalistyczny Bund, grzmiała, że są „faszystami”. Politycy
tradycyjnych partii syjonistycznych dziwili się ich flirtowi z polską kulturą i władzami II RP.
By skomplikować obraz, dodajmy, że sami członkowie Betaru określali siebie czasem
mianem „żydowskiej sanacji”.
www.instytutverbaveritatis.pl
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Początkowo Żabotyński nie doceniał swoich wpływów wśród żydowskiej młodzieży,
a zwłaszcza tej z Polski (kraju, który uważał za centrum żydowskiego wstecznictwa
i lewactwa zarazem). Zmienił zdanie, gdy zimą 1927 r. objeżdżał II RP. Na każdym dworcu
witały go tłumy rozentuzjazmowanych zwolenników. Na spotkania z nim przybywały setki
młodych ludzi. Przemowy o wielkim Izraelu i poświęceniu Trumpeldora przyjmowano
owacjami. Przywódca rewizjonistów uznał więc, że nie może takiego potencjału zmarnować. Betar stał się jego oczkiem w głowie, a on coraz częściej postrzegał siebie jako wodza
żydowskiej młodzieży z Polski.
Rząd Polski i Rewizjoniści
W połowie lat trzydziestych Betar liczył ok. 70 tys. członków na świecie, z czego ok. 50 tys.
mieszkało w Polsce. Polska była największym skupiskiem Żydów w Europie, bo żyło tutaj
ponad 50% ogólnej europejskiej żydowskiej populacji.
Biorąc pod uwagę ówczesne struktury Polski, problemy społeczne i dominację Żydów
w wielu zawodach, rząd Polski popierał dążenie Betaru do utworzenia własnego państwa
i masowej emigracji Żydów do Izraela. Niestety pomoc Żydom w emigracji z terytorium
II RP była motywowana nie tylko zrozumieniem sytuacji tego narodu, ale też z uwagi
na trudną sytuację panującą w Polsce chęcią pozbycia się Żydów. Oczywiście władze nie
mogły otwarcie wspierać strony żydowskiej, bo oficjalnym sojusznikiem Polski była Wlk.
Brytania, ale tajne porozumienie z rewizjonistami obejmowało pomoc na wielu płaszczyznach i szeroki zakres współpracy.
Betar stawiał sobie za cel przygotowanie kadr do przyszłego Legionu Żydowskiego, jak też
wyszkolenie wojskowe młodzieży. Rewizjonistyczny Betar był jedyną w Polsce organizacją
mniejszości narodowych szkoloną przez Wojsko Polskie. To Rząd Polski wspierał finansowo
Betarczyków, dostarczał im broń i amunicję. Na tajnych szkoleniach instruktorzy wojskowi
kształcili kadrę kierowniczą w dowodzeniu do przyszłych walk w Palestynie. Uczono ich
strzelania, czytania map, jak również prowadzenia regularnych działań dywersyjnych,
np. podkładania bomb, organizowania zasadzek i aktów sabotażu.

sanitarnej, pracy na roli.
W połowie lat 30. Brytyjczycy znacznie ograniczyli legalną emigrację do Palestyny. Syjoniści, którzy uważali, że Agencja Żydowska świadomie ogranicza liczbę certyfikatów imigracyjnych dla swoich przeciwników ideowych, sami na własną rękę organizowali emigrację
do Palestyny. Władze Polski pozwalały na organizację „wycieczek turystycznych” wspierając syjonistów przy organizacji transportów kolejowych z emigrantami do rumuńskiej
Konstancy, gdzie czekały na nich statki do Palestyny. Wszystkie działania rządu polskiego wymagały szczególnej ostrożności, bo były skierowane przeciwko Wielkiej Brytanii,
wojskowemu sojusznikowi, na wsparcie którego, w razie wybuchu zbrojnego konfliktu
z Niemcami, liczyły polskie władze. Obligowano stronę żydowską do pełnej dyskrecji i nie
ujawniania jakiejkolwiek współpracy ze stroną polską, w ramach nielegalnej emigracji
Żydów. Na skutek działań Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w 1939 roku, w celu ukrycia
rzeczywistego powodu „wycieczek turystycznych”, w prasie ukazywały się specyficzne
ogłoszenia prasowe, np. turystyczne przejazdy indywidualne do Palestyny JEDNYM
REISEM.
Rząd Wielkiej Brytanii był zorientowany, że znaczna część nielegalnych imigrantów pochodziła z Polski i prawdopodobnie przybyła w zorganizowanych grupach, ale nie podejrzewał
Warszawy o współudział w organizacji tych wyjazdów. Rząd Polski zapewniał, że uczyni
wszystko co w jego mocy, żeby współpracować i przeciwdziałać nielegalnej emigracji
Żydów z terytorium Polski do Palestyny.
Wybuch II Wojny Światowej był końcem świata Betaru i Żydów w Polsce.

W 1927 roku Piłsudski powołał Państwowy Urząd Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego, którego zadaniem było szkolenie cywilów w posługiwaniu się bronią
na poziomie podstawowym, co mogło być w przyszłości, na wypadek wojny, wykorzystane do tworzenia formacji paramilitarnych i nękania wroga. Znaczące jest również to,
że od 1931r. Betar miał własną Szkołę Wojskową w Zielonce, założoną przez kapitana
Yirmiyahu Halperna, bojownika Betaru z Palestyny. Od kiedy Betar zaistniał w walkach
o niepodległość w Palestynie, grupy Betarczyków, które należały do Irgunu, podziemnej,
zbrojnej organizacji działającej w Brytyjskim Mandacie Palestyny, były wysyłane do Polski
i szkolone przez oficerów Wojska Polskiego.
Rewizjoniści, pod okiem polskich oficerów, szkolili się także w obozach wojskowych
w Warszawie, Rembertowie, Pińsku i Zofiówce na Wołyniu.
Władze II RP na każdy możliwy sposób pomagały rewizjonistom. Piłsudski nie ograniczył się
tylko do przysposobienia wojskowego. Betar mógł liczyć także na pomoc rządu w przygotowywaniu swoich członków, w większości synów rzemieślników i kupców, do życia w kraju
pustynnym, w trudnych warunkach Palestyny. Organizowano kursy pomocy medycznej,
8
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Najważniejsze wydarzenie historyczne XX wieku
Trudno jest określić i z pełną stanowczością podać jedno najważniejsze wydarzenie XX
wieku, ponieważ wiek XX obfitował w liczne wydarzenia o wyjątkowo istotnym znaczeniu.
Ja sam za te najważniejsze uznałbym dwa spośród nich, które zaważyły na losach Europy
i świata.

polskim patriotą. Film zaczyna się w chwili wybuchu II wojny światowej. 1 września 1939
roku, kiedy Niemcy napadają na Polskę, młody Szpilman akurat gra na żywo w Polskim
Radio muzykę Szopena.
Film Pianista ukazuje realia
II wojny światowej i to jak
Władysław Szpilman stara się
odnaleźć w tej nieprawdopodobnie trudnej i niebezpiecznej rzeczywistości. Główny
bohater wraz z całą rodzina
trafia
do
warszawskiego
getta – Polański ukazuje nam,
bez ubarwień i poprawności
politycznej, jak naprawdę
wyglądało
życie
Żydów
po drugiej stronie muru.

Jednym z nich była Bitwa Warszawska w 1920 r., zwana także „Cudem nad Wisłą”. Niebywałe
zwycięstwo Polaków nad Bolszewikami, genialna strategia wojenna i zmysł bitewny stawia
to wydarzenie w czołówce bitew światowych. Geniusz wojenny między innymi generała
Rozwadowskiego i umiejętności Józefa Piłsudskiego pokazały, że nie tyle wielkość armii
czy też uzbrojenie, ale przede wszystkim determinacja i strategiczne zdolności dowódców
i żołnierzy mogą przezwyciężyć najpotężniejszego wroga.
Sami Rosjanie po dziś dzień z ogromną estymą mówią o tym historycznym zwycięstwie
Polaków; wskazują na geniusz polskich dowódców i umiejętności żołnierzy. Bitwa Warszawska pokazała, jak wysokiej klasy jest polska myśl wojenna i jakimi niezrównanymi wojakami
dysponuje Polska.
Kolejnym wydarzaniem niebywałej rangi jest niewątpliwie wybuch II wojny światowej,
która całkowicie zmieniła wektory ówczesnej geopolityki, doprowadzając jednocześnie
do zniknięcia z mapy jednych państw i pojawienia się innych. Objawiła też nieznane dotąd
w takiej skali ludzkie okrucieństwo. Niemcy wymordowali w obozach zagłady miliony
Żydów, Polaków, Rosjan i członków innych nacji, co winno być dla nas przestrogą. Należy
uczyć się z historii, by nigdy więcej nie popełnić tych samych błędów.
Warto przy tym podkreślić bohaterską postawę Polaków, którzy masowo ratowali Żydów,
mimo że Polska była jedynym państwem okupowanym przez Niemcy, gdzie za pomoc
Żydom groziła kara śmierci, czego tragicznym przykładem jest los rodziny Ulmów. Mimo
że jako naród nie mamy sobie nic do zarzucenia, wręcz przeciwnie – w tych dramatycznych czasach wykazaliśmy się niebywałym bohaterstwem – ludzie, którzy dzięki postawie
Polaków ocaleli dziś jakby o tym zapominają. Państwo Izrael, które powstało w 1948 roku
między innymi dzięki Polakom, i którego żołnierze byli szkoleni przez siły generała Maczka,
nie umie dziś godnie dziękować narodowi polskiemu i dopuszcza się ataków na Polskę
i Polaków. Celowo zakłamując historię próbuje się włączyć Polaków, podobnie jak Żydzi
w czasie wojny prześladowanych, mordowanych i wyniszczanych jako naród, do grona
morderców i katów.

„Pianista” - prawda historyczna w filmie
W tym wydaniu naszego kwartalnika pragniemy polecić Państwu film Pianista Romana
Polańskiego z 2000 roku, przedstawiający historię jednego z najwybitniejszych przedwojennych pianistów, Władysława Szpilmana. Nikt ponoć tak jak on nie grał w tamtych
czasach Szopena i jego etiud. Szpilman był z pochodzenia Żydem ale zarazem wielkim
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Magazyn instytutu do Walki z Antypolonizmem • nr 1/2021

WładysławSzpilman z czasem
zostaje tam sam: całą jego rodzinę załadowano do bydlęcych wagonów i najprawdopodobniej wywieziono do obozów zagłady, gdzie wszyscy jego bliscy zginęli. Młody pianista
za wszelką cenę chce przeżyć i robi wszystko by przetrwać. Ima się różnych prac, pracuje
na przykład na budowie, mimo że się na tym nie zna i nie nadaje się na robotnika. Z czasem
sytuacja staje się jednak coraz trudniejsza, ponieważ chodzą słuchy, że Niemcy planują
wywózkę Żydów. Szpilman zwraca się wówczas o pomoc do swoich polskich przyjaciół,
którzy udzielają mu jej i ukrywają go przed Niemcami – ryzykując w imię przyjaźni własnym
życiem, bo Polska była jedynym okupowanym przez Niemców krajem, w którym za pomoc
Żydom groziła kara śmierci.
Władysław Szpilman na własne oczy widzi powstanie w warszawskim getcie. Ukrywa
się aż do wybuchu powstania warszawskiego. Musi wtedy uciekać, gdyż większość jego
polskich przyjaciół nie żyje bądź bierze udział w powstaniu. Na oczach Szpilmana rozgrywa
się powstańczy dramat, po którym w stolicy nie zostaje prawie kamień na kamieniu. Szpilmanowi udaje się ukryć na strychu jednej z ocalałych kamienic, która – jak się wkrótce
okazuje – została siedzibą administracji niemieckiej. Bohater trafia więc w samą paszczę
lwa. Ma jednak szczęście – poznaje Niemca, oficera Wermachtu Wilma Hosenfelda, który
ratuje mu życie i stara się pomóc. Po latach wyszło na jaw, że ów oficer pomagał nie tylko
Szpilmanowi, ale także wielu innym Żydom i Polakom. Po wojnie Szpilman bezskutecznie
starał się odnaleźć bohaterskiego Niemca – Wilm Hosenfeld najprawdopodobniej zginął
już po wojnie w sowieckiej niewoli i ślad po nim całkowicie zaginął.
Film kończy się przepięknym polonezem granym przez Szpilmana przy akompaniamencie
orkiestry symfonicznej. Za film Pianista reżysera Romana Polańskiego nagrodzono Oskarem,
otrzymał go również odtwórca głównej roli, aktor Adrian Brody. W filmie wystąpiła plejada
polskich aktorów, przyczyniając się do powstania jednego z najlepszych, w mojej opinii,
filmów o tematyce wojennej.
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