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ZAPROSZENIE

PRZY PLANTY 7/9 (BOGDAN’S JOURNEY)
Opis filmu

4 lipca 1946, rok po drugiej wojnie światowej, milicja, żołnierze i zwykli 
kielczanie zabili około 40 ocalałych z Holocaustu Żydów, mieszkających 
w komitecie żydowskim w centrum miasta. W całym mieście zranili ponad 
80 osób. Pogrom kielecki stał się w świecie żydowskim symbolem polskiego 
powojennego antysemityzmu. W Polsce był tematem zakazanym przez wła-
dze komunistyczne.

Po upadku komunizmu Bogdan Białek – polski katolik, z wykształcenia psy-
cholog – otworzył puszkę Pandory: zaczął publicznie mówić o tym, co wy-
darzyło się w 1946 roku. Przebijał się przez teorie spiskowe, przez wyparcie 
pogromu ze świadomości kielczan, przez utrwalane latami stereotypy my-
ślenia Żydów o Polakach i Polaków o Żydach. Zbliżenie między kielczanami 
a Żydami zaczyna się rodzić, lecz ma też swoją cenę.

Reżyserzy filmu – polski katolik i amerykański Żyd – przez blisko dziesięć 
lat jego realizacji uczyli się wspólnego spojrzenia na historię pogromu.  
W 70. rocznicę tragedii przedstawiają historię o tym, jak wiele może się 
zmienić między ludźmi, gdy nawet najtrudniejsza prawda przekazywana jest 
z miłością.

Michał Jaskulski, Larry Loewinger – reżyserzy filmu



ZAPROSZENIE

mam zaszczyt zaprosić

...................................................................................

na konferencję

PAMIĘĆ  –  D IALOG  –  POJEDNANIE
DUCHOWE WYMIARY PRZEBACZENIA

która odbędzie się w dniu 9 maja 2016 roku
 w Teatrze im. Stefana Żeromskiego
 w Kielcach, ul. Sienkiewicza 32.

Bogdan Białek
Prezes Stowarzyszenia im. Jana Karskiego

R.S.V.P.
Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w Konferencji lub w wybranych  

jej częściach do dnia 20 kwietnia 2016 roku – telefonicznie (41 201 02 38)  
lub mailowo: biuro@jankarski.org.pl

PAMIĘĆ – DIALOG – POJEDNANIE
DUCHOWE WYMIARY PRZEBACZENIA

PROGRAM

10.00 Rozpoczęcie konferencji 
Powitanie – Bogdan Białek, prezes Stowarzyszenia im. Jana Karskiego 

Słowo wstępne: 
ks. bp Jan Piotrowski, ordynariusz kielecki  
Michael Schudrich, Naczelny Rabin Polski  
ks. bp Mieczysław Cisło, przewodniczący Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem 
Konferencji Episkopatu Polski

10.30–12.00 Część pierwsza 
Duchowe wymiary przebaczenia i miłosierdzia
Wprowadzenie i prowadzenie – prof. Bożena Szaynok 
ks. abp Henryk Muszyński, Prymas-Senior 
rabin prof. Abraham Skórka 
ks. prof. Wacław Hryniewicz OMI, profesor emeritus KUL

12.00 przerwa

12.30–13.00 Część druga 
I ukaż nam nasze winy… Polityka i skrucha
Wprowadzenie i prowadzenie – o. Tomasz Dostatni OP
Włodzimierz Cimoszewicz, b. premier rządu RP, uczestnik uroczystości  
w 50. rocznicę pogromu  
Ewa Juńczyk-Ziomecka, b. minister w Kancelarii Prezydenta RP Lecha 
Kaczyńskiego, uczestniczka uroczystości w 60. rocznicę pogromu  
Wojciech Lubawski, Prezydent Kielc, uczestniczący czynnie od lat w kolejnych 
rocznicach pogromu kieleckiego

13.15–14.00 Część trzecia 
Drogi do pojednania – świadectwa
Wprowadzenie i prowadzenie – Zbigniew Nosowski, redaktor naczelny „Więzi”

Wojciech Eichelberger, psychoterapeuta, buddysta  
podrabin Joel Chaim Nowicki, lekarz, muzykolog, teolog żydowski  
ks. Manfred Deselaers, niemiecki duchowny katolicki pracujący w Centrum 
Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu

14.00 przerwa

14.15–15.00 Część czwarta 
Upublicznienie wdzięczności – wręczenie dyplomu „Człowiek Pojednania” 
Panu Rabinowi Abrahamowi Skórce 
(organizuje Polska Rada Chrześcijan i Żydów)

Wprowadzenie i prowadzenie – ks. Grzegorz Michalczyk, wiceprzewodniczący 
Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów

Laudacja – Bogdan Białek, współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan 
i Żydów

Wystąpienie Laureata 

15.00 przerwa obiadowa

17.00 Część piąta 
Pokaz roboczej wersji pełnometrażowego filmu dokumentalnego 
opowiadającego o pogromie kieleckim oraz drodze do pojednania  
pt. „Przy Planty 7/9” (tytuł angielski „Bogdan’s Journey”),  
realizacja: Michał Jaskulski i Larry Loewinger, produkcja: USA/Polska.
  
18.30–19.15 Część szósta 
Drogi do prawdy – głosy z Kielc
Prowadzenie – Bogdan Białek 
Arje Krawczyk, członek ortodoksyjnej Warszawskiej Gminy Żydowskiej, kielczanin 
z pochodzenia 
Andrzej Saramowicz, dyrektor muzułmańskiej Szkoły Nauk Sufich,  
pochodzi z Kielc 
Maja Wolny, pochodząca z Kielc pisarka i dziennikarka mieszkająca w Belgii, 
chrześcijanka 
Michał Jaskulski, współtwórca filmu „Przy Planty 7/9” („Bogdan’s Journey”)


