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LUBLIN  /ŻAP/.  Na  wyzwolonych  terenach  Rzeczypospolitej  Polskiej  utworzyły  się  
w poszczególnych miastach miejskie i wojewódzkie Komitety Żydowskie, które z kolei
wybrały  Tymczasowy  Centralny  Komitet  Żydowski  jako  tymczasową  reprezentację  Żydów
polskich. Do Centralnego Komitet weszli syjoniści różnych odcieni, lewicowcy, bundowcy
i bezpartyjni. 

W dniu 29.11.1944 r. odbyło się pierwsze konstytucyjne posiedzenie Centralnego
Komitetu.  Stało  ono  pod  znakiem  ciężkiej  żałoby  po  milionach  Żydów  polskich,
barbarzyńsko wymordowanych przez hitlerowskich okupantów. Na wstępie uczczono pamięć
męczenników  narodu  żydowskiego,  zadręczonych,  zastrzelonych  i  wyduszonych  
w  niemieckich  obozach  pracy  i  fabrykach  śmierci.  Następnie  w  szeregu  przemówień
zobrazowano gehennę Żydostwa polskiego pod okupacją niemieckich zbrodniarzy. Mówcy
dali wyraz niezłomnemu postanowieniu pełnej odbudowy żydowskiego życia kulturalnego,
społecznego i gospodarczego, oraz bezwzględnej walki z faszyzmem. Zarazem podkreślono,
że Żydostwo polskie w swojej walce i w swych dążeniach liczy na pełne i wszechstronne
poparcie całego narodu żydowskiego. 

W  wyniku  przeprowadzonej  dyskusji  postanowił  Centralny  Komitet  oprzeć  swą
działalność na następujących zasadach: 

1/Bezwzględna  walka  z  faszyzmem  we  wszelkich  jego  jawnych  i  zamaskowanych
formach, jako wrogiem całej ludzkości, Polski i barbarzyńskim sprawcom największej  
w dziejach ludzkości tragedii, jaka spotkała Żydostwo europejskie, a w szczególności
Żydostwo polskie. 

2/Pełny udział Żydów w czynnej walce o zupełne wygnanie Niemców z Polski,  
o stworzenie niepodległej, wolnej i prawdziwie Demokratycznej Polski. 

3/Reproduktywizacja  pozostałych  przy  życiu  Żydów  i  aktywny  ich  udział  
w odbudowie gospodarczej kraju i rozwoju jego sił wytwórczych na zasadzie prawnego 
i praktycznego równouprawnienia. 

4/Odbudowa  narodowego  życia  kulturalnego,  odrodzenie  szkolnictwa,  instytucji
kulturalnych, piśmiennictwa i sztuki żydowskiej we wszelkich przejawach. 

5/Odbudowa  gmin  żydowskich,  jako  ośrodków  kulturalnego,  społecznego  
i religijnego życia Żydów. 

6/Szczególna  opieka  nad  dzieckiem  żydowskim,  jako  najcenniejszym  skarbem  
i przyszłością narodu. 

7/Zorganizowanie i kierowanie akcją pomocy społecznej dla ludności żydowskiej i
utrzymywanie kontaktu z żydowskimi organizacjami zagranicą.

8/Zbieranie i opublikowanie materiałów, dotyczących torturowania i wymordowania
Żydów polskich i innych krajów. 

9/Zbieranie i opublikowanie materiałów, dotyczących zbrojnego oporu Żydów i ich
udziału w walce z okupantem. 

10/Ujęcie całokształtu szkód, jakie poniosły w czasie wojny gminy żydowskie,
żydowska kultura i sztuka, żydowskie organizacje społeczne. 

11/Udzielenie  ludności  żydowskiej  pomocy  prawnej  przy  windykowaniu  mienia,
zagrabionego przez okupanta. 

12/Utrzymywanie kontaktu z Komitetem Organizacyjnym Żydów Polskich w ZSRR przy
Związku Patriotów Polskich. 

W dalszym ciągu obrad wybrano Prezydium Tymczasowego Centralnego Komitetu Żydów
Polskich. Przewodniczącym został b. długoletni poseł na Sejm i prezes parlamentarnego
Koła  Żydowskiego  -  dr.  Emil  Sommerstein,  który  obecnie,  jako  kierownik  Resortu
Odszkodowań Wojennych zasiada w Polskim Komitecie Wyzwolenia Narodowego. Nadto weszli
w skład prezydium ob. ob K. Feldszuch, M. Bitter, dr. D. Gelbard, dr. Sz. Herszenhorn
i M. Zohnsztajn. 

Następnie  rozdzielono  poszczególne  referaty  między  członków  Centralnego
Komitetu,  oraz  uchwalono  jednomyślnie  deklarację,  określającą  stosunek  Żydostwa
polskiego do obozu demokracji polskiej, reprezentowanej przez Krajową Radę Narodową 
i Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego. 

Deklaracja ta brzmi następująco:                                   d.c.n.       
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„Tymczasowy Centralny Komitet Żydów Polskich, stojąc na gruncie bezwzględnej

walki z faszyzmem rodzimym i obcym, zgłasza, jako tymczasowa reprezentacja ludności na

wyzwolonych terenach Polski, swój pełny akces do ogłoszonego dnia 22 lipca 1944 r.

Manifestu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego i stwierdza gotowość całej bez

wyjątku ludności żydowskiej do jaknajwydatniejszego poparcia działalności Polskiego

Komitetu Wyzwolenia Narodowego w sprawie zorganizowania w Polsce prawdziwej demokracji

i  odbudowy  gospodarczego  i  społecznego  życia  na  zasadzie  powszechności  prawa  i

obowiązku pracy. 

Ustanowiono również tekst depesz do Marszałka Stalina, Prezydenta Roosevelta i

Premiera Churchilla”. 

LUBLIN /ŻAP/. Prezydium Centralnego Komitetu Żydów Polskich zostało przyjęte przez

Przewodniczącego Krajowej Rady Narodowej ob. B. Bieruta, oraz przez przewodniczącego

Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego ob. Osóbkę-Morawskiego, którzy w odpowiedzi

na  przedstawioną  deklarację  i  przedłożony  program  działalności  wykazali  pełne

zrozumienie  dla  położenia  potrzeb  ludności  żydowskiej  i  przyrzekli  Centralnemu

Komitetowi poparcie w jego działalności.

LUBLIN /ŻAP/. Niedobitki żydowskich dziennikarzy, pisarzy, artystów – drobne resztki

rozgromionych przez hitleryzm wielkich rzesz pracowników kultury żydowskiej w Polsce –

przystąpiły do pracy. W Lublinie zawiązał się Komitet Organizacyjny Związku Żydowskich

Dziennikarzy, Pisarzy i Artystów, którego przewodniczącym został obrany Jonas Turkow,

a sekretarzem Ozjasz Szlajen. 

Związek postawił sobie za zadanie zorganizowanie – wespół z Centralnym Komitetem

Żydów Polskich – Informacyjnej Agencji Prasowej, założenie wydawnictwa, utworzenie

komisji historycznej dla pełnego zbadania zbrodni niemieckich dokonanych na narodzie

żydowskim, oraz urządzenia audycji radiowych dla kraju i zagranicy. 

Przedstawiciele  związku  zostali  przyjęci  przez  przewodniczącego  Komitetu

Wyzwolenia Narodowego ob. Osóbkę-Morawskiego, na audiencji, na której spotkali się z

bardzo  życzliwym  i  pełnym  zrozumienia  stosunkiem  ob.  Przewodniczącego  dla  spraw

kultury żydowskiej w Polsce. 

Następnie  udali  się  przedstawiciele  związku  do  zastępcy  kierownika  Resortu

Informacji i Propagandy ob. mjr. Matuszewskiego, który zapewnił im poparcie. 


