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Recenzja dorobku naukowego doktora Dariusza Libionki
w zwiazku z ubieganiem sie przez niego o stopien doktora habilitowanego

Badania nad Zaglada Zydów obrosly juz we wprost gigantyczna literature przedmiotu. Nie
ma w tym zreszta nic dziwnego, mamy wszak w tym wypadku do czynienia z najbardziej
bezprecedensowym ludobójstwem w historii ludzkosci, ofiara którego padlo okolo 6 milionów
ludzi. Zostali oni zamordowani jedynie z powodów ideologiczno-rasowych, przy czym - co do dzis
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nie przestaje dziwic - eksterminacje Zydów nazisci traktowali jako jeden z istotnych celów wojny
nawet wtedy, kiedy bylo juz jasne, ze jest ona przegrana. Skala oraz charakter Zaglady wywolaly
wstrzas moralny i sprawily, iz stala sie ona punktem odniesienia dla naukowców na calym swiecie
przy badaniu innych masowych zbrodni popelnionych przede wszystkim w XX wieku. I choc
zdarza sie, ze przybiera to niekiedy charakter "rywalizacji cierpienia" (czego najczestszym
wyrazem jest powiekszanie cierpien wlasnego narodu i pomniejszanie cierpienia innych), to jednak
przede wszystkim doprowadzilo do rozwoju interdyscyplinarnych badan porównawczych nad
ludobójstwem, w których szczególowa analiza (dokonywana przez politologów, historyków,
socjologów, prawników, itd.) poszczególnych mikrohistorii zbrodni, niewazne czy popelnionych na
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Herero w Namibi, Tutsi w Ruandzie, Bosniakach w Jugoslawii, czy Zydach w okupowanej przez
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Niemców Europie, sluzy podobnemu celowi: poznaniu czynników sprzyjajacych i prowadzacych
do zbrodni oraz mechanizmów samej eksterminacji, tak w celach poznawczych, jak i z nadzieja, nie
zawsze wyrazana wprost, ze postep nauki doprowadzi z czasem moze przynajmniej do ograniczenia
zjawiska masowych mordówl.
Wlasnie w tym szerokim kregu badan nad ludobójstwem lokowalbym wieksza czesc
dorobku naukowego doktora Dariusza Libionki, pracownika Muzeum Panstwowego na Majdanku
oraz Centrum Badan nad Zaglada Zydów Instytutu Filozofii i Socjologii PAN (wczesniej pracowal
w Instytucie Historii PAN i Biurze Edukacji Publicznej IPN). Glównym polem zainteresowan
Swiadectwem narastajacego w Polsce zainteresowania problematyka ludobójstwa sa liczne publikacje np.: M.
Midlarsky, Ludobójstwo wXY wieku, Warszawa 2010; D.J. Goldhagen, Wiekludobójstwa. Historia ludobójstwa wXY
wieku, Kraków 2012; Krwawy cien genocydu.lnterdyscyplinarne studia nad ludobójstwem, red. Beata Machul-Telus,
Urszula Markowska-Manista, Lech M. Nijakowski, Kraków 2011. Zaciekawienie sie ta tematyka mozna dostrzec takze
w krajach Europy Wschodniej, np. ukazala sie niedawno pierwsza ukrainska historia ludobójstwa: A. Kozyckyj,
Henocyd ta polityka masowoho wynyszczennia cywilnoho naselennia u XX st. (pryczyny, osoblywosti, naslidky).
Nawczalnyj posibnyk, Lwiw 2012.
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naukowych habilitanta jest Zaglada Zydów na ziemiach polskich i stosunek do niej Polskiego
Panstwa Podziemnego. Byl on wspólredaktorem i wspóltwórca dwóch tomów studiów "Aktion
Reinhardt. Zaglada Zydów w Generalnym Gubernatorstwie" i "Erntefest 3-4 listopada 1943 r.
Zapomniany epizod zaglady", jednych z wazniejszych publikacji dotyczacych tej problematyki
wydanych w ostatnim czasie. Pierwszy ze wspomnianych tomów jest dobrym podsumowaniem
efektów badan swiatowej historiografii nad Zaglada polskich Zydów (za duzy sukces nalezy uznac
pozyskanie do udzialu w zbiorze calej plejady najlepszych znawców problemu z calego swiata),
drugi zas przynosi podstawowe informacje o najwiekszej (po lub obok mordu w Babim Jarze w
Kijowie w 1941 r.) egzekucji Zydów w czasie II wojny swiatowej, fragmencie historii nie tyle moze
dzis zapomnianym Gak nie do konca slusznie mówi podtytul tomu), lecz raczej nigdy do konca nie
poznanym.
Zajedne z wazniejszych w dorobku doktora Libionki nalezy uznac jego artykuly na temat
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stosunku polskiego podziemia do Zaglady. Na ten temat opublikowal kilka obszernych tekstów w
tomach studiów, z których najcenniejsze wydaja sie trzy: "ZWZ-AK i Delegatura Rzadu RP wobec
eksterminacji Zydów polskich" [w: Polacy i Zydzi pod okupacja niemiecka 1939-1945. Studia i
materialy, red. A. Zbikowski, Warszawa 2006, s. 15-208]; "Polska konspiracja wobec eksterminacji
Zydów w dystrykcie warszawskim" [w: Prowincja noc. Zycie i zaglada Zydów w dystrykcie
warszawskim, red. B. Engelking, D. Libionka, Warszawa 2007, s. 443-504]; "Zaglada na wsi w
optyce polskiej konspiracji (1942-1944)" [w: Zarys krajobrazu. Wies polska wobec zaglady Zydów
1942-1945, red. B. Engelking, J. Grabowski, Warszawa 2011, s. 57-138]. Wszystkie one przynosza
szereg nowych faktów i ustalen miedzy innymi na temat kontaktów Armii Krajowej z Zydowska
Organizacja Bojowa (weryfikujac skale pomocy, jakiej udzielono bojowcom z getta), obecnosci i
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wagi problematyki zydowskiej w Komendzie Glównej AK i Delegaturze Rzadu, czy ocen postaw
spoleczenstwa polskiego wobec Zydów zawartych w dokumentacji podziemia zarówno na szczeblu
lokalnym, jak i centralnym. Szczególowej analizie dr Libionka poddal prase podziemna wydawana
przez rózne nurty polityczne wykazujac, ze eksterminacji ludnosci zydowskiej poswiecala ona
stosunkowo malo miejsca, koncentrujac swoja uwage na represjach wobec ludnosci czysto polskiej
(w tym konkretnym wypadku doszedl zatem do tych samych wniosków, które równolegle
sforIllulowal w swojej monografii Adam Pulawski2).Jak wynika z jego analizy (np. "Zaglada na
wsi...") watki antysemickie pojawialy sie, na co rzadko zwracaja uwage badacze, takze w prasie
wydawanej przez ludowców, zachowywala ona tez ambiwalentne stanowisko wobec losów Zydów
ukrywajacych sie na terenach wiejskich.
Za j eden z ciekawszych watków omówionych przez dr Libionke, a dotad z róznych
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A. Pulawski, W obliczu Zaglady. Rzad RP na Uchodzstwie, Delegatura Rzadu RP na Kraj, ZWZ-AK wobec
deportacji Zydów do obozów zaglady (1941-1942), Lublin 2009.
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wzgledów raczej nie poruszanych przez naukowców, uwazam kwestie stosunku AK do zydowskich
oddzialów zbrojnych [np. "Polska konspiracja..." s. 470-480, 489-494]. Habilitant wydobyl na
powierzchnie dotad malo znane fakty, takie jak np. nigdy nie zrealizowany rozkaz gen. Stefana
Roweckiego "Grota" z poczatku 1943 r., by przerzucic zydowskie grupy partyzanckie na Wolyn, i
przekonywujaca udowodnil, ze polskie podziemie odnosilo sie do zbieglych Zydów z dystansem, z
zasady nie przyjmowalo do wlasnych szeregów, a nawet upatrywalo w nich nierzadko zagrozenie
(co prowadzilo czesto do tragicznych skutków). Polscy konspiratorzy rzadko organizowali tez akcje
zbrojne majace na celu udzielenie pomocy mordowanym 'Zydom. Mam jednak watpliwosci, czy
tego typu podejscie AK wynikalo jedynie (co, jak rozumiem, sugeruje autor) z innego niz
etnicznych Polaków traktowania obywateli polskich narodowosci zydowskiej, czy tez, przynajmniej
po czesci, bylo to efektem generalnej linii prowadzenia ograniczonej walki zbrojnej przeciwko
okupantowi niemieckiemu. Warto bowiem zauwazyc, ze równiez w przypadku nazistowskich akcji
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eksterminacyjnych wymierzonych w Polaków Armia Krajowa starala sie sanlOobroneograniczyc do
niezbednego minimum. Widac to chocby w wypadku sytuacji, jaka powstala na przelomie
1942/1943 r. na Zamojszczyznie, gdzie starano sie wstrzymywac powstawaniu zywiolowego ruchu
oporu przeciwko niemieckiej akcji wysiedlenczej, w obawie, by nie przeksztalcil sie on w
powstanie (które z latwoscia, krwawo i bezlitosnie Niemcy by stlumili). Podobne nastawienie
podziemia polskiego mozemy zaobserwowac w wypadku ludobójczych czystek etnicznych
prowadzonych przez Ukrainska Powstancza Armie na Wolyniu i w Galicji Wschodniej w latach
1943-1944. Dowództwo AK zdecydowane bylo realizowac tam akcje "Burza" (tzw. polskie
powstanie strefowe), nawet kosztem oslabienia mozliwosci samoobrony polskich wsi przed
ukrainskimi nacjonalistami (kierownictwo polskiego podziemia bylo przekonane, iz zgoda na
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prowadzenie nieograniczonej walki z Ukraincami oslabi szanse na pozostawienie przy Polsce ziem
wschodnich II Rzeczypospolitej).
Inna rzecz, iz niepelne przedstawienie kontekstu ówczesnych wydarzen wynika z sila rzeczy
ograniczonego celu, jaki zostal postawiony w tego typu publikacjach. W tym miejscu mozna zatem

jedyniewyraziczal, iz badaniahabilitantanie zaowocowaly- przynajmniej jeszcze - powstaniem
oddzielnej monografii poswieconej tej problematyce. Bylaby ona przeciez naturalnym
"ukoronowaniem" wieloletnich badan przez niego prowadzonych. Lektura opublikowanych
artykulów prowadzi do wniosku, ze j~j napisanie nie byloby dla dr Libionki rzecza zbyt trudna,
mozna domniemywac ze przeprowadzil on juz wiekszosc potrzebnych dla tego celu kwerend
archiwalnych i bibliotecznych.
Brak takiej pozycji w dorobku naukowym habilitanta, jak sie domyslam, jest efektem
skoncentrowania sie przez niego na pracy nad dwiema monografiami, których jest on
wspólautorem. Jak wynika bowiem z "Autoreferatu" powstaly one niejako na marginesie badan nad
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polskimpodziemiem- autor natrafiwszy w trakcie kwerend na ciekawy "trop" zaglebial sie w
niego, a uznawszy jego wage, kontynuowal prace, co prowadzilo go do powstania oddzielnej
ksiazki. W ten sposób powstaly prace "Bohaterowie, hochsztaplerzy, opisywacze. Wokól
Zydowskiego Zwiazku Wojskowego" (napisana razem z L. Weinbaumem) oraz "Zydzi w
powstanczej Warszawie" (przygotowana wespól z B. Engelking). Szczególnie ta pierwsza rozprawa
(chronologicznie druga) zasluguje na uwage. Habilitant razem ze wspólautorem przygotowali
szczególowa analize udzialu prawicowych srodowisk zydowskich w powstaniu w getcie
warszawskim, pokazujac jednoczesnie proces falszowania historii Zydowskiego Zwiazku
Wojskowego,jaki mial miejsce w Polsce i poza jej granicami, a zostal spowodowany
uwarunkowaniami peerelowskiej i izraelskiej polityki historycznej prowadzonej po wojnie. Autorzy
oparli sie na szerokiej bazie zródlowej (kwerende prowadzono m. in. w 16 placówkach
archiwalnych). Ksiazka nie nalezy do pozycji najlatwiejszej w lekturze (bo i nie taki tez cel jest
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stawiany opracowaniom naukowym), nie znajdziemy w niej bowiem "prostych" odpowiedzi na
niektóre nurtujace nas pytarlia. Cala jej pierwsza czesc zajmujaca bez mala polowe pracy jest
analiza i dekonstrukcja materialów pismiennych dotyczacych ZZW, pokazujac jednoczesnie proces
ich fabrykowania. Dopiero na tym szerokim tle dr Libionka pokusil sie o przedstawienia
podstawowych faktów dotyczacych dzialalnosci syjonistów rewizjonistów. Ale wlasnie dzieki takiej
konstrukcji rozprawy szybciej mozemy dostrzec, jak trudna sztukajest dzis odtwarzanie
rzeczywistosci sprzed kilkudziesieciu lat, gdy dysponujemy rozproszona baza zródlowa, a w której,
co gorsza, znalezc mozna wcale liczne materialy mitologizujace lub wrecz falszujace przeszlosc
historyczna. Habilitant (wraz ze wspólautorem) w znakomity sposób, co warto zauwazyc, dokonal
krytyki wewnetrznej zródel demistyfikujac zaklamana historie ZZW i próbujac jednoczesnie ustalic
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najbardziej podstawowe fakty; te których mozemy byc w miare pewni Gak na przyklad
wywieszenia w trakcie walk w getcie obok siebie dwóch sztandarów - polskiego i zydowskiego,
choc watpliwosci budzi juz miejsce,gdzie sie to stalo). Wytrawny warsztat metodologiczny z jakim

napisano "Bohaterów, hochsztaplerów, opisywaczy" sprawia, ze w gruncie rzeczy nie jest to
ksiazka tylko o zawilosciach dziejów ZZW, lecz takze o samym procesie poznawania przeszlosci,
dlatego godna jest ona polecenia jako swoisty podrecznik metodyczny.
.Za cenna uwazam takze druga monografie, której Libionkajest wspólautorem. Bez
watpienia zapelnila ona istotna luke w badaniach naukowych dotyczaca wywolujacych wiele
emocji losów Zydów w czasie Powstania Warszawskiego i tuz po jego upadku. Nie sposób sobie
dzis wyobrazic, by ewentualne kolejne prace na ten temat mogly pominac zawarte w niej ustalenia
habilitanta.
Dorobek dr Libionld uzupelniaja liczne artykuly naukowe, publikowane w Polsce, Izraelu,
Niemczech i we Francji, miedzy innymi w prestizowych "Yad Vashem Studies". Wlasciwie kazdy z
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nich (podobnie zresztajak wczesniej przywolane prace) jest oparty na bogatej miedzynarodowej
literaturze przedmiotu oraz gruntownej, zmudnej i pracochlonnej kwerendzie archiwalnej
prowadzonej zarówno w Polsce, jak i za granica. Wiele z nich ma charakter pionierski, wchodzac na
pola dotad slabo zagospodarowane przez naukowców ze wszystkimi zaletami, ale niekiedy tez
wadami tego typu publikacji. Habilitant, co nalezy poczytac mu na plus, nie idzie w swoich pracach
badawczych popularna, niestety, w ostatnim czasie "droga na skróty", która podazaja niektórzy
badacze chetnie"formulujacy daleko idace wnioski w oparciu o bardzo waska baze zródlowa i nie w
pelni wykorzystana literature przedmiotu. Prace habilitanta na tym tle wyrózniaja sie duza
starannoscia i drobiazgowoscia. Habilitant znakomicie sie porusza w wielojezycznej literaturze
przedmiotu. Zgodnie z zasadami warsztatu naukowego nie ogranicza sie jedynie do najnowszych
publikacji, ale chetnie siega równiez do starszej literatury przedmiotu (czesto dzis zbyt pospiesznie
odrzucanej z powodu obecnych w nich z koniecznosci ideologicznych vvtretów),nierzadko przy
."'\

tym wykazujac, iz wiele twierdzen formulowanych przez badaczy ma dluzsza geneze niz to sie
potocznie uwaza.
Wiekszosc opublikowanych tekstów (artykulów i recenzji) habilitanta koncentruje sie wokól

róznych aspektów Zaglady Zydów, miedzy innymi na stosunku hierarchicznego Kosciola
katolickiego (papieza Piusa XII oraz polskich biskupów) do prowadzonego przez Niemców procesu
eksterminacji ludnosci zydowskiej oraz pismiennictwa dotyczacego zaangazowania ksiezy i
zgromadzen zakonnych w ratowanie uciekinierów z gett. Jak wynika z publikacji dr Libionki
badania na ten temat sajednak wciaz dalekie od.zakonczenia (nie pomaga w tym wypadku trudny
dostep do archiwów koscielnych). Co wiecej, przynajmniej u swoich poczatków, mialy one
wyraznie "obronny" charakter, a ich celem byla obrona Kosciola przed, jak mniemano,
niesprawiedliwymi zarzutami o brak wrazliwosci wobec eksterminacji [patrz: "Polskie
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pismiennictwo na temat zorganizowanej i indywidualnej pomocy Zydom 1945-2008", w: "Zaglada
Zydów. Studia i Materialy", nr 4,2008]. Z tego powodu w licznych publikacjach tworzono
wyidealizowany obraz wydarzen i koncentrowano sie na wypadkach postaw heroicznych, bez
umieszczania ich w szerszym kontekscie ówczesnej sytuacji (nie badano wiec np.
reprezentatywnosci postaw zaangazowanych, ani nie rozrózniano pomocy udzielanej przez
duchowienstwo wspólwyznawcom pochodzenia zydowskiego od tej kierowanej do wyznawców
judaizmu).
Zainteresowania naukowe habilitanta nie ograniczaja sie jednak wylacznie do tematyki
Zaglady, czy szerzej problematyki stosunków polsko-zydowskich w XX wieku. W jego dorobku
mozemy tez znalezc publikacje z najnowszych dziejów Polski i Europy Srodkowej na przyklad o
recepcji w Polsce sowieckiej literatury antysyjonistycznej ["Brakujace ogniwo. Sowiecka literatura
antysyjonistyczna w Polsce przed i po Marcu 1968", w: "Komunizm. Ideologia, system, ludzie,",
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red. T. Szarota, Warszawa 2001], przypominajacy, ze organizowana przez wladze kampania
antysemicka z konca lat szescdziesiatych nie byla zjawiskiem ograniczonym tylko do PRL. Za
szczególnie interesujace uwazam jednak w tym wypadku jego mikrostudium ["Znaczki pocztowe
krajów »demokracji ludowej« zródlem do analizy propagandy komunistycznej", w: "Polska
1944-1989. Studia i Materialy", t. 6, 2003] na temat wymowy ideologicznej wydawanych przez
wladze komunistyczne znaczków pocztowych. Dokonujac analizy tego specyficznego zródla dr
Libionka doszedl do wniosku, ze mozna dostrzec wyrazna róznice pomiedzy stopniem
indoktrynacji ideologicznej w Polsce a innymi panstwami "realnego socjalizmu" na korzysc tej
pierwszej (choc az trudno uwierzyc, ze to w Polsce podobizna Stalina najrzadziej goscila na
znaczkach pocztowych, nie uczczono nawet jego siedemdziesiatej rocznicy urodzin w 1949 r.).
Zwraca uwage stosunkowa duza liczba artykulów opublikowana przez dr Libionke w
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zagranicznych renomowanych czasopismach i tomach studiów. Wielokrotnie bral on tez udzial w
miedzynarodowych konferencjach naukowych, miedzy innymi organizowanych przez Instytut Yad
Vashem w Jerozolimie oraz w Tel Aviv, w Paryzu i w Morgantown w West Virginii. Ma on równiez
znaczne zaslugi w nawiazywaniu kontaktów z osrodkami naukowymi za granica, czego przejawem
sa organizowane przez niego we wspólpracy z nimi konferencje i seminaria w Polsce. Mysle wiec,
iz sie nie pomyle, jesli powiem, ze jego zaangazowanie w miedzynarodowy dyskurs naukowy
zdecydowanie przewyzsza ogólnokrajowa srednia. O aktywnym zaangazowaniu habilitanta w
dzialalnosc naukowa swiadcza tez recenzje przez niego opublikowane, czeste akcenty polemiczne
mozna takze znalezc w jego artykulach naukowych. W tym drugim wypadku za cenny uwazam
zwlaszcza tekst "Narodowa Organizacja Wojskowa i Narodowe Sily Zbrojne wobec Zydów pod
Krasnikiem", opublikowany w "Zagladzie Zydów", gdzie sprostowano liczne bledy i niescislosci
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popelnioneprzeznaukowców- na przyklad przez Marka Jana Chodakiewicza - wczesniej
badajacych te problematyke. Celne jednak sa takze jego uwagi polemiczne do niektórych tez
sformulowanych przez Jana Tomasza Grosa (np. "Zaglada na wsi...", w: "Zarys krajobrazu...", s.
135).
Podkreslic wypada, ze duza czesc publikacji habilitanta dotyczy tematów niezwykle
drazliwych, wywolujacych czesto emocjonalne publiczne dyskusje. Pomimo to, prowadzona przez
niego narracja jest spokojna i wywazona, czemu towarzyszy (najczesciej) ostroznosc w

formulowaniu wniosków (mam tu na mysli jego teksty naukowe, a nie publicystyczne wypowiedzi
nie podlegajace w tym wypadku ocenie).
Za wazne osiagniecie w dorobku naukowym dr Dariusza Libionki nalezy uznac równiez
jego zaangazowanie w wydawanie rocznika "Zaglada Zydów. Studia i Materialy" Gestjego
redaktorem naczelnym). Czasopismo to juz od pierwszego numeru (w sumie ukazalo sie ich dotad
osiem) prezentuje niezmiennie wysoki poziom naukowy, zyskujac bardzo dobre oceny specjalistów.
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Publikowane najego lamach teksty charakteryzuja sie przewaznie wysokim poziomem
merytorycznym, co niewatpliwe w znacznej mierze jest zaslugajego redaktora naczelnego.
Widomym dowodem prestizu czasopisma jest fakt, iz choc jest ono wydawane w niewielkim
nakladzie, to teksty tam zamieszczane sa zauwazane i zywo komentowane w srodowisku
naukowym. Potwierdzeniem tej oceny jest takze Nagroda im. Lukasza Hirszowicza, przyznawana
przez Zydowski Instytut Historyczny, która habilitant otrzymal w duzej mierze wlasnie za zaslugi w
redagowaniu "Zaglady Zydów".
Choc jak juz wspominalem publikacje habilitanta z reguly charakteryzuja sie ostroznoscia w
formulowaniu vmiosków, to niekiedy daje sie on jednak poniesc temperamentowi polemicznemu. I
tak, moim zdaniem, mimo wszystko, przecenia on wiedze miedzynarodowych dziennikarzy
uzywajacych zwrotu "polskie obozy koncentracyjne", kiedy sugeruje w jednym z tekstów
zamieszczonych w "Zagladzie Zydów", ze z reguly sa oni swiadomi faktu, iz chodzi w istocie o
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"ni-emieckieobozy w okupowanej Polsce" [por. "TruthAbout Camps, czyli Polacy nic sie [w 1942
r.] nie stalo", w: "Zaglada Zydów. Studia i Materialy", t. 8,2012, s. 631]. Niemniej, habilitant ma
oczywiscie racje, ze najczesciej nie stoi za tym domniemane antypolskie nastawienie, a co najwyzej
bezrefleksyjnosc i bezmyslnosc osób wypowiadajacych podobne opinie. Bez watpienia slusznie tez
czyni wytykajac wrecz przerazajaca liczbe bledów merytorycznych popelnionych przez polskie
instytucje walczace z tym nieszczesnym okresleniem
Nie moge takze zgodzic sie zjego zdecydowanie krytyczna ocena dorobku profesora
Tomasza Strzembosza. Dokonujac analizy jego udzialu [np. "Debata wokól Jedwabnego", w:
"Nastepstwa zaglady Zydów 1944-2010", F. Tych, M. Adamczyk-Garbowska, Lublin 2011, s. 747748] w sporze z Janem Tomaszem Grossem na temat zbrodni w Jedwabnem, nalezaloby jednak
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wspomniec, ze u kresu tej burzliwej dyskusji prof. Strzembosz uznal ustalenia Instytutu Pamieci
Narodowej w tym wzgledzie za w pelni rozstrzygajace sprawe (chodzilo mu przede wszystkim o
tom "Wokól Jedwabnego", w którym opublikowano przeciez takze artykul dr Libionki). To prawda,
iz prof. Strzembosz byl goracym zwolennikiem rozpoczecia na szeroka skale badan na temat
pomocy udzielanej ludnosci zydowskiej, lecz za zbyt daleko idace (wrecz za "omskniecie pióra")
uwazam postawienie mu zarzutu, ze nie opublikowal on zadnego tekstu na ten temat [patrz:
"Polskie pismiermictwo..." s. 67-68]. Ciezka choroba wylaczyla bowiem prof. T. Strzembosza tuz
po dyskusji jedwabienskiej z w pelni czynnego udzialu w zyciu naukowym, nie moze wiec on
odpowiadac za to, w jaki sposób realizowali i realizujajego postulaty badawcze inni naukowcy (w
wypadku osób pomagajacym Zydom przede wszystkim prof. Jan Zaryn).
Wspomniane wyzej uwagi polemiczne nie majajednak pierwszorzednego znaczenia. Nie
ulega watpliwosci, ze dotychczasowe publikacje doktora Dariusza Libionki wnosza znaczny wklad
w rozwój nauki, jak równiez, iz wykazuje sie on istotna aktywnoscia naukowa. Uwzgledniajac
7

calosc dzialalnosci badawczej oraz organizacyjnej habilitanta uwazam, ze recenzowany dorobek
odpowiada wymaganiom stawianym przez ustawe o stopniach naukowych i tytule naukoWYm.
Dlatego z prawdziwa przyjemnoscia wnioskuje o dopuszczenie habilitanta do dalszej procedury w
przewodzie habilitacyjnym.

~~~

Warszawa, 2 'stycznia 2013 r.
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