
 

 

SYJONIZM ! ! !  
 

 

Z przyjemnością zapraszamy Państwa na projekcję 
 

f i l m u  " B e t a r "  o r a z  d y s k u s j ę  
 

organizowaną w ramach DKF Muranów 
 

i inaugurującą cykl "Warszawa dwóch powstań" 
 

Muzeum Powstania Warszawskiego i Fundacji Ochrony Dziedzictwa śydowskiego 
 
 

Pokaz odbędzie się dnia 
 

11.10.2011 (wtorek) o godz. 20.00 w Kinie Muranów , ul. Andersa 5. 
 
  
Prezentowany film opisuje nie znaną szerzej w Polsce historię ugrupowania Betar, 
najsilniejszej organizacji para-militarnej w II Rzeczpospolitej. Składała się ona w większości z 
młodych śydów i śydówek, połączonych ideą stworzenia własnego, Ŝydowskiego państwa 
na terytorium dzisiejszego Izraela. 
 
Jak pisał sam śabotyński, twórca Betaru: "Bejtarem nazywa się pokolenie, które poświęciło 
swe Ŝycie tylko jedynemu ideałowi stworzenia Państwa śydowskiego i które nie uznaje 
Ŝadnych innych ideałów". Film przełamuje negatywne stereotypy dotyczące syjonizmu, 
ostatnio lansowane przez środowiska nazywające same siebie propalestyńskimi. Pozwala 
zrozumieć dlaczego ruch ten powstał i w jaki sposób się rozwijał. Nie wybiela go ani nie 
demonizuje, pokazując róŜne oblicza syjonizmu, od odwagi i poświęcenia jego członków po 
czasem parafaszystowskie sentymenty. Jest głosem przełamującym dotychczasowe 
schematy mówienia o powstaniu w getcie i roli śydowskiego Związku Wojskowego. Na 
końcu rozprawia się z mitem biernych i apatycznych śydów. Dyskutanci spróbują teŜ na tym 
tle odpowiedzieć na pytanie "czy syjonizm to faszyzm?" "Myślę Ŝe Betar zmienił ducha 
śydów" - mówi jeden z świadków tamtych wydarzeń. KaŜdego kto chce zrozumieć syjonizm, 
a w konsekwencji, Państwo Izrael, zapraszamy na spotkanie. Pozwoli ono zrozumieć fałsz 
czarnej propagandy antysyjonistycznej.  
 
Spotkanie odbędzie się pod patronatem Gminy Wyznaniowej śydowskiej w Warszawie, 
Fundacji Ochrony Dziedzictwa śydowskiego, Muzeum Powstania Warszawskiego i Forum 
śydów Polskich.  
 
W dyskusji  wezmą udział Piotr Pazi ński  (redaktor naczelny miesięcznika Midrasz); Piotr 
Kadlcik  (przewodniczący Gminy), Robert Kaczmarek  (twórca filmu). Prowadzić będzie 
Dawid Wildstein  (dziennikarz, szef działu Opinie – Forum śydów Polskich). 
 
Więcej o filmie: http://www.facebook.com/Betar.film?sk=info  


