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Podział terytorialny 
ziem polskich po 1939 r.
Po ataku III Rzeszy i Związku Socjalistycznych Republik 

Sowieckich (ZSRS) na Polskę we wrześniu 1939 r. jej te-
reny znalazły sie pod dwiema okupacjami. Do Niemiec przy-
łączono północną, zachodnią i południowo-zachodnią część 
Rzeczypospolitej. Z terenów, które nie zostały wcielone do 
Rzeszy utworzono Generalne Gubernatorstwo. Ziemie na 
wschód od rzek Bug i San zagarnął  ZSRS. Po wybuchu wojny 
niemiecko-sowieckiej w czerwcu 1941 r. cały przedwojenny 
obszar Polski znalazł się pod okupacją niemiecką.

Podział administracyjny na szczeblu wojewódzkim
II Rzeczpospolitej we wrześniu 1939 r. Stolice
województw oznaczono okręgami z kropką.

Podział administracyjny ziem
polskich od 28 IX 1939 r. do 22 VI 1941 r.

Podział administracyjny ziem
polskich po 22 VI 1941 r. do 4 I 1944 r.
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Bochnia, 18 XII 1939 r. Egzekucja 51 Polaków
w odwecie za napad na posterunek niemieckiej policji.
Ze zbiorów Instytutu Pamięci Narodowej

Szykanowanie Żydów w Zawierciu (obcinanie brody).
Ze zbiorów Instytutu Pamięci Narodowej

TERROR
Okupacja niemiecka ziem polskich należała do jednej 

z najbardziej brutalnych w Europie. Od początku 
jej trwania Niemcy wprowadzili dla Polaków surowe pra-
wo, które regulowało wszystkie dziedziny ich życia. Każde 
wykroczenie przeciw okupantowi i ustanowionym przez 
niego porządkom narażało Polaków na surowe represje 
do kary śmierci włącznie. Od początku okupacji Niemcy 
szczególną agresję skierowali przeciw Żydom. W krótkim 
czasie za pomocą specjalnych zarządzeń całkowicie wyeli-
minowali ich z życia gospodarczego, kulturalnego i poli-
tycznego okupowanego kraju. Ludność żydowską władze 
niemieckie także przesiedlały, terroryzowały i mordowa-
ły. Od 1941 r. decyzją władz III Rzeszy Żydzi byli skazani 
na Zagładę. 

Fotografia w tle przedstawia
egzekucję w getcie łódzkim.
Ze zbiorów Instytutu Pamięci Narodowej
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Od października 1941 r. na terenie okupo-
wanej przez Niemców Polski obowiązy-

wało wydane przez Generalnego Gubernatora 
Hansa Franka zarządzenie o karze śmierci dla 
Żydów, którzy opuszczają getta bez odpowied-
niej zgody oraz dla wszystkich, którzy takim 
zbiegom udzielają pomocy. Czyn usiłowany był 
traktowany jako dokonany.

Po prawej obwieszczenie niemieckie z 23 II 1944 r. o skazaniu 
na karę śmierci Polaków, w tym Antoniego Majkuta.
Ze zbiorów Muzeum w Przeworsku

Obok fotografia przedstawiająca Tadeusza Paziuka
oraz obwieszczenie o skazaniu na karę śmierci Polaków.  
Wśród wymienionych jest Tadeusz Paziuk (nr 36).
Ze zbiorów Muzeum Historycznego Miasta Krakowa

Polacy represjonowani
za pomoc udzielaną Żydom 

ANTONI MAJKUT

mieszkał z rodziną w Grodzisku Górnym niedaleko Leżaj-
ska. Za udzielanie pomocy dwójce Żydów w  marcu 1944 r. 
został rozstrzelany w Łańcucie. 9 II 2010 r. został pośmiert-
nie odznaczony Krzyżem  Komandorskim Orderu Odrodze-
nia Polski przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

Fotografia przedstawia Antoniego Majkuta
(powyżej kenkarta Antoniego Majkuta).
Ze zbiorów Ludwika Majkuta

TADEUSZ PAZIUK

(1894-1944) w czasie II wojny światowej mieszkał w Krako-
wie. Za pomoc udzielaną Żydówce został aresztowany przez 
gestapo i rozstrzelany 29 I 1944 r. w Grębałowie (wówczas 
wieś, aktualnie część Nowej Huty – dzielnicy Krakowa).
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Polacy represjonowani
za pomoc udzielaną Żydom 
W październiku 1942 r. dowódca SS i policji w Ge-

neralnym Gubernatorstwie rozszerzył działanie 
kary śmierci także na osoby postronne. Od tego czasu na 
okupowanych polskich ziemiach stosowana była odpo-
wiedzialność zbiorowa. Jej ofiarami były m.in. pięciooso-
bowa rodzina Baranków z Siedlisk koło Miechowa, rodzi-
ny Kowalskich, Kosiorów, Obuchiewiczów, Skoczylasów 
ze Starego Ciepielowa i Rekówki, a także dziewięciooso-
bowa rodzina Ulmów z Markowej koło Łańcuta. Wszyscy 
zostali rozstrzelani lub spaleni żywcem. Razem z Polaka-
mi zginęli ukrywani przez nich Żydzi.

Fotografia u góry po prawej przedstawia Fragment drzwi z go-
spodarstwa, należącego do rodziny Baranków, z widocznymi 
śladami po kulach.
Ze zbiorów Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny 
Światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej, fot. Michał Kalisz, 2015 r.

RODZINA ULMÓW

od jesieni 1942 r. ukrywała ośmioro Żydów: Saula Goldma-
na i jego czterech synów, a ponadto dwie córki oraz wnuczkę 
Chaima Goldmana z Markowej. Wiktorię i Józefa Ulmów wraz 
z ich sześciorgiem dzieci oraz wszystkich ukrywanych Żydów 
zamordowano 24 III 1944 r.
13 IX 1995 r. Wiktoria i Józef Ulmowie zostali uhonorowani 
tytułem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata.
Fotografie ze zbiorów Mateusza Szpytmy / ze zbiorów Muzeum
Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej
im. Rodziny Ulmów w Markowej

RODZINA KOWALSKICH

Bronisława i Adam Kowalscy ukrywali dwoje 
Żydów. Rodzina Kowalskich wraz z ich pięcior-
giem dzieci, a także osoby z rodzin Obuchiewi-
czów, Skoczylasów i Kosiorów zostali zamordo-
wani 6 XII 1942 r. w pacyfikacji przeprowadzonej 
w Ciepielowie Starym i Rekówce. Łącznie za-
strzelono lub spalono żywcem 34 osoby.
Fotografia w tle z publikacji: Grzegorz Górny,
Sprawiedliwi. Jak Polacy ratowali Żydów
przed Zagładą, Warszawa 2013

RODZINA BARANKÓW

ukrywała na terenie gospodarstwa 
żydowską rodzinę Gotfriedów. 15 III 
1943 r. Łucja i Wincenty Barankowie 
z synami Henrykiem i Tadeuszem oraz 
ukrywani przez nich Żydzi zostali roz-
strzelani przez Niemców.  W 2013 r. pre-
zydent RP Bronisław Komorowski nadał 
pośmiertnie Łucji, Katarzynie i Wincen-
temu Barankom Krzyże Komandorskie 
Orderu Odrodzenia Polski.

Fotografia u góry po lewej przedstawia Łucję i Wincentego
Baranków (Ze zbiorów Mateusza Szpytmy).
Na fotografiach po prawej stronie
synowie Baranków, od góry: Henryk i Tadeusz
(Ze zbiorów Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie).
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Pomoc indywidualna 
Od drugiej połowy 1941 r. na okupowanych zie-

miach polskich Niemcy rozpoczęli eksterminację 
ludności żydowskiej. Pomimo bardzo trudnych warun-
ków życia codziennego, terroru i morderstw dokony-
wanych przez Niemców na Polakach oraz wzajemnych 
antagonizmów dzielących ludność polską i żydow-
ską znaleźli się Polacy, którzy zdecydowali się pomóc 
Żydom w przetrwaniu niemieckiej okupacji.  Były to 
przede wszystkim czyny indywidualne poszczególnych 
osób, których często wspierała rodzina i bliscy.

MIECZYSŁAW FOGG

Jeden z najbardziej znanych pol-
skich piosenkarzy. W swoim war-
szawskim mieszkaniu ukrywał 
trzyosobową rodzinę Singerów. 
Pomagał także trzem innym ży-
dowskim znajomym, którym 
udzielał czasowego schronienia 
i dostarczał żywność. 
26 X 1989 r. Mieczysław Fogg zo-
stał uhonorowany tytułem Spra-
wiedliwy wśród Narodów Świata.
Fotografia ze zbiorów Narodowego
Archiwum Cyfrowego

Mapa Krakowa z okresu niemieckiej okupacji. Kolorami wyróż-
niono dzielnice przeznaczone dla: Niemców (czerwony), Polaków 
(niebieski) oraz getto na Podgórzu (żółty).
Ze zbiorów Archiwum Państwowego w Krakowie

TADEUSZ PANKIEWICZ

Polski farmaceuta. W czasie niemieckiej okupacji prowadził 
aptekę „Pod Orłem” na terenie krakowskiego getta. Wykorzy-
stywał ją, aby pomagać Żydom. Pośredniczył w przemycaniu 
lekarstw i pieniędzy dla mieszkańców getta. Pomagał mu w 
tych działaniach personel apteki. 10 II 1983 r. Tadeusz Pankie-
wicz został uhonorowany tytułem Sprawiedliwy wśród Naro-
dów Świata.

Na fotografii w tle Tadeusz Pankiewicz
podczas pracy w aptece. Po lewej
pracownica apteki Helena Krywaniuk.
Ze zbiorów Muzeum Historycznego Miasta Krakowa
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Pomoc indywidualna 

JÓZEF KLESZCZYŃSKI I JEGO CÓRKA ZOFIA

Mieszkali we dworze w Jakubowicach (obecnie powiat 
proszowicki w woj. małopolskim). Od 1942 r. do końca 
okupacji niemieckiej rodzina Kleszczyńskich dożywia-
ła żydowską rodzinę Łapów (matkę z trójką małoletnich 
dzieci), która ukrywała się w pobliskiej wsi.

MARIA FEDECKA

Razem z rodziną mieszkała w Wilnie. W latach 1942-1944 
w Lebiodzie Wielkiej (woj. nowogródzkie), w majątku rodzin-
nym męża, umieszczała Żydów z getta wileńskiego, a następ-
nie starała się dla nich o tzw. aryjskie dokumenty, wyszuki-
wała im posady i kryjówki. W tej działalności mogła liczyć na 
pomoc rodziny i przyjaciół. 4 I 1987 r. Maria Fedecka zosta-
ła pośmiertnie uhonorowana tytułem Sprawiedliwy wśród 
Narodów Świata.

Fotografie przedstawiają Józefa i Zofię Kleszczyńskich.
Ze zbiorów Krystyny Esteves

Fotografia pwyżej przedstawia Marię Fedecką i uratowaną 
Dalę Smilg. Poniżej dom fedeckich w Lebiodzie Wielkiej.
Z publikacji: Polscy Sprawiedliwi – Przywracanie Pamięci (www.
sprawiedliwi.org.pl) / ze zbiorów Muzeum Historii Żydów Pol-
skich POLIN w Warszawie

Na fotografii w tle Maria i Stani-
sław Fedeccy z córką Barbarą.
Z publikacji: Polscy Sprawiedli-
wi – Przywracanie Pamięci (www.
sprawiedliwi.org.pl) / ze zbiorów 
Muzeum Historii Żydów Polskich 
POLIN w Warszawie 
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Pomoc indywidualna 
RODZINA CZAJKOWSKICH

Mieszkała w czasie niemieckiej okupacji w Zręcinie 
koło Krosna. Latem 1942 r. czteroosobowa rodzina Li-
pinerów, dwaj bracia Bergmanowie oraz Chaskiel Mor-
genstern i Josef Brajtowicz zgłosili się do byłych są-
siadów, Czajkowskich, z prośbą o ukrycie. Czajkowscy 
zrobili im kryjówkę w oborze, w której ukrywali Żydów 
przez dwa lata. Wszystkim udało się przeżyć. 

4 VI 1963 r. Bronisława i Szymon Czajkowscy zostali 
uhonorowani tytułem Sprawiedliwy wśród Narodów 
Świata, Andrzej  Czajkowski – 28 II 1985, a Bronisła-
wa Czajkowska-Lipińska i Walerian Czajkowski –
24 II 1988 r.

Od lewej: Irena i Chaskiel Morgenstern,
Bronisława Czajkowska.
Ze zbiorów rodziny Lipińskich

Dom rodziny Czajkowskich w Zręcinie
wraz z zabudowaniami gospodarczymi.
Fot. Igor Witowicz

Sonia Pomeranc z Andrzejem Czajkowskim przed zabu-
dowaniami, w których ukrywała się w czasie okupacji 
wraz z innymi Żydami.
Ze zbiorów rodziny Lipińskich
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Pomoc duchowieństwa
W pomoc ludności żydowskiej zaangażowała się 

także część duchowieństwa zakonnego i świec-
kiego różnych obrządków chrześcijańskich. Ukrywano 
Żydów na plebaniach, w klasztorach, wydawano im me-
tryki chrztu i dożywiano.

KS. MARCELII GODLEWSKI

Ks. Prałat Marcelii Godlewski (1865-1945) był w latach 1915-
1945 proboszczem kościoła Wszystkich Świętych w Warsza-
wie. W czasie niemieckiej okupacji Parafia Wszystkich Świę-
tych znalazła się na terenie getta. Ks. Godlewski brał udział 
w przemycaniu do niego żywności i lekarstw, starał się o fał-
szywe dokumenty dla Żydów i pomagał im się ukrywać. Ks. 
Marceli Godlewski 14 VII 2009 r. został uhonorowany tytułem 
„Sprawiedliwi wśród Narodów Świata”.
Fotografia ze zbiorów ks. Piotra Walendzika

KS. WŁADYSŁAW GŁOWACKI

Ks. Głowacki wystawił co najmniej pięciu Żydom aryjskie me-
tryki chrztu, a od sierpnia 1942 r. aż do końca niemieckiej oku-
pacji w parafii na Służewcu ukrywał Żydówkę Helenę Łabędź. 
28 X 1982 r. został uhonorowany tytułem Sprawiedliwy wśród 
Narodów Świata.
Fotografia ze zbiorów Żydowskiego Instytutu Historycznego

FELIKS TEODOR GOETH

Pastor wyznania ewangelicko-augsburskiego, kapelan woj-
skowy w stopniu pułkownika. W czasie wojny mieszkał w War-
szawie. Dostarczył 160 ostemplowanych, czystych blankie-
tów metryk i świadectwo chrztu dr. Michałowi Lityńskiemu ze 
Szpitala Ujazdowskiego w Warszawie. Dr Lityński wypełniał je 
i przekazywał osobom, które zmuszone były ukrywać się przed 
władzami okupacyjnymi. Co najmniej 50 z takich dokumentów 
otrzymali Żydzi.
Fotografia ze zbiorów Żydowskiego Instytutu Historycznego

Na fotografii w tle grupa dzieci z ukraińskim zakonnikiem Da-
niłem Tymczyną w sierocińcu w Uniowie (powiat przemyślań-
ski). Wśród dzieci ukrywający się trzej żydowscy chłopcy: Leon 
Chameides, Adam Rotfeld, Oded Amarant. 

Sierociniec przynależał do  Kościoła greckokatolickiego. Opie-
kę nad nimi sprawował Klemens Szeptycki za wiedzą i apro-
batą swojego brata Andrzeja Szeptyckiego, zwierzchnika Ko-
ścioła greckokatolickiego. 

W lutym 1995 r. Klemens Szeptycki został uhonorowany tytu-
łem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. W 2001 r. został wy-
niesiony na ołtarze przez Papieża Jan Pawła II. 13 XI 2008 r. 
prezydent RP Lech Kaczyński nadał pośmiertnie Klemensowi 
Szeptyckiemu Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski.
Fotografia ze zbiorów Leona Chameidesa 
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Pomoc duchowieństwa
Siostry zakonne, prowadząc sierocińce i szpitale miały naj-

większą możliwość ukrywania wśród swoich podopiecz-
nych żydowskich dzieci. Jednymi z nich były zakonnice ze Zgro-
madzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi z Sambora (byłe 
woj. lwowskie, obecnie Ukraina), które ukrywały grupę żydo- 
wskich dzieci. Wśród tych, które przeżyły był m.in. Jerzy Bander. 
Urodził się w niemieckim więzieniu w Samborze w 1942 r. Zo-
stał z niego wyniesiony, a następnie ukryty w sierocińcu Sióstr 
Franciszkanek rodziny Maryi przez Polkę Marię Wachułkę.

Jerzy Bander.
Ze zbiorów Jerzego Bandera

Maria Wachułka.
Ze zbiorów
Jerzego Bandera

Siostra Celina Aniela Kędzierska z dziećmi w sierocińcu
w Samborze. 14 I 2015 r. została uhonorowana
tytułem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata.
Ze zbiorów Marii Urbanowicz

Fotografia w tle przedstawia budynek,
w którym Siostry Franciszkanki prowadziły 
ochronkę, gdzie ukrywały żydowskie dzieci.
Fot. Igor Witowicz, 2018
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Pomoc
zorganizowana
Dnia 27 IX 1942 r. z inicjatywy Zofii Kossak-Szczuc-

kiej i Wandy Krahelskiej-Filipowicz powołano 
Tymczasowy Komitet Pomocy Żydom, który 4 XII 1942 r. 
został przekształcony w Radę Pomocy Żydom „Żego-
ta”. Była to jedyna konspiracyjna organizacja w Euro-
pie wspieraną przez polski rząd na uchodźctwie.  Celem 
„Żegoty” było niesienie pomocy ludności żydowskiej 
w okupowanym kraju. Współpracował z nią m.in. Wła-
dysław Bartoszewski, polityk i publicysta oraz Irena 
Sendler, która od września 1943 r. kierowała referatem 
dziecięcym „Żegoty”. 

IRENA SENDLER

Działając w konspiracji prowadziła akcję ratowania żydowskich 
dzieci z warszawskiego getta. Wraz ze swoimi współpracowni-
kami ocaliła kilkaset dzieci, ich dokładna liczba pozostaje nie-
znana. 19 X 1965 r. została uhonorowana tytułem Sprawiedliwy 
wśród Narodów Świata.
Ze zbiorów Wikimedia Commons

Wykaz współpracowników Ireny Sen-
dler zaangażowanych w akcję pomocy 
dzieciom żydowskim.
Ze zbiorów Żydowskiego Instytutu
Historycznego w Warszawie

Julian Grobelny, pierwszy przewodniczący Rady 
Pomocy Żydom „Żegota”  (styczeń 1943 - marzec 
1944). 8 III 1987 r. Julian Grobelny został uhono-
rowany tytułem Sprawiedliwy wśród Narodów 
Świata.
Fotografia ze zbiorów Instytutu Pamięci Narodowej

Na fotografii w tle pierwszy z lewej stoi 
Władysław Bartoszewski. 14 XII 1965 r. 
został uhonorowany tytułem Sprawie-
dliwy wśród Narodów Świata.
Ze zbiorów Instytutu Pamięci Narodowej
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Poza obszarem okupowanej Polski także starano się nieść 
pomoc skazanym na Zagładę Żydom. W Bernie działała 

grupa polskich dyplomatów (Konstanty Rokicki, Aleksander 
Ładoś, Stefan Ryniewicz, Juliusz Kühl), którzy wspólnie z ży-
dowskimi działaczami stworzyli ośrodek nielegalnej produkcji 
paszportów południowoamerykańskich, które następnie prze-
kazywano Żydom zagrożonym Zagładą. Na Węgrzech w akcję 
ratowania ludności żydowskiej zaangażowany był Henryk Sła-
wik. Został zamordowany przez Niemców w obozie koncentra-
cyjnym Mauthausen-Gusen. Kurierzy Podziemnego Państwa 
Polskiego przekazywali aliantom informacje o eksterminacji 
Żydów dokonywanej przez Niemców na obszarze okupowa-
nej Polski i apelowali o podjęcie działań mających na celu po-
wstrzymanie Holocaustu.

Pomoc pozA granicami 
okupowanego
kraju

JAN KARSKI
(właść. Jan Kozielewski)

Kurier Polskiego Państwa Podziemnego. 2 VI 1982 r. uho-
norowany tytułem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. 
W 1994 r. rząd Izraela przyznał mu honorowe obywatelstwo, 
a Prezydent  RP Lech Wałęsa Order Orła Białego. W 2012 r. Pre-
zydent USA Barack Obama odznaczył Jana Karskiego Prezy-
denckim Medalem Wolności.
Fotografia z publikacji: The Encyclopedia of the Righteous Among 
the Nations Rescuers of Jews during the Holocaust, Jerusalem 2004

ALEKSANDER ŁADOŚ

Polski dyplomata i polityk. Od maja 1940 r. do lipca 1945 r. 
pełnił obowiązki ambasadora RP w Szwajcarii. Działając 
w polskiej służbie dyplomatycznej, Aleksander Ładoś m.in. 
przekazywał pieniądze dla organizacji żydowskich działają-
cych w warszawskim getcie przeznaczone na wykupowanie 
Żydów z rąk gestapo.
Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego

Sierociniec w Vacu nad Dunajem dla 
dzieci polskich Żydów. Jego organiza-
torami byli Henryk Sławik i Józef Antall.
Ze zbiorów Grzegorza Łubczyka

HENRYK SŁAWIK 

działacz społeczny i polityczny, kierował Komitetem Oby-
watelskim do Spraw Opieki nad Polskimi Uchodźcami na 
Węgrzech. Pomagał m.in. wyrabiać nielegalne dokumenty, 
w ten sposób, według Yad Vashem, uratował około 5 tysię-
cy Żydów. 27 I 1977 r. uhonorowany tytułem Sprawiedliwy 
wśród Narodów Świata. W 2010 r. Prezydent Lech Kaczyń-
ski odznaczył go pośmiertnie Orderem Orła Białego.

Fotografia w tle przedstawia Henryka Sławika z córką Krystyną.
ze zbiorów Grzegorza Łubczyka
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W zagrożeniu
Wielu ukrywających się Żydów oraz pomagający im Po-

lacy żyło w ciągłym zagrożeniu. Część otoczenia była 
bowiem z różnych powodów nieprzychylna, a nawet wroga wo-
bec ludności żydowskiej. Zdarzało się, że denuncjowano ucie-
kinierów z gett czy ich szantażowano. Skala takich zachowań 
musiała być niemała, skoro część polskiego podziemia niepod-
ległościowego podjęła próbę przeciwdziałania takim czynom.

Cywilne Sądy Specjalne (organ sądowy Polskiego Państwa Pod-
ziemnego) powstał w grudniu 1942 r. Natychmiast po powsta-
niu przystąpiły do karania przestępców w tym szmalcowników.

Obwieszczenie o wyrokach śmierci wydanych wobec
donosicieli, konfidentów, policjantów i szantażystów.
Ze zbiorów Instytutu Pamięci Narodowej

Komunikat opublikowany w Biuletynie Informacyjnym (najważ-
niejszym organie prasowym AK) dotyczący zwalczania szantaży 
wobec ukrywających się Żydów i pomagających im Polaków.
Ze zbiorów Instytutu Pamięci Narodowej

Donosy na ludność żydowską kierowane do władz niemieckich.
Ze zbiorów Instytutu Pamięci Narodowej
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Poświadczenia uratowanych
o udzielonej im pomocy

Poświadczenia lokalnych komitetów żydowskich 
oraz poświadczenia uratowanych o pomocy udzie-

lanej im przez Polaków.

Poświadczenia o pomocy.
Ze zbiorów Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie
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Polacy represjonowani 
za pomoc Żydom
Większość Polaków, którzy ratowali Żydów i zostało zła-

panych przez Niemców poniosło śmierć na miejscu lub 
zostało wysłanych do obozów koncentracyjnych. Tylko niektó-
rzy z nich je przeżyli. Pozostali odbywali kary więzienia, wy-
wożeni byli na roboty do Rzeszy, płacili wysokie grzywny i byli 
torturowani. Na wykresie tego typu represje ujęte zostały jako 
inne. Należy także pamiętać, że Niemcy stosowali różne formy 
represji jednocześnie (dla przykładu aresztowanie, bicie i karę 
grzywny czy aresztowanie, więzienie i umieszczenie w obozie 
koncentracyjnym). W diagramie dla jego przejrzystości wyod-
rębniono trzy końcowe i najczęściej stosowane represje nie-
mieckie wobec Polaków.

Jedną z podstawowych form pomocy na terenie okupowa-
nej przez Niemców Polski było ukrywanie ludności żydow-

skiej. Równocześnie Polacy brali na siebie żywienie ukrytych 
u nich ludzi, a także zapewniali im minimum higieny osobistej. 
Dożywali także Żydów w gettach i obozach oraz wyrabiali im 
fałszywe dokumenty, dzięki którym Żydzi mogli uchodzić za 
osoby innej narodowości. W diagramie ujęto także inne formy 
udzielania pomocy jak: dostarczenie korespondencji i pienię-
dzy czy pomoc w ucieczce z gett. Dla przejrzystości na wykre-
sie przedstawiono podstawowy rodzaj udzielanej pomocy.

Liczba uhonorowanych nie odzwierciedla całej skali po-
mocy udzielanej Żydom podczas II wojny światowej. Ty-

tuł Sprawiedliwy wśród Narodów Świata zostaje przyznany 
osobom na wniosek Żydów, którym udzielono pomocy. 

Pomiędzy krajami w okupowanej Europie istniały istot-
ne różnice w liczbie mieszkających tam Żydów, systemie 

okupacyjnym, stopniu zagrożenia dla osób, które pomagały 
ludności żydowskiej oraz wiele innych czynników, które wpły-
wały na stosunek miejscowej społeczności do Żydów i moż-
liwości ich ratowania. Liczba duńskich sprawiedliwych jest 
niewielka, ale na Górze Pamięci posadzono drzewko dla upa-
miętnienia duńskiego ruchu oporu.

Źródło informacji: Represje za pomoc Żydom na okupowanych 
ziemiach polskich w czasie II wojny światowej, red. Martyna Grądz-
ka-Rejak, Aleksandra Namysło, IPN, Warszawa 2019

Źródło informacji:
https://www.yadvashem.org/righteous/statistics.html

REPRESJE
WOBEC POLAKÓW
ZA POMOC ŻYDOM

FORMY POMOCY 
JAKĄ POLACY

 UDZIELALI ŻYDOM

SPRAWIEDLIWI WŚRÓD NARODÓW ŚWIATA

Tytułem „Sprawiedliwy 
wśród Narodów Świata”
do dnia 1 stycznia 2019 r.
uhonorowano 27 362 osoby. 
Uhonorowani z krajów poza-
europejskich (22 osoby)
nie zostali uwzględnieni
w wykresie.

– narodowości z państw 
okupowanych przez 
III Rzeszę lub jej
sprzymierzeńców

– narodowości z państw 
sprzymierzonych
z III Rzeszą

– narodowości z państw 
neutralnych

– narodowości z państw/
terytoriów nieokupowa-
nych będących w stanie 
wojny z III Rzeszą
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