
Poliaci
zachraNujúci

Zidov poCas
2. svetovej vojny

Autori výstavy:
dr hab. Elżbieta Rączy, 
Jakub Izdebski

Grafická koncepcia série:
Aleksandra Kaiper-Miszułowicz

Grafické spracovanie:
Karol Czechowicz

Recenzia:
dr Aleksandra Namysło,
dr hab. Filip Musiał

Fotografia v pozadí:
Wiktoria a Józef Ulmovci,
zo zbierky Mateusza Szpytmu/
Múzea Poliakov zachraňujúcich
Židov počas 2. svetovej vojny – Múzea 
rodiny Ulmovcov v Markowej



Teritoriálne rozdelenie
poLského územia po roku 1939
Po útoku Tretej ríše a Zväzu sovietskych socialistických 

republík (ZSSR) v septembri 1939 sa Poľsko ocitlo 
pod dvoma okupáciami. K Nemecku bola pripojená sever-
ná, západná a juhozápadná časť Poľskej republiky. Z území, 
ktoré neboli začlenené do Tretej ríše, bol vytvorený Generál-
ny gouvernement. Územie na východ od riek Bug a San zase 
zabral Sovietsky zväz. Po vypuknutí sovietsko-nemeckej 
vojny v júni 1941 sa celé predvojnové územie Poľska dostalo 
pod nemeckú okupáciu.

Administratívne členenie na vojvodskej úrovni
2. Poľskej republiky v septembri 1939. Vojvodské 
mestá sú označené krúžkami s bodkou.

Administratívne členenie poľského
územia od 28. 9. 1939 do 22. 6. 1941.

Administratívne členenie poľského
územia po 22. 6. 1941 do 4. 1. 1944.

1

’



Bochnia, 18. 12. 1939. Poprava 51 Poliakov ako
odveta za útok na stanovisko nemeckej polície.
Zo zbierky Inštitútu národnej pamäti

Šikana Židov v meste Zawiercie (strihanie brady).
Zo zbierky Inštitútu národnej pamäti

TEROR
Nemecká okupácia poľského územia patrila k jed-

nej z najbrutálnejších v celej Európe. Nemecko od 
začiatku zavádzalo pre Poliakov surové zákony, ktoré re-
gulovali všetky oblasti ich života. Každý priestupok proti 
okupantovi a poriadku, ktorý nastolil, vystavoval Polia-
kov surovým represiám vrátane trestu smrti. Od začiatku 
okupácie si Nemecko za cieľ mimoriadnej agresie vybra-
lo Židov. V krátkom čase ich Nemci pomocou špeciálnych 
nariadení úplne eliminovali z ekonomického, kultúrneho 
a politického života okupovanej krajiny. Nemecké orgány 
následne židovské obyvateľstvo presídľovali, terorizovali 
a vraždili. Od roku 1941 rozhodnutím orgánov Tretej ríše 
boli Židia odsúdení na holokaust.

Na fotografii v pozadí
poprava v lodžskom gete.
Zo zbierky Inštitútu národnej pamäti
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Od októbra 1941 platilo na území Poľska 
okupovaného Nemeckom nariadenie, 

ktoré vydal generálny guvernér Hans Frank. 
Týkalo sa trestu smrti pre Židov, ktorí opustia 
geto bez náležitého súhlasu, ale aj pre všetkých, 
ktorí takýmto utečencom poskytnú pomoc. Čin 
v štádiu pokusu sa považoval za dokonaný čin.

Vpravo nemecký oznam z 23. 2. 1944 o odsúdení
Poliakov – vrátane Antoniho Majkuta – na trest smrti.
Zo zbierky Múzea v Przeworsku

Vedľa na fotografii je Tadeusz Paziuk a oznam
o odsúdení Poliakov na trest smrti.
Medzi menovanými je aj Tadeusz Paziuk (č. 36).
Zo zbierky Historického múzea mesta Krakova

Poliaci objektom
represiíza pomoc Zidom

ANTONI MAJKUT

býval s rodinou v Grodzisku Górnym neďaleko mesta Le-
żajsk. Za pomoc dvom Židom bol v marci 1944 zastrelený 
v Łańcute. 9. 2. 2010 mu prezident PR Lech Kaczyński udelil 
in memoriam Komandérsky kríž radu Polonia Restituta.

Na fotografii Antoni Majkut
(hore kenkarta Antoniho Majkuta).
Zo zbierky Ludwika Majkuta

TADEUSZ PAZIUK

(1894-1944) počas 2. svetovej vojny býval v Krakove. Za po-
moc Židovke ho gestapo zatklo a posadilo do väzby. Bol za-
strelený 29. 1. 1944 v Grębałówe (v tom čase obec, dnes súčasť 
krakovskej mestskej časti Nowa Huta).
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Poliaci objektom
represií za pomoc Zidom
V októbri 1942 veliteľ SS a polície v Generálnom 

gouvernemente rozšíril uplatnenie trestu smrti 
aj na ostatné zúčastnené osoby. Od tohto momentu sa 
na okupovanom poľskom území uplatňovala kolektívna 
zodpovednosť. Jej obeťou sa o. i. stala päťčlenná rodina 
Baranekovcov z obce Siedliska pri Miechówe, rodina Ko-
walských, Kosiorovcov, Obuchiewiczovcov, Skoczylaso-
cov z obcí Stary Ciepielów a Rekówka, a ako aj deväťčlen-
ná rodina Ulmovcov z Markowej pri Łańcute. Všetci boli 
zastrelení alebo upálení zaživa. Spolu s Poliakmi zahynu-
li aj Židia, ktorých ukrývali.

Fotografia hore po pravej strane zobrazuje časť dverí z domu, 
ktorý patril Baranekovcom. Na dverách sú viditeľné stopy 
po guľkách.
Zo zbierky Múzea Poliakov zachraňujúcich Židov počas 2. svetovej 
vojny – Múzea rodiny Ulmovcov v Markowej, fot. Michał Kalisz, 2015

RODINA ULMOVCOV

od jesene 1942 skrývala osem Židov: Saula Goldmana a jeho 
štyroch synov, a okrem toho dve dcéry a vnučku Chaima Gold-
mana z Markowej. Wiktoriu a Józefa Ulmovcov spolu s ich šie-
stimi deťmi a všetkých skrývajúcich sa Židov zavraždili Nemci 
24. 3. 1944. Wiktorii a Józefovi Ulmovcom bol 13. 9. 1995 ude-
lený in memoriam titul Spravodlivý medzi národmi.
Fotografie zo zbierky Mateusza Szpytmu / zo zbierky Múzea
Poliakov zachraňujúcich Židov počas 2. svetovej vojny –
Múzea rodiny Ulmovcov v Markowej

RODINA KOWALSKÝCH

Bronisława a Adam Kowalskí skrývali dvoch Ži-
dov. Rodina Kowalských spolu so svojimi piatimi 
deťmi, ako aj členovia rodín Obuchiewiczovcov, 
Skoczylasovcov a Kosiorovcov boli zavraždení 
6. 12. 1942 počas pacifikácie v obciach Ciepie-
lów Stary a Rekówka. Spolu bolo zastrelených 
alebo zaživa upálených 34 osôb.
Fotografia v pozadí pochádza z publikácie:
Grzegorz Górny, Sprawiedliwi. Jak Polacy
ratowali Żydów przed Zagładą, Varšava 2013

RODINA BARANEKOVCOV

skrývala vo svojom obydlí židovskú ro-
dinu Gotfriedovcov. 15. 3. 1943 Łucju 
a Wincentyho Baranekovcov so synmi 
Henrykom a Tadeuszom, ako aj Židov, 
ktorých táto rodina skrývala, zastrelili 
Nemci. V roku 2013 prezident PR Broni-
sław Komorowski udelil in memoriam 
Łucji, Katarzyne a Wincentymu Barane-
kovcom Komandérske kríže radu Polo-
nia Restituta.

Na fotografii hore po ľavej strane sú Łucja
a Wincenty Baranekovci (Zo zbierky Mateusza Szpytmu).
Na fotografiách po pravej strane
sú synovia Baranekovcov, zhora: Henryk a Tadeusz
(Zo zbierky Múzea histórie poľských Židov POLIN vo Varšave).
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Individuálna pomoc
Od druhej polovice roku 1941 začali Nemci na oku-

povanom poľskom území s vyhladzovaním židov- 
ského obyvateľstva. Napriek ťažkým každodenným 
životným podmienkam, teroru a vraždám, ktorých sa 
dopúšťali Nemci voči Poliakom, a aj napriek vzájomným 
antipatiám, ktoré rozdeľovali poľské a židovské obyva-
teľstvo, sa našli Poliaci, ktorí sa rozhodli pomôcť Ži-
dom, aby prežili nemeckú okupáciu. Išlo predovšetkým 
o individuálne skutky jednotlivých osôb, ktorých často 
podporovala rodina a blízki.

MIECZYSŁAW FOGG

Jeden z najznámejších poľských 
spevákov. Vo svojom varšavskom 
byte skrýval trojčlennú rodinu 
Singerovcov. Pomáhal tiež trom 
iným židovským známym, ktorým 
poskytol dočasný úkryt a prinášal 
im stravu. 26. 10. 1989 bol Mie-
czysław Fogg vyznamenaný titu-
lom Spravodlivý medzi národmi.
Fotografia zo zbierky
Národného digitálneho archívu

Mapa Krakova z obdobia nemeckej okupácie. Farbami sú vy-
značené mestské štvrte určené pre: Nemcov (červená), Poliakov 
(modrá) a geto vo štvrti Podgórze (žltá).
Zo zbierky Štátneho archívu v Krakove

TADEUSZ PANKIEWICZ

Poľský farmaceut. Počas nemeckej okupácie prevádzkoval 
lekáreň „Pod orlom“ na území krakovského geta. Využíval ju 
na to, aby pomáhal Židom. Sprostredkovával pašovanie liekov 
a peňazí pre obyvateľov geta. V tomto konaní mu pomáhal aj 
personál lekárne. 10. 2. 1983 bol Tadeusz Pankiewicz vyzna-
menaný titulom Spravodlivý medzi národmi.

Na fotografii v pozadí Tadeusz Pankiewicz počas
práce v lekárni. Po ľavej strane pracovníčka
lekárne Helena Krywaniuk.
Zo zbierky Historického múzea mesta Krakova
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INDIVIDUÁLNA POMOC

JÓZEF KLESZCZYŃSKI A JEHO DCÉRA ZOFIA

Bývali na statku v Jakubowiciach (v súčasnosti proszo-
wický okres v malopoľskom vojvodstve). Od roku 1942 
do konca nemeckej okupácie rodina Kleszczyńských po-
skytovala stravu židovskej rodine Łapovcov (matke s tro-
mi maloletými deťmi), ktorú skrývala v blízkej dedine.

MARIA FEDECKA

Spolu s rodinou bývala vo Vilniuse. V rokoch 1942 – 1944 
v Lebiode Wielkej (novogrodské vojvodstvo), v rodnom obydlí 
manžela umiestňovala Židov z vilniuskeho geta, a následne 
sa pre nich snažila vybaviť tzv. árijské doklady a hľadala im 
zamestnanie a úkryt. Mohla sa pritom spoľahnúť na pomoc 
rodiny a priateľov. 4. 1. 1987 bola Maria Fedecka in memoriam 
vyznamenaná titulom Spravodlivý medzi národmi.

Na fotografiách Józef a Zofia Kleszczyńskí
Zo zbierky Krystyny Esteves

Na fotografii hore Maria Fedecká a zachránená
Dala Smilg. Dole dom Fedeckých v Lebiode Wielkej.
Z publikácie: Polscy Sprawiedliwi – Przywracanie Pamięci
(www.sprawiedliwi.org.pl) / zo zbierky Múzea histórie
poľských Židov POLIN vo Varšave

Na fotografii v pozadí Maria a Sta-
nisław Fedeckí s dcérou Barbarou
Z publikácie: Polscy Sprawiedliwi – 
Przywracanie Pamięci (www.spra-
wiedliwi.org.pl) / zo zbierky Múzea 
histórie poľských Židov POLIN vo 
Varšave
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Individuálna pomoc
RODINA CZAJKOWSKÝCH

Počas nemeckej okupácie bývala rodina v obci Zręcin 
pri Krosne. V lete 1942 štvorčlenná rodina Lipinerov-
cov, dvaja bratia Bergmanovci a Chaskiel Morgenstern 
a Josef Brajtowicz sa vybrali k bývalým susedom – Czaj-
kowským a požiadali ich o úkryt. Czajkowskí im vytvo-
rili skrýšu v chlieve, kde následne skrývali Židov dva 
roky. Všetkým sa podarilo prežiť. 

4. 6. 1963 Bronisława a Szymon Czajkowskí boli vyzna-
menaní titulom Spravodlivý medzi národmi, Andrzej 
Czajkowski – 28. 2. 1985, a Bronisława Czajkowska-
-Lipińska a Walerian Czajkowski – 24. 2. 1988.

Zľava: Irena a Chaskiel Morgensternovci,
Bronisława Czajkowska.
Zo zbierky rodiny Lipińských

Rodný dom Czajkowských v Zręcine
spolu s hospodárskymi budovami.
Fot. Igor Witowicz

Sonia Pomeranc s Andrzejom Czajkowským
pred budovami, kde sa počas okupácie skrývala
spolu s ďalšími Židmi.
Zo zbierky rodiny Lipińských
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Pomoc duchovenstva
D o pomoci židovskému obyvateľstvu sa za-

pojila aj časť rehoľného a diecézneho du-
chovenstva rôznych kresťanských denominácií. 
Skrývali Židov na farách, v kláštoroch, vystavo-
vali im krstné listy a poskytovali im obživu.

O. MARCELII GODLEWSKI

O. prelát Marcelii Godlewski (1865 – 1945) bol v rokoch 1915 
– 1945 farárom v Kostole Všetkých svätých vo Varšave. Počas 
nemeckej okupácie sa Farnosť Všetkých svätých ocitla na území 
geta. O. Godlewski sa zúčastňoval na pašovaní potravín a lie-
kov do geta, vybavoval falošné doklady pre Židov a pomáhal 
im skrývať sa. O. Marceli Godlewski bol 14. 7. 2009 vyzname-
naný titulom Spravodlivý medzi národmi.
Fotografia zo zbierky o. Piotra Walendzika

O. WŁADYSŁAW GŁOWACKI

O. Głowacki vystavil minimálne piatim Židom árijské krstné li-
sty, a od augusta 1942 až do konca nemeckej okupácie vo far-
nosti vo varšavskej štvrti Służewiec skrýval Židovku Helenu 
Łabędź. 28. 10. 1982 bol vyznamenaný titulom Spravodlivý 
medzi národmi.
Fotografia zo zbierky Židovského historického inštitútu

FELIKS TEODOR GOETH

Pastor evanjelicko-augsburského vyznania, vojenský ducho-
vný s hodnosťou plukovníka. Počas vojny býval vo Varšave. 
Doručil 160 opečiatkovaných prázdnych formulárov krstných 
listov a potvrdení o krste Dr. Michałovi Lityńskému z Ujazdow-
skej nemocnice vo Varšave. Dr. Lityński ich vypĺňal a odovzdával 
osobám, ktoré boli nútené skrývať sa pred okupačnými orgán-
mi. Minimálne 50 z týchto dokladov dostali Židia.
Fotografia zo zbierky Židovského historického inštitútu

Na fotografii v pozadí je skupina detí s ukrajinským rehoľníkom 
Danilom Tymčinom v sirotinci v Unive (przemyślský okres). 
Medzi deťmi sú traja skrývajúci sa židovskí chlapci: Leon Cha-
meides, Adam Rotfeld, Oded Amarant. 

Sirotinec patril Gréckokatolíckej cirkvi. Prevádzkoval ho Kle-
mens Szeptycki so súhlasom svojho brata Andrzeja Szeptyc-
kého, najvyššieho predstaviteľa Gréckokatolíckej cirkvi. 

Vo februári 1995 bol Klemes Szeptycki vyznamenaný titu-
lom Spravodlivý medzi národmi. V roku 2001 ho kanonizoval 
pápež Ján Pavol II. 13. 11. 2008 prezident PR Lech Kaczyński 
udelil Klemensovi Szeptyckému in memoriam Komandérsky 
kríž radu Polonia Restituta.
Fotografia zo zbierky Leona Chameidesa
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Pomoc duchovenstva
Rehoľné sestry, ktoré prevádzkovali sirotince a nemocni-

ce, mali najviac príležitostí skrývať židovské deti medzi 
svojich zverencov. Jednými z nich boli rehoľníčky z Kongre-
gácie sestier františkánok Máriinej Rodiny zo Sambora (bývalé 
ľvovské vojvodstvo, v súčasnosti Ukrajina), ktoré ukrývali sku-
pinu židovských detí. Medzi preživšími bol okrem iného Jerzy 
Bander. Narodil sa v nemeckom väzení v Sambore v roku 1942. 
Odtiaľ ho odniesli a následne ho v sirotinci Sestier františká-
nok Máriinej rodiny ukryla Poľka Maria Wachułka.

Jerzy Bander.
Zo zbierky Jerzyho Bandera

Maria Wachułka.
Zo zbierky
Jerzyho Bandera

Sestra Celina Aniela Kędzierska s deťmi v sirotinci
v Sambore. 14. 1. 2015 bola vyznamenaná titulom
Spravodlivý medzi národmi.
Zo zbierky Marie Urbanowicz

Na fotografii v pozadí je budova, v ktorej
Sestry františkánky prevádzkovali
opatrovňu, kde skrývali židovské deti.
Fot. Igor Witowicz, 2018
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Organizovaná
pomoc
Dňa 27. 9. 1942 z iniciatívy Zofie Kossak-Szczuckej 

a Wandy Krahelskej-Filipowicz vznikol Dočasný 
výbor na pomoc Židom, ktorý sa 4. 12. 1942 pretvoril 
na Radu pomoci Židom „Żegota“. Bola to jediná ilegál-
na organizácia v Európe, ktorú podporovala poľská 
exilová vláda. Cieľom „Żegoty“ bolo poskytovať pomoc 
židovskému obyvateľstvu v okupovanej krajine. Spo-
lupracoval s ňou o. i. Władysław Bartoszewski, politik 
a publicista, ako aj Irena Sendler, ktorá od septembra 
1943 viedla oddelenie „Żegoty“ pre deti.

IRENA SENDLER

V rámci svojho pôsobenia v ilegalite sa venovala akcii záchra-
ny židovských detí z varšavského geta. Spolu so svojimi spo-
lupracovníkmi zachránila niekoľko stoviek detí, ich presný 
počet ostáva neznámy. 19. 10. 1965 bola vyznamenaná titu-
lom Spravodlivý medzi národmi.
Zo zbierky Wikimedia Commons

Výkaz spolupracovníkov
Ireny Sendler zapojených do akcie
pomoci židovským deťom.
Zo zbierky Židovského
historického inštitútu vo Varšave

Julian Grobelny, prvý predseda Rady pomoci Ži-
dom „Żegota“ (január 1943 – marec 1944). 8. 3. 
1987 bol Julian Grobelny vyznamenaný titulom 
Spravodlivý medzi národmi.
Fotografia zo zbierky Inštitútu národnej pamäti

Na fotografii v pozadí prvý zľava stojí 
Władysław Bartoszewski. 14. 12. 1965 
bol vyznamenaný titulom Spravodlivý 
medzi národmi.
Zo zbierky Inštitútu národnej pamäti
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Okrem okupovaného Poľska sa Židom odsúdeným na ho-
lokaust dostalo pomoci aj inde. V Berne fungovala skupi-

na poľských diplomatov (Konstanty Rokicki, Aleksander Ładoś, 
Stefan Ryniewicz, Juliusz Kühl), ktorí spoločne so židovskými 
aktivistami vytvorili centrum nelegálnej výroby juhoameric-
kých pasov, ktoré následne odovzdávali Židom ohrozeným 
holokaustom. V Maďarsku sa do akcie záchrany židovského 
obyvateľstva zapojil Henryk Sławik. Zavraždili ho Nemci v kon-
centračnom tábore Mauthausen-Gusen. Kuriéri Podzemného 
poľského štátu odovzdávali spojencom informácie o tom, ako 
Nemci vyhladzujú Židov na území okupovaného Poľska, a ape-
lovali na to, aby štáty prijali potrebné kroky s cieľom zastaviť 
holokaust.

Pomoc za hranicami  
okupovaného
PoLska'

JAN KARSKI
(vl. menom Jan Kozielewski)

Kuriér Podzemného poľského štátu bol 2. 6. 1982 vyzname-
naný titulom Spravodlivý medzi národmi. V roku 1994 mu vlá-
da Izraela udelila čestné občianstvo, a prezident Poľskej repu-
bliky Lech Wałęsa Rad bieleho orla. V roku 2012 prezident USA 
Barack Obama vyznamenal Jana Karského Prezidentskou me-
dailou slobody.
Fotografia z publikácie: The Encyclopedia of the Righteous Among 
the Nations Rescuers of Jews during the Holocaust, Jeruzalem 2004

ALEKSANDER ŁADOŚ

Poľský diplomat a politik. Od mája 1940 do júla 1945 zastával 
pozíciu veľvyslanca Poľskej republiky vo Švajčiarsku. Alek-
sander Ładoś v rámci svojho pôsobenia v poľskej diploma-
tickej službe okrem iného odovzdával peniaze židovským 
organizáciám vo varšavskom gete určené na vykupovanie 
Židov z rúk gestapa.
Fotografia zo zbierky Národného digitálneho archívu

Sirotinec vo Váci pri Dunaji pre deti 
poľských Židov. Prevádzkovali ho Hen-
ryk Sławik a Józef Antall.
Zo zbierky Grzegorza Łubczyka

HENRYK SŁAWIK 

Spoločenský a politický aktivista, viedol Občiansky výbor 
starostlivosti o poľských utečencov v Maďarsku. Pomáhal 
o. i. vyrábať nelegálne doklady, čím podľa Jad Vašem za-
chránil okolo 5 tisíc Židov. 27. 1. 1977 bol vyznamenaný 
titulom Spravodlivý medzi národmi. V roku 2010 mu pre-
zident Lech Kaczyński udelil in memoriam vyznamenanie 
Rad bieleho orla. 

Na fotografii v pozadí je Henryk Sławik s dcérou Krystynou.
Zo zbierky Grzegorza Łubczyka
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V ohrození
Veľa skrývajúcich sa Židov, ale aj Poliakov, ktorí im po-

máhali, žilo v neustálom ohrození. Časť okolia bola 
z rôznych dôvodov k židovskému obyvateľstvu nepriateľsky 
nastavená. Stávalo sa, že na utečencov z geta donášali alebo ich 
vydierali. Miera takéhoto správania musela byť značná, keďže 
časť poľského podzemia bojujúceho za nezávislosť sa snažila 
zakročovať proti takýmto skutkom.

Civilné špeciálne súdy (ako súdny orgán Podzemného poľského 
štátu) vznikli v decembri 1942. Hneď po vzniku začali trestať 
zločincov vrátane vydieračov.

Oznámenie o rozsudkoch smrti, ktoré boli vydané na udavačov, 
konfidentov, policajtov a vydieračov.
Zo zbierky Inštitútu národnej pamäti

Správa publikovaná v periodiku Biuletyn Informacyjny (najvý-
-znamnejší tlačový orgán Armie Krajowej) týkajúca sa boja proti 
vydieraniu skrývajúcich sa Židov a Poliakov, ktorí im pomáhali.
Zo zbierky Inštitútu národnej pamäti

Udania židovského obyvateľstva boli adresované nemeckým orgánom.
Zo zbierky Inštitútu národnej pamäti

12



Potvrdenia zachránenYch
o pomoci, ktorej

sa im dostalo
Potvrdenia miestnych židovských výborov a po-

tvrdenia zachránených o pomoci, ktorej sa im 
dostalo od Poliakov.

Potvrdenia o pomoci.
Zo zbierky Židovského historického inštitútu vo Varšave
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Poliaci objektom 
represií za pomoc Zidom
Väčšina Poliakov, ktorí zachraňovali Židov, a ktorých pri-

chytili Nemci, bola zabitá na mieste alebo boli transpor-
tovaní do koncentračných táborov. Len niektorí z nich tábory 
aj prežili. Ostatní si museli odsedieť väzenský trest, boli trans-
portovaní na manuálnu prácu do Tretej ríše, platili vysoké po-
kuty a boli mučení. Na grafe sú represie tohto typu uvedené 
ako „iné“. Je však tiež potrebné pamätať na to, že Nemci po-
užívali rôzne formy represií zároveň (napríklad väzbu, bitku 
a peňažný trest či väzbu, väzenie a transport ľudí do koncen-
tračného tábora). V diagrame sú z dôvodu prehľadnosti od-
líšené tri definitívne a najčastejšie používané nemecké repre-
sie voči Poliakom.

Jednou zo základných foriem pomoci na území Poľska oku-
povaného Nemeckom bolo skrývanie židovského obyva-

teľstva. Poliaci zároveň poskytovali Židom, ktorých u seba 
skrývali, aj obživu a zabezpečovali im minimálnu osobnú hy-
gienu. Stravu poskytovali Židom aj v getách a táboroch, a vy-
rábali im falošné doklady, vďaka ktorým sa mohli Židia vydávať 
za osoby inej národnosti. V diagrame sú zohľadnené aj iné for-
my pomoci, ako napr.: doručovanie korešpondencie, poskyto-
vanie peňazí či pomoc pri úteku z get. Pre lepšiu prehľadnosť 
je na grafe zobrazený základný druh pomoci.

Počet ľudí s týmto vyznamenaním neodzrkadľuje celý roz-
sah pomoci, ktorej sa dostalo Židom počas 2. svetovej 

vojny. Titul Spravodlivý medzi národmi je udeľovaný osobám 
na základe návrhu Židov, ktorým bola poskytnutá pomoc. 

Medzi krajinami v okupovanej Európe boli významné 
rozdiely z hľadiska počtu Židov, ktorí v týchto krajinách 

bývali, ďalej z hľadiska systému okupácie, miery ohrozenia pre 
osoby, ktoré pomáhali židovskému obyvateľstvu, pričom treba 
mať na pamäti aj mnoho ďalších faktorov, ktoré mali vplyv na 
vzťah miestnej spoločnosti k Židom a na možnosti ich záchrany. 
Počet dánskych Spravodlivých nie je veľký, no na Hore pamäti 
bol zasadený strom ako pamiatka na dánske odbojové hnutie.

Zdroj informácií: Represje za pomoc Żydom na okupowanych zie-
miach polskich w czasie II wojny światowej, red. Martyna Grądzka-
-Rejak, Aleksandra Namysło, IPN, Varšava 2019

Zdroj informácií:
https://www.yadvashem.org/righteous/statistics.html

REPRESIE VOČI
POLIAKOM ZA
POMOC ŽIDOM

FORMY POMOCI, 
KTORÚ POLIACI

POSKYTOVALI ŽIDOM

SPRAVODLIVÍ MEDZI NÁRODMI

Titulom „Spravodlivý me-
dzi národmi“ bolo do 1. ja-
nuára 2019 vyznamenaných 
27 362 osôb. Vyznamenané 
osoby z krajín mimo Eu-
rópy (22 ľudí) nie sú v grafe 
zohľadnené.

– národnosti z krajín 
okupovaných
Treťou ríšou alebo
jej spojencami

– národnosti z krajín 
spriatelených
s Treťou ríšou

– národnosti z neutrál-
nych štátov

– národnosti z neoku-
povaných štátov/území, 
ktoré boli vo vojnovom 
stave s Treťou ríšou
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