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Nowe ustalenia IPN dotyczące represji Polaków za
pomoc Żydom podczas okupacji niemieckiej
16 stycznia 2020 roku odbył się briefing prasowy wokół
najnowszej publikacji Instytutu Pamięci Narodowej „Represje za
pomoc Żydom na okupowanych ziemiach polskich w czasie II
wojny światowej”. W spotkaniu z dziennikarzami wzięli udział
zastępca prezesa IPN dr Mateusz Szpytma i Aleksandra
Namysło, redaktor opracowania.

Informacja
Strona znajduje się w archiwum.
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„Leon Stroszczyński dostarczał chleb więźniom narodowości żydowskiej osadzonym
w obozie pracy przymusowej w Krzyżownikach koło Poznania. Został za to aresztowany
przez poznańskie Gestapo i skazany wyrokiem Sądu Specjalnego na karę śmierci” – ta i
wiele innych przejmujących relacji dotyczących przyczyn i okoliczności represji wobec
obywateli II Rzeczypospolitej Polskiej za pomoc osobom narodowości żydowskiej podczas
niemieckiej okupacji opisane są w nowej publikacji IPN „Represje za pomoc Żydom na
okupowanych ziemiach polskich w czasie II wojny światowej” w opracowaniu Aleksandry
Namysło i Martyny Grądzkiej-Rejak.

Publikacja stanowi częściowy rezultat prac prowadzonych w ramach projektu „Indeks
Polaków zamordowanych i represjonowanych za pomoc Żydom w okresie II wojny
światowej”. Jego celem było ustalenie nazwisk obywateli polskich, nieobjętych
ustawodawstwem norymberskim, a mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
w granicach z 31 sierpnia 1939 r., represjonowanych za pomoc udzielaną Żydom podczas
II wojny światowej. Książka zawiera 333 noty (dotyczące 654 osób) prezentujące
okoliczności i formy pomocy oraz represje, z jakimi się one spotkały.

– Powinniśmy o tych ludziach szlachetnych, którzy decydowali się ryzykować swoje życie,
wiedzieć jak najwięcej. To są nasi narodowi bohaterowie – podkreślił wiceprezes IPN dr
Mateusz Szpytma podczas spotkania z dziennikarzami. 

Dr Aleksandra Namysło, współautorka publikacji, zaznaczyła, że prezentowany tom zawiera
tylko część dotychczasowych ustaleń, zaś cały projekt nie jest nie jest jeszcze zamknięty,
przygotowywana jest kolejna książka. 

16 stycznia 2020 roku, o godz. 17.00, w Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza
Kurtyki „Przystanek Historia” w Warszawie odbędzie się dyskusja wokół książki.
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