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24 marca – Narodowy Dzień Pamięci Polaków
ratujących Żydów pod okupacją niemiecką –
Bezpieczni w „Naszym domku”
Nieznane historie. Z dziejów ratowania Żydów pod okupacją
niemiecką. Dodatek historyczny IPN z okazji Narodowego Dnia
Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką –
„Rzeczpospolita – Plus Minus”, 23–24 marca 2019, a w nim na
str. 36–37 artykuł, który napisał dr Krzysztof Kupeć z
Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN we Wrocławiu.

Polacy ratujący Żydów byli, są i powinni być wzorem i inspiracją – to nie tylko prawie 7 tys.
znanych z imienia i nazwiska bohaterów, upamiętnionych przez izraelski instytut Yad
Vashem. To również tysiące rodaków, którzy pozostali anonimowi bądź nie otrzymali tego
odznaczenia. Dziś, po dekadach, nie sposób zawołać ich po nazwisku, ale to im
dedykujemy ten dodatek (Jarosław Szarek, prezes Instytutu Pamięci Narodowej).

W dodatku:

Tomasz Ceran – Prości polscy ludzie

Jarosław Szarek – Wspaniali na dnie piekła

Sebastian Piątkowski – Oficerski honor w niemieckim oflagu

Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki – Matka zostawiała otwartą piwnicę z ziemniakami

Janusz Wróbel – Do Kanady, Palestyny, Australii

Tomasz Gonet – Szmery na strychu? To przez króliki

Damian Sitkiewicz – Ocalił ich urzędnik

Ilona Lewandowska – Mama mówiła: To jest obowiązek każdego uczciwego
człowieka

Krzysztof Kupeć – Bezpieczni w „Naszym Domku” – strona 36–37 dodatku
lub 7–8 w pliku pdf

Sergiusz Kazimierczuk – 500 dzieci u sióstr (o wystawie „Siostry, […] matkami
żydowskich dzieci. Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi wobec Zagłady Żydów
w czasie II wojny światowej”)

Michał Kalisz – W pokoju, we wnęce, w kanale

Elżbieta Rączy – O Kresach w kolorze sepii (o wystawie „»Czyny świadczą
o człowieku«. Polacy udzielający pomocy Żydom podczas Holokaustu na Kresach
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