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Sza now ni Pań stwo,

to już trze ci al bum o Po la kach ra tu ją cych Ży dów w cza sie Za gła dy. Czu ję się
wy róż nio na i za szczy co na, że mo gę na pi sać kil ka słów do ko lek cji por tre tów tych
wspa nia łych lu dzi. Wszyst kie wy da ne do tąd zbio ry fo to gra fii są al bu mem ro dzin -
nym. Al bu mem ro dzi ny pol skiej i ży dow skiej, eu ro pej skiej i świa to wej. Ro dzi ny
czło wie czej.

Dwa la ta te mu, ho no ru jąc po raz pierw szy gru pę nie zna nych, ci chych bo ha te -
rów, któ rzy ra to wa li Ży dów od Za gła dy, Pre zy dent RP Lech Ka czyń ski włą czył
do pan te onu na ro do we go Spra wie dli wych wśród Na ro dów Świa ta. Wy cho dził na -
prze ciw każ de go z nich, gdy w to wa rzy stwie dwój ki dzie ci – z Pol ski i Izra ela – po ja -
wia li się na sce nie. Krzy że Ko man dor skie z Gwiaz dą Or de ru Od ro dze nia Pol ski oraz
Krzy że Ko man dor skie Or de ru Od ro dze nia Pol ski za lśni ły na pier siach Spra wie dli -
wych po stro nie ser ca po nad pół wie ku po za koń cze niu dru giej woj ny świa to wej. 

Pra wie wszy scy Po la cy, któ rzy zo sta li uho no ro wa ni przez Pre zy den ta RP wcze -
śniej otrzy ma li me dal i dy plom izra el skie go In sty tu tu Yad Va shem. Tyl ko nie licz ni
od bie ra li je oso bi ście w Je ro zo li mie, więk szość przyj mo wa ła ten ho nor na uro czy sto -
ściach or ga ni zo wa nych przez Am ba sa dę Izra ela w War sza wie. Czę sto w ta jem ni cy
przed wła sną ro dzi ną i są sia da mi, czę sto pro sząc o prze sła nie me da lu pocz tą, naj le -
piej bez pie cząt ki am ba sa dy na ko per cie. Po ci chut ku, bez roz gło su, że by nikt nie
wie dział i aby nie trze ba się by ło tłu ma czyć z ra to wa nia ży cia współ bra ci Ży dów. 

Tak, tak by ło w PRL. Ale dziś no wa, wol na i de mo kra tycz na Pol ska nie wy pie -
ra się swo ich bo ha te rów, jest z nich dum na. Uczest ni ka mi uro czy sto ści, któ ra od by -
ła się w Te atrze Wiel kim – Ope rze Na ro do wej by ło nie mal ty siąc uczniów z ca łe go
kra ju, wła dze sa mo rzą do we z miej sco wo ści, z któ rych po cho dzą Spra wie dli wi, go ście
za gra nicz ni i kor pus dy plo ma tycz ny, a świad ka mi – mi lio ny te le wi dzów, oglą da ją -
cych bez po śred nią trans mi sję te le wi zyj ną z War sza wy.

Sko ro tak póź no, to mu si być gło śno. Skrom nie i po ci chu nie uda się po ko nać
za po mnie nia ani prze rwać wie lo let nie go mil cze nia. Wie le lat po woj nie, ale za to
w ca łym swo im ma je sta cie Rzecz po spo li ta Pol ska na gra dza gru pę star szych osób,
któ re na co  dzień trud no by ło by wy łu skać z tłu mu in nych lu dzi, a czy ni to, by pod -
kre ślić, że ich za cho wa nie w cza sach nie wy obra żal ne go zła by ło naj wyż szą cno tą.
Cno tą, któ rą my – oby wa te le wol nej i de mo kra tycz nej Pol ski – uzna je my dzi siaj
za na sze dzie dzic two i pra gnie my prze ka zy wać na stęp nym po ko le niom. 

Sko ro tak póź no, to trze ba się spie szyć, że by uho no ro wać wszyst kich Spra wie -
dli wych, któ rzy tak szyb ko od cho dzą, a ro dzi nom tych, któ rzy już nie ży ją, ni sko się

po kło nić. Trze ba zdą żyć za pi sać opo wieść tych nie zwy kłych lu dzi, aby ich po sta wa
sta ła się nie śmier tel na i słu ży ła za dro go wskaz mło dym Po la kom i Ży dom. Ale
przede wszyst kim, do pó ki to moż li we, trze ba im po móc się spo tkać. Ze tknię cie ze
Spra wie dli wym od mie nia ży cie. Tak mó wią mło dzi wo lon ta riu sze, któ rzy prze pro -
wa dzi li ze Spra wie dli wy mi już 240 wy wia dów, umiesz cza nych na por ta lu in ter ne to -
wym Mu zeum Hi sto rii Ży dów Pol skich.

Rok te mu ko lej na gru pa Spra wie dli wych przyj mo wa ła naj wyż sze od zna cze nia
pań stwo we, tym ra zem na sce nie Te atru Na ro do we go, z rąk Pierw szej Da my RP
Ma rii Ka czyń skiej i ni żej pod pi sa nej. I tak jak po przed nio, tak i tym ra zem każ dy
ho no ro wa ny bo ha ter miał swo ich dwóch opie ku nów, ucznia i uczen ni cę z war szaw -
skich szkół. 

W tym ro ku uro czy sto ści od by wa ją się w sierp niu w Ło dzi, pod czas mię dzy na -
ro do wych ob cho dów upa mięt nia ją cych 65. rocz ni cę li kwi da cji łódz kie go get ta.

W cią gu ostat nich trzech lat Pre zy dent Lech Ka czyń ski od zna czył Krzy żem
Koman dor skim 229 Po lek i Po la ków oraz kil ko ro cu dzo ziem ców ra tu ją cych pol skich
Ży dów w cza sach Za gła dy. O jed nej z nich, pol skiej ka to licz ce Ire nie Gut -Opdy ke
na pi sa no sztu kę te atral ną, wy sta wia ną na Broad way’u z po mo cą Pol skie go In sty tu tu
Kul tu ry w No wym Jor ku. Od wie lu mie się cy nie scho dzi ona z afi sza Wal ter Kerr
The ater i cie szy się kom ple tem wi dzów za rów no na przed sta wie niach po po łu dnio -
wych, jak i wie czor nych. W tym sa mym cza sie przed pol skim Kon su la tem Ge ne ral -
nym sta nął po mnik – ła wecz ka z po sta cią Ja na Kar skie go, a na roż nik 37 Uli cy i Ma -
di son Ave nue na Man hat ta nie na zwa no imie niem te go naj bar dziej, obok Ire ny
Sen dler, zna ne go na świe cie pol skie go Spra wie dli we go. W rocz ni cę wy bu chu Po wsta -
nia w Get cie War szaw skim, 19 kwiet nia br. w ame ry kań skiej sta cji te le wi zyj nej CBS
mia ła miej sce pre mie ra fil mu w re ży se rii Joh na Ken ta Har ri sa pt. Od waż ne ser ce
Ire ny Sen dler. Obej rza ło go po nad 10 mi lio nów Ame ry ka nów. W Pol sce trzy szko ły
– Gim na zjum nr 23 w War sza wie, Gim na zjum w Tosz ku i Li ceum Ogól no kształ cą ce
w Skwie rzy nie – ob ra ły na swo ją pa tron kę Ire nę Sen dler, a w By to miu jej imie niem
na zwa no jed ną z ulic. 

Wio sną te go ro ku z ini cja ty wy pol skie go Mi ni ster stwa Spraw Za gra nicz nych
we współ pra cy z Kan ce la rią Pre zy den ta RP gru pa pię cior ga pol skich Spra wie dli wych
i dwóch oca lo nych z Za gła dy ko biet po je cha ła do Sta nów Zjed no czo nych. Ire ne usz
Raj chow ski (od zna czo ny dwa la ta te mu), An na Ban do, Jó zef Wa lasz czyk i Ali cja
Schnepf (od zna cze ni rok te mu), Ta de usz Stan kie wicz (od zna czo ny w tym ro ku) wraz
z oca lo ny mi – Bar ba rą Gó rą i Kry sty ną Bud nic ką – sta wa li przed wie lo po ko le nio wą
pu blicz no ścią w No wym Jor ku, Wa szyng to nie i w sta nie New Jer sey, aby da wać
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świa dec two. Ame ry ka nie i Ży dzi ame ry kań scy od da li im hołd. W Wa szyng to nie
na Ka pi to lu za sie dli w pierw szym rzę dzie, obok se na to rów i kon gres ma nów oraz
ura to wa nych i ich ro dzin. Pa trząc na nich, Pre zy dent Ba rack Oba ma za pew nił: 
Pa mię ta my o licz bie pięć – o pię cio rgu spra wie dli wych męż czyzn i ko biet z Pol -
ski, którzy przy łą czy li się do nas w dniu dzi siej szym. Wy ra ża my sza cu nek dla ak -
tów wa sze go su mie nia i od wa gi. Wa sza obec ność zmu sza każ de go z nas do za da -
nia so bie py ta nia: czy by li by śmy w sta nie zro bić to, cze go wy do ko na li ście?
Mo że my je dy nie mieć na dzie ję, że od po wiedź brzmi „tak”.

W cią gu ostat nich kil ku lat mia łam szczę ście po znać wie lu pol skich Spra wie -
dli wych. Ema nu ją wia rą w wiecz ny po rzą dek rze czy. Przy nich czu ję się bez piecz na
i pew na wła snych wy bo rów. Za do bro, któ rym wciąż ob da rza cie lu dzi i za świa tło,
ja kie wno si cie w ich my śli – dzię ku ję!

Ewa Jun czyk-Zio mec ka
Se kre tarz Sta nu w Kan ce la rii Pre zy den ta RP



Ladies and Gentlemen,

This is the third album about Poles who saved Jews during the Holocaust,
and writing a few words to accompany this collection of portraits of these tremen-
dous people, is for me a privilege and an honour. All of the photography collections
published so far comprise a family album: a Polish and a Jewish family album, a
European and a world family album, and a human family album.

Two years ago, Lech Kaczyński, the President of the Republic of Poland, hon-
oured a group of the unknown, silent heroes, who had saved Jews from the Holo-
caust, and he included the Righteous Among the Nations in the national pan-
theon. He awarded each of the Righteous as they came onto the stage,
accompanied by two children, one from Poland and one from Israel, and the Com-
mander Crosses with the Star of the Order of the Rebirth of Poland and the Com-
mander Crosses of the Order of the Rebirth of Poland shone brightly on their
hearts, over half a century after World War II had ended.

Nearly all the Poles who were given an award by the President, had been
awarded with medals and certificates of honour issued by the Israeli Yad Vashem
Institute. However, only a few of them attended the award ceremonies in
Jerusalem, with most of them attending the ceremonies organized by the Embassy
of Israel in Warsaw. They would often come in secret, even hiding it from their
own families and neighbours, and sometimes they asked for the medal to be sent
by post, preferably without the embassy’s stamp. Silently, without publicity, so
that no one would know and they wouldn’t have to explain that they had saved
Jews.

Yes, it used to be like this in the People’s Republic of Poland. Today, the new,
free, and democratic Poland does not renounce her heroes. She is proud of them,
and the ceremony at the Teatr Wielki - Polish National Opera was attended by
nearly a thousand students from all over the country, as well as local authorities
from places that the Righteous had come from, foreign guests and the diplomatic
corps, and it was witnessed by millions of TV viewers, who watched the broadcast
live from Warsaw.

Since it’s so late, it has to be loud. By being modest and silent, we will not de-
feat the oblivion and won’t break the years of silence. If it has to be done so many
years after the war, then the Republic of Poland, in all its majesty, awards a group
of senior people, who on a normal day would be difficult to discern in the crowd, to
underline the fact that their behaviour at the time of unimaginable evil was the

greatest virtue. The virtue that we, the citizens of free and democratic Poland, treat
today as our heritage and wish to hand down to the next generation.

Since the truth about the Righteous has been realised so late, we must hurry
to honour those who are leaving us so quickly, and we must pay our respects to the
families of those who have already passed away. We have to hurry to write down
the stories of these extraordinary people, to immortalize their attitudes so they can
show the way for young Poles and Jews. Above all, as it is still possible, we have to
help young Poles and Jews to meet them, as many of the young volunteers have
said that “Meeting one of the Righteous is a life changing experience.” They have
already done 240 interviews with the Righteous, which are being published on the
website of the Museum of the History of Polish Jews.

A year ago, another group of the Righteous was given the highest state award.
This time, they were given the award on the stage of the National Theatre by the
First Lady, Maria Kaczyńska, and the undersigned, and like before, each of the hon-
oured heroes had two assistants, students from schools in Warsaw. This year in
August, the ceremony takes place in Łódź, during the international commemora-
tion of the 65th anniversary of the liquidation of the Łódź ghetto.

In the last three years, President Lech Kaczyński has awarded the Com-
mander Cross of the Order of the Rebirth of Poland to 229 Poles and a number of
foreigners who saved Polish Jews during the Holocaust. With the help of the Polish
Cultural Institute in New York, a play about Irena Gut-Opdyke, a Polish Catholic,
one of the Righteous, was staged at the Walter Kerr Theatre on Broadway, and it
has had a full house for months, during both the afternoon and the evening per-
formances. At the same time, a Jan Karski monument was unveiled in front of the
Polish General Consulate, and the corner of 37th Street and Madison Avenue now
bears his name. Jan Karski and Irena Sendler are the most well known Polish
Righteous, and on April 19th, the anniversary of the Warsaw Ghetto Uprising, the
American TV network CBS premiered the John Kent Harris movie, ‘The Coura-
geous Heart of Irena Sendler’. It has now been seen by over 10 million Americans.
In Poland, three schools: The 23rd Secondary School in Warsaw, The Secondary
School in Toszek, and the High School in Skwierzyna chose Irena Sendler as their
patron, while a street in Bytom has been named after her.

In spring, initiated by the Polish Ministry of Foreign Affairs and in coopera-
tion with the Chancellery of the President of Poland, five of the Polish Righteous
and two women saved from the Holocaust, travelled to the United States of Amer-
ica. Ireneusz Rajchowski (awarded two years ago), Anna Bando, Józef Walaszczyk,
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and Alicja Schnepf (awarded last year), Tadeusz Stankiewicz (awarded this year), to-
gether with Barbara Góra and Krystyna Budnicka who were saved, gave their testi-
monies in front of multigenerational audiences in New York, Washington, and in
the state of New Jersey. At the Capitol in Washington, they sat in the first row be-
tween the senators and congressmen, and among the saved and their families.
Speaking directly to them, Barack Obama, The President of the United States, as-
sured: ‘We remember the number five - the five righteous men and women who
join us today from Poland. We are awed by your acts of courage and conscience.
And your presence today compels each of us to ask ourselves whether we would
have done what you did. We can only hope that the answer is yes.’

In the last few years I was fortunate enough to meet a number of the Polish
Righteous, and they emanate their faith in the eternal order. I feel safe and certain
of my own choices when I am among them. For the kindness with which you still
favour people, and for the light you shine into their thoughts, thank you!

Ewa Junczyk-Ziomecka
The Secretary of the State at the Chancellery of the President of the Republic of
Poland



Ratowali nie tylko życie
Mi cha el Schu drich

Trud no jest pi sać o Spra wie dli wych wśród Na ro dów Świa ta. Wszel kie sło wa
zawo dzą. Sło wa nie wy star cza ją bo wiem, że by opi sać i prze ka zać do bro, któ rym ci
lu dzie pro mie niu ją. Mó wiąc naj pro ściej, Spra wie dli wi po ka zu ją nam wszyst kim,
cze go ocze ki wał Bóg, two rząc czło wie ka.

Naj lep szy spo sób opi sa nia Spra wie dli wych to pró ba zro zu mie nia na uk, któ re
nam prze ka za li – te go wszyst kie go, co po ka za li swo im ży ciem. Mam ten przy wi lej,
że wie lo krot nie spo ty kam się ze Spra wie dli wy mi. Przy każ dym ta kim spo tka niu
uczę się cze goś no we go o tym, jak po wi nie nem prze żyć swo je ży cie.

Oto kil ka z tych lek cji:
Spra wie dli wi nie na wi dzą ko mu na łów i na zy wa nia ich bo ha te ra mi. Czę sto

powta rza ją, że to, co ro bi li, by ło po pro stu nor mal ne. Po zo sta li nor mal ni w nie nor -
mal nych cza sach. Na wet to, że świat osza lał, nie da wa ło im pra wa, że by tak że i oni
osza le li. Ży li tak, jak uwa ża li, że ocze ku je te go od nich Bóg. Mo ral no ści nie usta la
spo łe czeń stwo ani in ni lu dzie. Czło wiek po wi nien żyć zgod nie ze swo imi za sa da mi
mo ral ny mi. Bez wy mó wek. Bez „ale” i „je że li”.

Czę sto sły szę, jak Spra wie dli wi mó wią, że ro bi li po pro stu to, cze go na uczy li
ich ro dzi ce. Po win ni śmy w peł ni ro zu mieć wpływ, ja ki ma my na na sze dzie ci
(i na na sze oto cze nie). Czy się z tym zga dza my, czy nie, to my w de cy du ją cym stop -
niu prze są dza my o tym, kim bę dą na sze dzie ci. Bez „ale” i „je że li”. Po pro stu.

Pa mię tam, jak Pa ni Ire na Sen dle ro wa po wta rza ła, że do brzy lu dzie za wsze bę -
dą po ma gać, a źli za wsze bę dą szko dzić i krzyw dzić. Że na świe cie są tyl ko te dwie
gru py lu dzi: do brzy i źli. To tak że jest praw da pro sta i głę bo ka.

Przed nie speł na 70 la ty Spra wie dli wi ry zy ko wa li swe ży cie, by ra to wać in nych.
Ale tak że i po woj nie na dal ofia ro wa li lu dziom po moc. Kie dy by łem u Pa ni Ire ny
po raz ostat ni, wy py ty wa ła mnie o ro dzi nę, a szcze gól nie o mo ją cór kę Arian nę, o jej
stu dia. Kie dy po wie dzia łem, że cór ka z po wo dze niem koń czy trze ci rok stu diów,
uśmiech nę ła się i po wie dzia ła, że to mą dra dziew czy na. Arian na by ła wte dy po chło -
nię ta pi sa niem kil ku prac se me stral nych i de ner wo wa ła się, czy ze wszyst kim zdą ży
– jak każ dy nor mal ny stu dent. Prze ka za łem jej sło wa Pa ni Ire ny – by ły one dla mo -
jej cór ki do kład nie ta ką za chę tą, ja kiej wte dy po trze bo wa ła. W do brych lu dziach
ener gia i ja sność umy słu, po trzeb ne do po ma ga nia, ra to wa nia i wspie ra nia, obec ne
są aż do ich ostat nie go tchu. 

Spra wie dli wi udzie li li nam do sta tecz nie wie lu lek cji: o tym, jak ży li oni sa mi
i jak my po win ni śmy żyć. Każ dy z nas ma w so bie moc czy nie nia do bra, moc Tik -
kun Olam, czy li na pra wia nia świa ta. Naj wspa nial szy po mnik, ja ki mo że my
wznieść, by za pa mię tać i uho no ro wać Spra wie dli wych, to je den akt do bro ci skie ro -

wa ny każ de go dnia ku dru gie mu czło wie ko wi. Ta kie czy ny po pra wia ją świat. Je śli
co dzien nie je ste śmy spraw ca mi ko lej ne go ak tu do bro ci, bie rze my udział w na pra -
wia niu świa ta i prze kształ ca niu go w kró le stwo Bo że – ta kie, ja kie Bóg nam uka zał
po przez ży cie Spra wie dli wych wśród Na ro dów Świa ta. 

Wszyst ko w na szych rę kach.

Mi cha el Schu drich
Na czel ny Ra bin Pol ski
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They saved more than just lives
Mi cha el Schu drich

How to write about the Righteous Among the Nations? Words fail. Words are
inadequate to describe or convey the goodness that they exude. Simply put, the
Righteous are an example for all of us of what God hoped for when God created
human beings.

The best way to describe who the Righteous are is by trying to understand
what  they taught us, what they showed us through their entire life. I am a privi-
leged person for I have been honored to meet many Righteous. Every time I meet
one of them, I learn something new about how I should live my life.

Here are just a few lessons that I have learned:
Righteous  hate platitudes and hate being called a hero. Often it has been re-

peated to me  that they simply did that which was normal. That they  were normal
in a time when the world was abnormal. But even when the world went crazy, it
did not give them the right to also be crazy. They simply lived their lives as they
knew God wanted them to do. Morality is not something dependant on society or
on others. A person needs to live according to his moral code. No excuses. No ifs
or buts. 

Often I would hear that the Righteous would say that they were simply doing
that which their  parents taught them to do. We need to truly appreciate the impact
we have on our children (and on our surroundings). Whether we want to accept this
or not, we are the biggest influence on who our children will become. Again, no ifs
or buts. Simple truth.

I remember how Pani Irena Sendlerowa told me again and again that good
people will always help and bad people will always damage or hurt. That the world
is divided only into two groups of people: good and bad. Again, a simple and pro-
found truth.

The Righteous risked their lives to save people some 70 years ago. But they
continued also after the war to help others. On my last visit with Pani Irena she
asked about how my family was and especially about my daughter, Arianna, asking
about her studies. When I told her that my daughter was finishing her third year of
studies successfully, she smiled and said that she was very smart. Arianna was in
the midst of writing several papers to finish her semester and was stressed out about
all the work and if she could really do it all – just as any normal university student.
I shared with Arianna what Pani Irena said and that gave Arianna exactly the en-
couragement she needed at that moment. A good person, even with his or her last
breaths of life, still has the energy and presence of mind to help, save or support an-
other human being.

The Righteous have taught us many lessons on how they lived their lives and
also how we should live our lives. It is now up to each and every one of us to do acts
of kindness, to do Tikkun Olam, fixing the world. The greatest monument we can
build to remember and honor the Righteous is that each of us once a day do one
more act of kindness to another human being. They made the world a better place.
If we do one more act of kindness every day, we will continue to fix the world in the
image of God’s kingdom as God has shown us through the lives of the Righteous
Among the Nations. 

It is now in our hands.

Michael Schudrich
Chief Rabbi of Poland



Dobrze, że są tacy ludzie...
ks. Ro man In drzej czyk

Woj nę i oku pa cję nie miec ką prze ży łem w Ży chli nie ko ło Kut na ja ko ma ły
chło piec. Ocie ra łem się o prze ra że nie lu dzi, bez rad ność, cier pie nie, po ni że nie, prze -
śla do wa nie, krzyw dę... Wi dzia łem też get to – czu łem wiel ką nie spra wie dli wość wy -
rzą dza ną tym lu dziom, za mknię tym, od gro dzo nym od „na sze go” świa ta. Świa ta
prze cież i tak bar dzo ogra ni czo ne go prze mo cą i okru cień stwem su ro wych, bez -
względ nych hi tle row skich rzą dów.

Wiem, że nie któ rzy z nas pró bo wa li coś ro bić, aby dać tro chę po mo cy i na dziei
al bo przy naj mniej oka zać życz li wość i so li dar ność, ale za wsze czy ni li to na zna cze ni
wiel kim stra chem. Strach był wte dy po wszech ny, bo „oni” – oku pan ci – mo gą zro bić
wszyst ko, co naj gor sze.

Nie pa mię tam, kie dy to by ło (ale na pew no przed li kwi da cją get ta): je den
z mo ich ró wie śni ków, Sta siek, opo wia dał, że ju tro bę dzie w mie ście „wy wóz ka”, „bę -
dą wy wo zić z get ta Ży dów”, a je go oj ciec bę dzie mu siał w tym uczest ni czyć.

Nie do koń ca ro zu mia łem tę in for ma cję, ale mój ta ta po wie dział wte dy: „Nie
mu si, czło wiek do ro sły nie mu si ro bić te go, co złe, na wet gdy mu ka żą (...). Trze ba
po ma gać, trze ba bro nić krzyw dzo nych, a nie uczest ni czyć w czy nie niu krzyw dy”.
Zro zu mia łem, że mój ta ta wte dy mó wił o czymś bar dzo trud nym, ale pa mię tam to
do dziś ja ko wy rocz nię. To „nie mu si”, „nie po wi nien czy nić zła”, „po wi nien oca lać,
po ma gać krzyw dzo nym” jest waż niej sze niż wszel ki strach i ego izm. W mo im ma -
łym ser cu po zo sta ła ta świa do mość, że tyl ko ta ki czło wiek za słu gu je na sza cu nek
i uzna nie. Do my śla łem się, że ta ka po sta wa rzad ko się zda rza...

I dla te go każ dą po moc oka zy wa ną przez ja kie go kol wiek czło wie ka in nym lu -
dziom w trud nych cza sach trak tu ję z wiel kim sza cun kiem ja ko sta ry, do świad czo ny
czło wiek, któ ry po znał wie le róż nych ludz kich za cho wań, ale rów no cze śnie ja ko ma -
łe dziec ko, któ re uwie rzy ło i za pa mię ta ło, że tak po wi nien za cho wać się każ dy nor -
mal ny czło wiek.

To praw da, wszel kie do bro, każ de po świę ce nie, każ dy szla chet ny uczy nek Bóg
do strze ga i wy na gra dza, ale za uwa ża nie i po ka zy wa nie świa tu pięk nych ludz kich za -
cho wań jest ko niecz ne. Po trzeb ne jest wpi sy wa nie ta kich lu dzi na kar ty hi sto rii
„zło ty mi zgło ska mi”. Wspo mi na nie, za cho wy wa nie we wdzięcz nej pa mię ci, na gra -
dza nie i od zna cza nie ta kich osób jest nie tyl ko na szą po win no ścią i wy peł nia niem
spra wie dli wo ści – jest to tak że two rze nie wi ze run ku czło wie ka god ne go, bę dą ce go
wzo rem i na dzie ją dla świa ta (bo „ver ba do cent, exem pla tra hunt” – sło wa tyl ko
uczą, ale na praw dę po cią ga ją przy kła dy). Cie szy my się i chlu bi my tym, że wśród nas
są lu dzie god ni naj wyż sze go sza cun ku za od waż ne czy nie nie do bra, za wspa nia łe
ludz kie za cho wa nia. Bo prze cież wie my, że ta kie po sta wy nie są, nie ste ty, po wszech -

ne, a zło zbyt czę sto za kra da się do ludz kich serc i pa ra li żu je do bre my śli oraz szla -
chet ne uczu cia.

Ra zem z ty mi, któ rzy do świad czy li po mo cy in nych, chy lę czo ło przed ty mi,
któ rzy tę po moc nie śli. Prze ży wam ra dość i łą czę się z ty mi wszyst ki mi, któ rzy cią -
gle wie rzą, że świat – mi mo iż „po daw ne mu mie sza odro bi nę do bra z ca łą becz ką
zła” – jed nak nie zgi nie, bo ta „odro bi na do bra”, ta ma ła cząst ka do brych lu dzi ura -
tu je i oca li świat, w któ rym ży je my. 

Pra gnę po gra tu lo wać tym, któ rzy zo sta li uho no ro wa ni od zna cze nia mi, a tak że
wszyst kim bez i mien nym do brym lu dziom, któ rzy jesz cze gdzieś ist nie ją, ale nie zo -
sta li do tych czas za pa mię ta ni i nie by li uho no ro wa ni. 

ks. Ro man In drzej czyk
Ka pe lan Pre zy den ta RP
Czło nek Pol skiej Ra dy Chrze ści jan i Ży dów

11 www.sprawiedliwi.org.pl  www.righteous.pl



12

It is fortunate there are such people...
ks. Ro man In drzej czyk

I was a small boy in Żychlin near Kutno when I witnessed the war. I was faced
with human terror, helplessness, suffering, degradation, persecution, harm... I saw
the ghetto as well – and I felt the grave injustice done to those people, closed off,
separated from “our” world. A world that was already so limited by the violence and
cruelty of the ruthless, uncompassionate Nazi regime.

I know some among us strove to do something to bring some help, some
hope, or at least show kindness and solidarity, but I also know these actions were al-
ways marked by great fear. And fear was a common thing, as “they” – the occupiers
– were in a position to do even the worst of things.

I cannot recall when exactly this happened, but it certainly was before the liq-
uidation of the ghetto: one of my peers, Stasiek, was saying that the next day would
be a “removal,” that “Jews would be taken from the ghetto,” and that his father
would have to take part in it.

I did not fully comprehend the information, but my dad then said: “He does
not have to, an adult person does not have to do what’s wrong, even if they’re or-
dered to ... You need to help, you need to protect the ones who are harmed, and not
take part in the harming.” And I understood that dad was speaking of something
very demanding; and for me, those have been words to live by. The “does not have
to,” “should not do evil,” “ought to save, help the oppressed” is more important
than any fear or egoism. My young heart held on to the knowledge that only a man
like that can deserve respect and recognition. And I suspected that such attitude is a
rare thing...

And that is why I believe help given to others in hard times by any man de-
serves great respect; I profess this belief from the perspective of both an old and ex-
perienced man who has seen a plethora of human behaviors – and from that of a
child who believes and remembers that every normal, ordinary human being ought
to act that way.

While it is true that all good, all sacrifice and all noble deeds are seen and re-
warded by God, it is necessary to take notice and show the world all the admirable
things that man is capable of. These people need to go down in history, their stories
written in letters of gold. Remembering, reminiscing fondly, rewarding and decorat-
ing them is more than just our duty, more than simply doing justice to them: it cre-
ates the image of a noble person, an example and hope for the world (because verba
docent, exempla trahunt – words instruct, illustrations lead). We can be joyful and
proud that among us are people worthy of the utmost respect for their courageous
and good deeds, for their magnificent actions; because we know that in fact, their

attitude is not common enough, and that all too often, evil creeps into the hearts of
men, paralysing noble emotions and good thoughts. 

Just as with those who experienced the help given so freely by others, I also
bow with great respect before the ones who gave such help. I wish to unite in joy
those of us who believe that, although “the world keeps mixing an ounce of good
and a barrel of evil”, it shall not perish, for the ounce of good, the handful of right-
eous people, will save the world we live in.

I wish to congratulate the decorated, and I wish to congratulate all those un-
known good people who are still out there, but who have not yet been recognized
and awarded.

Father Roman Indrzejczyk
Chaplain of the Office of the President of Poland
Member of Polish Council of Christians and Jews



Twarze Sprawiedliwych
Jacek Leociak

De ba ta pu blicz na o sto sun kach pol sko -ży dow skich w cza sie woj ny – w tym
o ra to wa niu Ży dów przez Po la ków – roz pa la się nie raz do bia ło ści, ale czę sto wzla tu -
je po nad twar dy grunt fak tów i źró deł. W prze szło ści by ła po dat na na po li tycz ne
mani pu la cje, ide olo gicz ne nad uży cia i pro pa gan do we uprosz cze nia. W du żej mie rze
jest tak do dziś. Ten al bum da je jed nak na dzie ję, że moż na z tej wiel kiej spra wy, ja ką
jest oca le nie ży cia dru gie mu czło wie ko wi, wy do być praw dzi wie ludz ki, „czy sty nurt”
– jak po wie dział by Adolf Rud nic ki. Dla mnie ta ką na dzie ją są twa rze, któ re tu
spotykam. 

Twarz jest zwier cia dłem du szy, w niej kry je się coś naj głę biej ludz kie go. Dla te go
cza sem usi łu je my ją ma sko wać, ale twarz trud niej jest za fał szo wać niż sło wa. Twa rze
Spra wie dli wych opo wia da ją nam ich hi sto rię bez słów. W tych twa rzach za war ty jest
dra mat ludz kie go ist nie nia speł nia ją ce go się w spo tka niu z in nym. Ten al bum za pra sza
do czy ta nia twa rzy tych, któ rzy mie li od wa gę wy cią gnąć po moc ną dłoń do in ne go: ob -
ce go, styg ma ty zo wa ne go, na pięt no wa ne go, wy łą czo ne go spod pra wa ludz kie go i bo skie -
go. Do czło wie ka, któ ry miał być po sta wio ny po za gra ni cą mo ral nej od po wie dzial no ści.
Miał naj pierw prze stać być czło wie kiem, aby po tem prze stać żyć. 

Je ste śmy wciąż ofia ra mi dwo ja kie go ro dza ju za prze czeń, ma ją cych sens ry tu al ny.
Pa mięć pol ska pła wi się w ja snym świe tle Spra wie dli wych, nie do pusz cza jąc do sie bie
mrocz nych stron oku pa cyj ne go do świad cze nia. Pa mięć ży dow ska wy peł nio na jest bó -
lem po Za gła dzie, któ ry ży wi się mro kiem zbrod ni, zdra dy i od rzu ce nia, zda jąc się nie
do pusz czać do sie bie ni cze go in ne go.

Pa mięć pol ska pod po wia da, że oto w cza sie oku pa cji mie li śmy do czy nie nia z po -
wszech ną ak cją po mo cy Ży dom. Był to ruch ma so wy. Dzie siąt ki, je śli nie set ki ty się cy
Po la ków za słu gu ją na me dal Spra wie dli wych wśród Na ro dów Świa ta przy zna wa ny
przez In sty tut Yad Va shem w Je ro zo li mie. Ty sią ce, je śli nie dzie siąt ki ty się cy Po la ków
zo sta ło za mor do wa nych za po moc Ży dom. Mi mo ogro mu pol skie go po świę ce nia i pol -
skich ofiar, to jed nak ży dow skie mę czeń stwo jest po wszech nie zna ne, prze sła nia jąc na -
sze. W tym kon tek ście eks po no wa ne by wa po czu cie krzyw dy: świat nie do ce nia na sze -
go he ro izmu, a sa mi Ży dzi od pła ca ją się za po moc w naj lep szym ra zie – obo jęt no ścią,
w naj gor szym – szka lo wa niem na ro du pol skie go. 

Pol skie mu dys kur so wi o po mo cy wciąż za gra ża ją trzy de mo ny. De mon ry wa li za -
cji (na mar ty ro lo gię, na bez in te re sow ność, na szla chet ność); de mon sta ty sty ki (li cze nie
tych, któ rzy ra to wa li i tych, któ rzy zo sta li za te czy ny za bi ci, aby do wieść te zy, że „im
wię cej, tym le piej”); de mon try wia li za cji (bo prze cież ma so wość po mo cy sta wia pod
zna kiem za py ta nia pod kre śla ną wszem i wo bec he ro icz ność czy nu). Nie słu ży to ani

Po la kom, w tym przede wszyst kim pol skim Spra wie dli wym, ani Ży dom. I jed ni i dru -
dzy sta ją się tyl ko na rzę dziem w grze to czo nej po nad ich gło wa mi.

Nie ma pro stych i jed no znacz nie bu du ją cych hi sto rii o po mo cy i ukry wa niu.
Każ da uwi kła na jest w hi sto rycz ne oko licz no ści, w splą ta ną sieć ludz kich za leż no ści,
zde ter mi no wa na przez ce chy cha rak te ru i tem pe ra ment pro ta go ni stów, przez ich po zy -
cję spo łecz ną i ma jąt ko wą, każ da roz gry wa się w po lu na pięć mię dzy pa ra li żu ją cym lę -
kiem a de spe rac ką od wa gą, mię dzy za chłan no ścią, za wi ścią, od da niem i po świę ce niem.
Sy tu acja za gro że nia stwa rza psy cho lo gicz ną pu łap kę bez wyj ścia. Strach na dłuż szą
me tę jest si łą nisz czą cą, po ku sa za rob ku prze sła nia szla chet ność, chci wość zde rza się
z bez in te re sow no ścią, wza jem ne uprze dze nia utrud nia ją po ro zu mie wa nie się, po pad -
nię cie w cał ko wi tą za leż ność i brak za ufa nia nisz czą więź. Po dzi wiać na le ży mę stwo
i wy trwa łość tych, któ rzy tym po ku som się opar li.

Ci, któ rzy sta ra li się ra to wać Ży dów w cza sie woj ny, któ rzy zdo by li się na oka za -
nie im po mo cy, któ rzy w ta ki czy in ny spo sób ich wspar li, sta no wią ka te go rię nad rzęd -
ną wo bec gru py od zna czo nej przez In sty tut Yad Va shem me da lem Spra wie dli we go
wśród Na ro dów Świa ta. To spo śród tej – nie moż li wej do po li cze nia – gru py wy wo dzą
się Spra wie dli wi. Aby otrzy mać ten ty tuł, na le ży speł nić okre ślo ne kry te ria i pod dać się
wy zna czo nym pro ce du rom. We dług przy ję tej przez Yad Va shem de fi ni cji „Spra wie dli wy
wśród Na ro dów Świa ta to oso ba, któ ra ak tyw nie, w spo sób cią gły, wspie ra ła ak cję ra to -
wa nia lu dzi przez dłuż szy okres lub udzie la ła Ży dom schro nie nia bez wy na gro dze nia.”
Tej de fi ni cji wy my ka ją się nie tyl ko lu dzie, o któ rych po sta wie ra to wa ni Ży dzi za świad -
czyć nie mo gli, bo nie zdo ła li oca leć. Umy ka ją jej tak że oka zjo nal ne ak ty po mo cy, dyk -
to wa ne od ru chem ser ca, ale nie za mie nia ją ce się, bo czę sto nie mo gą ce się za mie nić,
w sys te ma tycz nie pro wa dzo ną ak cję po mo co wą. Kto nam dziś udo wod ni, że ta kie czy -
ny by ły mniej war to ścio we i po cią ga ły za so bą mniej sze ry zy ko? 

W na szym mó wie niu o po mo cy je ste śmy w po trza sku mię dzy uogól nie niem
a uszcze gó ło wie niem. Z jed nej stro ny – uży wa my wiel kich kwan ty fi ka to rów (Po la cy,
Ży dzi), nazw ogól nych (bo ha ter stwo, strach, szla chet ność, pod łość), od wo łu je my się
do sta tyst ki, dą żąc do uchwy ce nia liczb czy pro cen tów i wie rząc, że od sło nią nam one
praw dę. Z dru giej stro ny – in te re su je nas los in dy wi du al ny, per spek ty wa pry wat na,
kon kret ni lu dzi, kon kret ne sy tu acje, kon kret ne oko licz no ści. 

Oto No emi Szac -Wajn krantz, po cho dzą ca z za moż nej za sy mi lo wa nej ro dzi ny ży -
dow skiej osia dłej od daw na w War sza wie. W cza sie wiel kiej ak cji wy sie dleń czej uda je
jej się uciec z get ta i ukryć w Sław ku – pod war szaw skiej wsi. Po ru sza się „na po -
wierzch ni”. Ma „aryj skie pa pie ry” i „do bry wy gląd”. Je sie nią 1942 r. je dzie po cią giem
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z War sza wy na wieś, w któ rej miesz ka. Na Dwor cu Wschod nim do wa go nu wsia da za -
kon ni ca z dwu let nią dziew czyn ką. Dziec ko ma smut ne, wy stra szo ne oczy. Za czy na
pła kać. Życz li wi pa sa że ro wie pró bu ją ją uspo ko ić. Za kon ni ca po da je ma łej grze chot kę.
„Dziec ko prze sta je pła kać, bie rze grze chot kę do rę ki i spo koj nie mó wi: «Dzyń, dzyń,
dzyń. (…) Bjo ka da, scho dzić nadu, bjo ka da scho dzić, wsi ści pjęt ko, pjęt ko, bjo ka da».
Skó ra cierp nie na mnie. Ży dow skie dziec ko. Tra gicz na me lo dia dni wy sie dle nia” – za -
pi su je No emi. W tym pi sa nym na go rą co dzien ni ku znaj dzie my in ną cha rak te ry stycz -
ną sce nę. „W oko li cach Sław ka, po po bli skich wio skach, włó czy się dwo je ży dow skich
dzie ci z Ja do wa. Ro dzi ców, ro dzeń stwo, ro dzi nę za mor do wa no w get cie. Czter na sto let -
niej dziew czyn ce wraz z ośmio let nim bra cisz kiem uda ło się skryć, a po tem uciec do la -
su. Ła zi ły bie dac twa odzia ne w szma ty, po la sach, po po lach i łą kach, ko ła ta ły nie śmia -
ło do drzwi chat, pro sząc go spo da rzy co ła ska, omi ja ły szo sy i dro gi. Szły, nie wie dząc,
kie dy i od ko go spo tka je śmierć. Tu po szczu to je psa mi, tam obi to, ale prze cież li to ści -
wa rę ka po da ła im krom kę chle ba, ugosz czo no cie płą zu pą, po zwo lo no prze prać szma -
ty. Nikt jed nak nie zga dzał się dzie ciom uży czyć noc le gu, wpu ścić do do mu – te go ba no
się.” Pew ne go dnia dzie ci za pu ka ły do do mu, w któ rym prze by wa ła No emi. Słu żą ca
Fra nia na tych miast się ni mi za ję ła: „Na grza ła im zu py, na kro iła gru be paj dy chle ba
i na sta wi ła wo dę do my cia. Dzie ci usia dły w ką cie, jak ma łe za go nio ne zwie rząt ka, łap -
czy wie po że ra ły ka szę ze swych mi se czek, nie uf nie spo glą da jąc do oko ła. – Jedz ta, jedz -
ta – za chę ca ła Fra nia – jest jesz cze z pół ga ra dla was. (...) Po po sił ku dziew czyn ka
w mi sce Fra nio wej szo ro wa ła sie bie i bra cisz ka, a po tem, gdy prze pra ła łasz ki, chłop -
czyk wy my ty i wy strzy żo ny stał przy pie cu, grze jąc się i pa trzył w ogień. (...) Nie, nie
do cze kał ma ły chłop czyk szczę śli wej wol no ści. Dwa mie sią ce po tem po li cjan ci pol scy
zła pa li nie szczę śli we dzie ci na wsi i po wieź li na żan dar me rię, gdzie je za mor do wa no”.
Au tor ka te go dzien ni ka do cze ka ła koń ca woj ny. W stycz niu 1945 r., w pierw szych
dniach po wy zwo le niu, przy je cha ła do Ło dzi i tam zgi nę ła na uli cy od za błą ka nej ku li
nie miec kie go ma ru de ra ukry wa ją ce go się w mie ście.

Sio stra -sza ryt ka z dwu let nią ży dow ską dziew czyn ką, Fra nia kar mią ca bra cisz ka
i sio strzycz kę, i wie lu in nych nie zna la zło się wśród od zna czo nych. Ale czy spo tka ła
ich „nie spra wie dli wość”, czy ma my trak to wać ich ja ko po krzyw dzo nych? Czy wszyst -
kie okru chy do bra da się po li czyć, ska ta lo go wać, ofi cjal nie na gro dzić? Ich na gro dą jest
miej sce w na szej pa mię ci, bo prze cież oni też ra tu ją świat. 

Opo wieść o Spra wie dli wych jest opo wie ścią o spo tka niu Ży dów i Po la ków pod -
czas naj trud niej szej z moż li wych lek cji czło wie czeń stwa. O spo tka niu czło wie ka
z czło wie kiem. O wza jem nym spoj rze niu w oczy. I o dy le ma cie, któ ry dla obu stron
brzmiał ina czej. Czy mo gę na ra żać ży cie swo je, swo jej ro dzi ny i bli skich, aby ra to wać
ży cie cu dze? Czy mo gę pro sić o ra to wa nie mo je go ży cia, na ra ża jąc na śmierć dru gie go
czło wie ka?

Za dzi wia ją ce, jak czę sto mó wie nie o po ma ga niu wią że się, chcąc nie chcąc,
z mó wie niem o wy da wa niu, szan ta żo wa niu, tro pie niu – nie tyl ko Ży dów, ale też tych,
któ rzy sta ra ją się ich ra to wać. Nie spo sób uwol nić się od te go pa ra dok su. Dys kurs

o po mo cy ma dwa ob li cza. Ja sne – to opo wieść o he ro izmie, po świę ce niu, al tru izmie.
Ciem ne – o stra chu przed zdra dą są sia dów, o szan ta żu, o pod ło ści. Obie stro ny, ja sna
i ciem na, sta no wią ca łość nie roz dziel ną. Z hi sto rii Spra wie dli wych nie moż na wy de sty -
lo wać tyl ko nur tu ja sne go. To wa rzy szy mu bo wiem nie od łącz nie czar ny nurt, ni czym
Nor wi dow ska „nić czar na”, któ ra jest „w każ dym od de chu” i „w każ dym uśmie chu”. 

He ro izm nie jest nor mą spo łecz ną i nie wy zna cza po wszech nie obo wią zu ją cych
stan dar dów za cho wa nia. Nie wszy scy mo gą i nie wszy scy chcą być bo ha te ra mi. Nie ma
he ro izmu na ma so wą ska lę. He ro izm jest „od stęp stwem od nor my”, jest wy jąt kiem,
prze ciw sta wie niem się in stynk to wi sa mo za cho waw cze mu w imię war to ści wyż szych
niż za cho wa nie wła sne go ży cia. Je śli nie chce my te go uznać, sprze nie wie rza my się pa -
mię ci Spra wie dli wych i po grą ża my ich w od mę tach ba na łu.

Na tu ral nym od ru chem każ de go z nas jest cof nię cie rę ki, kie dy znaj dzie się w po -
bli żu pło mie nia. Ci, któ rzy od wa ży li się po ma gać Ży dom, na ra ża jąc ży cie swo je i swo -
ich bli skich, po tra fi li trzy mać rę kę w pło mie niu i nie co fać jej.

W osta tecz nym ra chun ku opo wieść o Spra wie dli wych jest opo wie ścią o nas sa -
mych. O na szym wła snym spo tka niu z do świad cze niem ra to wa nia Ży dów. O spo tka niu
z sa mym so bą. Bo, jak pi sa ła daw no te mu Wi sła wa Szym bor ska, „ty le wie my o so bie, /
ile nas spraw dzo no”. Jak my, lu dzie dnia dzi siej sze go, po tra fi my się z tym zmie rzyć? Ile
mo że my z te go po jąć? Czy chce my Spra wie dli wych trak to wać ja ko kar tę prze tar go wą,
tar czę ide olo gicz ną, ty tuł do na szej, naj mniej tu prze cież za słu żo nej, chwa ły? 

Po pa trz my raz jesz cze na twa rze Spra wie dli wych. Na tych twa rzach ma lu je się
ca ła gorz ka wie dza o czło wie ku. O je go wiel ko ści i pięk nie. I o tym, jak że te war to ści są
kru che i jak strasz li wym wy sił kiem trze ba ich bro nić.

Dr Ja cek Le ociak kie ru je Zespołem Ba dań nad Li te ra tu rą Ho lo cau stu IBL PAN,
jest człon kiem Cen trum Ba dań nad Za gła dą Ży dów przy IFiS PAN, współ au to rem pro -
jek tu wy sta wy po świę co nej Za gła dzie w Mu zeum Hi sto rii Ży dów Pol skich.
Tekst po cho dzi z książ ki o ra to wa niu Ży dów, któ ra uka że się w Wy daw nic twie Li te rac -
kim w Kra ko wie.



The faces of the Righteous
Jacek Leociak

The public debate on Polish-Jewish relations during the war, including the rescuing
of Jews by Poles, has often been red hot, but just as often it has suffered from the unfor-
tunate tendency of rising above the hard foundation of facts and confirmed sources. In
the past, it has often been subjected to political manipulation, ideological abuse and sim-
plification for the sake of propaganda. And to a large extent, the situation is the same
today. This album gives us hope, however, that from the great cause of saving other peo-
ple lives one can extract the purely human ingredient or the “pure current” to use the
term coined by Adolf Rudnicki. For me this hope is found in the faces I meet here. 

The face is the mirror of the soul. It is the home of that which is most deeply
human within us. That is why we sometimes attempt to mask it – but the face is
harder to fake than words. The faces of the Righteous tell us their stories without the
need for words. These faces contain within them the drama of human existence, which
realizes itself through meeting the other. This album invites one to read into the faces
of those who had the courage to extend a helping hand to the other: the stranger, the
stigmatized, the branded – excluded from the laws of God and man – to the man who
was set outside the limits of moral responsibility, and who was to no longer be a man,
and later to no longer be alive. 

We continue to fall victim to two sorts of denial, both ritual in a sense. Polish col-
lective memory basks in the light of the Righteous, never admitting the darker elements
of the experience of the war. Jewish memory is filled with the pain of the Shoah, feeding
on the darkness of crime, betrayal, and spurn, and seemingly failing to acknowledge
anything else.

The Polish memory is eager to suggest that, during the occupation, we witnessed
a general movement of aiding Jews. It was a mass movement. Tens, if not hundreds, of
thousands of Poles deserve the Righteous Among the Nations medal, awarded by the
Yad Vashem Institute in Jerusalem. Thousands, if not tens of thousands of Poles were
murdered for helping Jews. But despite the immensity of the Polish sacrifice and the
Polish victims, it is Jewish martyrdom that is widely known, overshadowing that of the
Poles. This context is conducive to a sense of injustice: the world does not appreciate
our heroism, and the Jews themselves repay our help, at best, with indifference, and at
worst – with slandering the Polish nation. 

The Polish discourse of the help given is constantly threatened by three demons;
the demon of rivalry (in martyrdom, in selflessness, in nobility); the demon of statistics
(tallying the rescuers and those killed for their actions – to prove the theory of “the
more the better”); the demon of trivialization (after all, the commonness of help under-

mines the often-stressed heroic character of the act). This ill-serves both the Poles, in-
cluding, above all, the Polish Righteous, and the Jews, as both sides become merely
tools in the political game played over their heads.

There are no simple and unambiguously edifying stories of help and rescue. Each
of them is entangled in the historical circumstances, the knotted web of mutual human
dependencies, determined by the often-disparate characters and temperaments of the
protagonists, and their respective social and financial status; and each plays out be-
tween the tensions of paralyzing fear and desperate courage, between greed, envy, loy-
alty and self-sacrifice. A situation of endangerment creates a psychological trap with no
escape. In the long run, fear is a destructive force, the temptation of money eclipses no-
bility, greed clashes with selflessness, mutual prejudice hinders communication, falling
into absolute dependence, and lack of trust breaks every bond. Thus we need to admire
the bravery and endurance of those who resisted these temptations.

Those who sought to save Jews during the war, who managed to show them help,
who in one way or another supported them, are a category above, in relation to the select
group recognized by the Yad Vashem Institute and awarded the Righteous Among the
Nations medal. The Righteous come from among these incalculable ranks. In order to
receive the title, one must fulfil specific criteria and undergo set procedures. According to
the definition adopted by the Yad Vashem, “a Righteous Among the Nations is a person
who had actively and continually supported the rescue of people for a prolonged period of
time or a person who had sheltered Jews expecting no remuneration.” However, the defi-
nition neglects not only those whose attitude could not be proven by the rescued Jews
because of the latter’s deaths, but it also omits the occasional acts of assistance, dictated
by a merciful impulse, not evolving – and often unable to evolve – into regular aid. Who
today can prove that such actions carried less weight and involved lesser risk? 

In discussing assistance we are ensnared between over-generalization and over-
particularization. On the one hand, we use great quantifiers (Poles, Jews), general terms
(heroism, fear, nobility, baseness), refer to statistics, trying to capture numbers or per-
centages, believing that we can discover the truth through them. While on the other
hand we are interested in the personal fates, individual perspectives, specific people and
situations, and specific circumstances. 

Here is Noemi Szac-Wajnkrantz, who came from a rich, assimilated Jewish family,
which settled in Warsaw generations ago. During the Great Deportation Action, she man-
aged to escape from the ghetto and hide in the village of Sławek near Warsaw. She doesn’t
go underground; she has “Aryan” documents and “good looks”. In the autumn of 1942, she
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takes a train from Warsaw to the village where she lives. A nun accompanied by a two-
year-old girl boards the train at Warszawa Wschodnia station. The child had sad, frightened
eyes and began crying. Sympathetic passengers tried to calm her down. The nun gave her
a rattle. “The child stopped crying, took the rattle, and calmly said: ‘Ring, ring, ring. …
A bwockade, come down, bwockade, come, evewybody huwwy, huwwy, a bwockade.’ This
made my skin crawl. A Jewish child. The tragic song of the days of deportation.” writes
Noemi. The journal, written at the time, features another typical scene. “Two Jewish chil-
dren from Jadów are wandering near Sławek, around the local villages. Their parents, sib-
lings, family, were murdered in the ghetto. The fourteen-year-old girl and her eight-year-old
brother managed to hide, and later escape to the forest. The poor things were wandering,
clothed in rags, around the woods, the fields and meadows, shyly knocking on doors, ask-
ing the residents for anything they could spare, avoiding any roads. They walked, never
knowing when and at whose hand they might meet death. Here, people would set the dogs
on them, there they would beat them, but a merciful hand would give them a slice of
bread, give them some warm soup, let them wash their rags. Still, no one would agree to
take them in for the night, to let them inside – they were afraid to do that.” One day the
children knocked on the door of the house where Noemi was staying. The maid, Frania,
immediately took care of them: “She cooked them soup, cut thick slices of bread and boiled
water for them to wash in. The children sat down in the corner, like hunted animals,
greedily devouring the grits from their bowls, looking around with distrustful eyes. ‘G’wan,
eat,’ Frania encouraged them, ‘there’s still half a pot for you. ... After the meal the girl
washed herself and her brother in Frania’s washbowl, and later, when she was washing
their rags, the boy, clean and with his hair cut, stood by the stove, soaking up the warmth,
watching the fire. ... No, the little boy did not have the good fortune to see freedom. Two
months later, a Polish policemen caught the miserable children in a village and took them
to the station, where the pair were murdered.” The author of the journal survived until the
end of the war. In January 1945, in the first days after liberation, she went to Łódź and was
killed by a stray bullet shot by a German marauder hiding in the city.

Neither the Daughter of Charity with the two-year-old Jewish girl, nor Frania feed-
ing the pair of siblings, nor many others are among the decorated. But was it injustice?
Should we consider them wronged? Can all crumbs of good be counted, catalogued and
officially recognized? Their reward is a place in our memory, because they too saved the
world. 

The story of the Righteous is the story of the meeting of Jews and Poles in that
most difficult of lessons of humanity. The story of a meeting between two human be-
ings; of looking into each other’s eyes, and of the dilemma, different for each side: can
I endanger my life, the life of my family, to save a stranger’s life? Can I ask for my life
to be saved and risk the death of another?

It is astonishing how often speaking of assistance is inevitably intertwined with
speaking of denunciations, blackmails, manhunts – not only of the Jews, but also those
who sought to save them. The paradox is inescapable. The dispute on the assistance

has two faces. The light one is a tale of heroism, sacrifice, altruism. The dark one –
a tale of fear of the neighbours’ betrayal, of blackmail, of ignominy. Both theses sides
are an indivisible entirety. We cannot merely distil the light strands from the tapestry of
the story of the Righteous. They are inseparable from the dark strands, akin to Nor-
wid’s “dark thread” present “in every breath” and “in every smile”. 

Heroism is not the social norm and does not set the common standards of behav-
iour. Not everyone can or wants to be a hero. There is no mass heroism. Heroism is
a “deviation from norm”, an exception, a contradiction to self-preservation in the name
of values greater than protecting one’s own life. If we do not recognize that, we betray
the memory of the Righteous and condemn them to the abyss of banality.

For each and every one of us, it is a natural reflex to withdraw our hand when it
comes too close to the flame. Those who chose to aid Jews, risking the lives of their
families and their own, managed to keep their hand in the flame, never pulling it back.

In the end, the story of the Righteous is the story of us. The story of our own, in-
dividual relation to the experience of saving Jews, of our relation to our own selves. As
Wisława Szymborska wrote years ago: “We only know about ourselves as much as was
tested.” How can we, the people of today, measure up against that? How much of it can
we comprehend? Do we wish to treat the Righteous as a bargaining chip, an ideological
shield, an entitlement to glory, which after all, we least deserve? 

Let us once again look on the faces of the Righteous, as these faces reflect the en-
tire bitter knowledge of man. Of man’s greatness and beauty; the knowledge of the
fragility of these values and of the enormous effort required to protect them.

Dr. Jacek Leociak is the head of the Holocaust Literature Research Centre at the
Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences, a member of the Polish
Centre for Holocaust Research at the Institute of Philosophy and Sociology of the Polish
Academy of Sciences, and a co-author of the project of the Holocaust exhibition at the
Museum of History of Polish Jews.
The text is a fragment of the book on the rescue of Jews, to be published by
Wydawnictwo Literackie in Kraków.



Co jesteśmy winni Sprawiedliwym?
Fe liks Tych

Ni gdy już nie do wie my się do kład nie, ilu et nicz nych Po la ków wzię ło udział
w ra to wa niu swo ich ży dow skich współ o by wa te li od śmier ci z rąk nie miec kie go
oku pan ta w la tach II woj ny świa to wej. Licz by osób zi den ty fi ko wa nych z imie nia
i na zwi ska wciąż sta no wią tyl ko wierz cho łek gó ry lo do wej. Do ty czy to za rów no
tych Ra tu ją cych, dla któ rych ich nie bez piecz na mi sja za koń czy ła się suk ce sem,
oca le niem swo ich pod opiecz nych, jak i tych, któ rzy swój czyn przy pła ci li ce ną naj -
wyż szą – ży ciem wła snym i naj bliż szych, a tak że ży ciem ra to wa nej ży dow skiej ro -
dzi ny czy po je dyn cze go ra to wa ne go. W ostat nich la tach wciąż po ja wia ją się in for -
ma cje o no wych przy pad kach ra to wa nia Ży dów za koń czo nych dra ma tycz nym
fi na łem – eg ze ku cją za rów no Ra tu ją cych, jak i ra to wa nych. Mi mo iż nie ule ga wąt -
pli wo ści, że przy pad ki te sta no wią tyl ko nie wiel ką część ogó łu ak cji ra tow ni czych,
któ re w zde cy do wa nej więk szo ści koń czy ły się po myśl nie, tym, któ rzy za pła ci li
za swo ją go to wość do ra to wa nia Ży dów ży ciem wła snym i swo ich pod opiecz nych,
win ni je ste śmy szcze gól ną pa mięć. 

Był czas po woj nie, kie dy moż na by ło do wie dzieć się wię cej o licz bie Ra tu ją -
cych. Za rów no tych, któ rzy z suk ce sem wy wią za li się ze swe go zo bo wią za nia mo -
ral ne go, jak i tych, któ rym wy pa dło za pła cić za to ży ciem. Jed nak że tam te de ka dy
nie sprzy ja ły ta kim ba da niom. 

Naj ła twiej by ło by po wie dzieć, że wi nę za na sze dzi siej sze, da le ce nie peł ne, ro -
ze zna nie w tej spra wie po no si po li ty ka hi sto rycz na pierw sze go po wo jen ne go pół -
wie cza. Nie jest to jed nak ca ła praw da. Ów cze sna po li ty ka hi sto rycz na by ła bo -
wiem uwa run ko wa na w znacz nym stop niu po sta wa mi w tej spra wie więk szo ści
spo łe czeń stwa. Przy po mi na nie za sług Spra wie dli wych na le ża ło – wte dy gdy w spo -
łe czeń stwie do mi no wa ło jesz cze li czeb nie po ko le nie lu dzi pa mię ta ją cych czas
wojny – do rzę du prawd kło po tli wych, a przez to – prawd nie chcia nych. Nie chcia ła
bo wiem o za słu gach Spra wie dli wych, czy li lu dzi ra tu ją cych Ży dów, sły szeć więk -
szość spo łe czeń stwa. Ani ta je go część, któ ra, z róż nych po bu dek, w tym ze stra chu
przed gro żą cą za to ka rą śmier ci, nic w spra wie ra to wa nia Ży dów nie zro bi ła, ani –
w jesz cze więk szym stop niu – ci Po la cy, któ rzy apro bo wa li nie miec kie lu do bój stwo
do ko na ne na Ży dach. A by ło ta kich lu dzi nie ma ło. Wy star czy przej rzeć pod ziem ną
pra sę skraj nej pol skiej pra wi cy na ro do wej lat 1943-1944 czy nie któ re pa mięt ni ki
pol skie spi sy wa ne w la tach woj ny. Nie chcie li też o tym – z od mien nych po bu dek –
mó wić rów nież sa mi Spra wie dli wi. Co wię cej, nie chcia ła o tym mó wić tak że
znacz na część ra to wa nych. Bo Spra wie dli wi do brze wie dzie li, że sta no wi li je dy nie
wy spiar ską, a przez to nie zbyt po pu lar ną część spo łe czeń stwa. Ura to wa ni na to -
miast chcie li od gro dzić się od kosz ma ru cza su Za gła dy. Część z nich wła śnie z te go

po wo du dłu go lub ni gdy nie na wią zy wa ła po woj nie kon tak tu ze swy mi zbaw ca mi.
Trud no jest zna leźć do bre sło wo dla tej po sta wy, ale trud no też wy rwać ją z kon tek -
stu trau my wy wo ła nej Ho lo kau stem.

W sy tu acji, w któ rej więk sza część spo łe czeń stwa, z roz ma itych przy czyn, nie
opła ki wa ła swych wy mor do wa nych ży dow skich współ o by wa te li, mil cza ły o po sta -
wach Po la ków wo bec Ży dów rów nież rzą dy, któ re na ogół wal czą o wzglę dy swych
oby wa te li. Na wet kie dy dzie je się to kosz tem praw dy hi sto rycz nej.

Za ist niał w tej kwe stii swo isty kon sen sus mię dzy więk szo ścią rzą dzo nych
a rzą dzą cy mi. O tym, że ta bu za wie szo ne nad tym te ma tem mia ło tak że wy miar
po li tycz ny, nie zbi cie świad czy choć by to, ile dzie się cio le ci wła dze, w tym tak że
Sejm RP, po trze bo wa ły, by przy znać Po la kom ra tu ją cym Ży dów pra wa kom ba tanc -
kie. A by ła to prze cież nie wąt pli wie for ma ru chu opo ru, po dob nie za gro żo na ze
stro ny oku pan ta ka rą śmier ci jak udział w zbroj nym pod zie miu. Wy mor do wa nie
Ży dów eu ro pej skich by ło co naj mniej od la ta 1941 r. jed nym z głów nych ce lów wo -
jen nych Hi tle ra. Führer wy znał to nie tyl ko w ofi cjal nych enun cja cjach, ale
i w swym te sta men cie po li tycz nym na pi sa nym tuż przed śmier cią w bun krze Kan -
ce la rii Rze szy. Już to sa mo by ło by do sta tecz nym po wo dem, by po moc Ży dom uznać
za jed ną z form wal ki z oku pan tem, za część ru chu opo ru wy mie rzo ne go w je go ce -
le wo jen ne. 

Osa mot nie nie Ra tu ją cych wy ni ka ło i z te go, że za rów no w cza sie woj ny, jak
i po niej ko deks za cho wań więk szo ści lu dzi uwa ża ją cych się za pol skich pa trio tów
nie roz cią gał się na sprzy ja nie po mo cy dla roz pacz li wie szu ka ją cych ra tun ku Ży -
dów. Ich ra to wa nie nie by ło też na ogół po strze ga ne przez resz tę spo łe czeń stwa ja ko
for ma ru chu opo ru. Praw da więc wy glą da ła tak, że ra tu ją cy Ży dów Po la cy mu sie li
się w znacz nie więk szym stop niu pil no wać przed są sia da mi niż przed Niem ca mi.
Niem cy nie by li bo wiem wszech obec ni, a są sia da mi by ło się oto czo nym za wsze. 

Więk szość lu dzi de nun cju ją cych ukry wa ją cych się Ży dów, wy da ją cych ich de
fac to na śmierć, szan ta żu ją cych ich – nie trak to wa ła tych czy nów ja ko ko la bo ra cji.
Dzia ła nie na szko dę Ży dom nie ko li do wa ło w ich po ję ciu z pa trio ty zmem. Jesz cze
in ni nie wy da li by wpraw dzie Ży dów oku pan to wi, ale pro gra mo wo nie chcie li
Żydom po ma gać. Są dy Pol ski Pod ziem nej wy da ły wpraw dzie kil ka wy ro ków śmier ci
na oso by de nun cju ją ce lub szan ta żu ją ce Ży dów. Wy ro ki te by ły wy ko ny wa ne. Nie
by ła to jed nak ak cja na ta ką ska lę, by mo gła od stra szyć de nun cjan tów i szan ta -
żystów.

Przez dzie się cio le cia ma ło kto z Ra tu ją cych do po mi nał się o uzna nie dla ich
czy nu ze stro ny spo łe czeń stwa pol skie go. Wie lu Ra tu ją cych nie czy ni ło te go, bo

17 www.sprawiedliwi.org.pl  www.righteous.pl



18

trak to wa li swój – tak nie bez piecz ny dla nich sa mych – ludz ki od ruch ja ko za cho -
wa nie oczy wi ste, dyk to wa ne wy zna wa nym ko dek sem mo ral nym lub na ka za mi re -
li gii chrze ści jań skiej. Po woj nie więk szość Spra wie dli wych po pro stu mil cza ła, bo
by ła spa ra li żo wa na ci szą wo kół te go te ma tu i bra kiem pu blicz nej apro ba ty dla ich
czy nu.

Wraż li wość na spra wę Ra tu ją cych obu dzi ła się na szer szą ska lę do pie ro w po -
wo jen nych po ko le niach pol skie go spo łe czeń stwa. W isto cie da ła o so bie sze rzej
znać u pro gu na sze go stu le cia. Jak już wspo mnia no, nie chcia ły ho no ro wa nia Spra -
wie dli wych wła dze ko mu ni stycz ne za bie ga ją ce o le gi ty mi za cję swych rzą dów w pol -
skim spo łe czeń stwie, w tym przy pad ku kosz tem pa mię ci o wy mor do wa nych Ży -
dach i pa mię ci o Ra tu ją cych, a – być mo że na za sa dzie in er cji – nie chcia ły te go
te ma tu przez dłu gi czas przy wo ły wać tak że wła dze III RP. Nie by ło tu li nii po dzia łu
na le wi cę i pra wi cę. De cy do wa ła w tych spra wach ogól na wraż li wość mo ral na i sto -
su nek do Ży dów ja ko do współ o by wa te li.

Nie chcia ny przez wie le dzie się cio le ci te mat Spra wie dli wych sta no wi dziś
w co raz szer szym stop niu in te gral ną część pol skiej nar ra cji o II woj nie świa to wej,
Ho lo kau ście i po sta wach mo ral nych spo łe czeń stwa pol skie go w la tach lu do bój stwa
do ko na ne go na Ży dach przez oku pan ta nie miec kie go. Du żą ro lę w przy po mnie niu
za sług Po la ków ra tu ją cych Ży dów ode gra li dwaj pre zy den ci RP – Alek san der Kwa -
śniew ski (pierw szy pu blicz ny po kaz fil mu o Hen ry ku Sła wi ku, bo ha te rze lat woj ny,
o któ rym bę dzie jesz cze mo wa, od był się w sie dzi bie pre zy den ta) oraz Lech Ka czyń -
ski, któ ry m.in. w wiel kim stop niu przy czy nił się do po pu la ry za cji po sta ci Ire ny
Sen dle ro wej. De cy du ją cą jed nak ro lę ode grał tu in ny sto su nek do tej spra wy dru gie -
go po wo jen ne go po ko le nia mło dych Po la ków. Sy tu acja ta zde cy do wa nie sprzy ja pro -
ce so wi praw dzi we go ro ze zna nia rze czy wi sto ści oku pa cyj nej, w tym tak że uzu peł -
nia niu li sty Spra wie dli wych o wciąż no we na zwi ska.

W łącz nym re zul ta cie tych pro ce sów ma my już w znacz nym stop niu za so bą
sy tu ację, w któ rej nar ra cję hi sto rycz ną o Ho lo kau ście opie ra no na sche ma cie su ge -
ru ją cym, że by ła to spra wa roz gry wa ją ca się tyl ko mię dzy nie miec kim oku pan tem
a Ży da mi. Jest wpraw dzie jesz cze spo ro wy znaw ców ta kiej wła śnie nar ra cji, ale to
nie ich po glą dy do mi nu ją obec nie w pro ce sie edu ka cyj nym. Daw niej w po tocz nym
dys kur sie hi sto rycz nym, tak że w pod ręcz ni kach do na uki hi sto rii, nie po ja wia li się
na ogół ani ci Po la cy, któ rzy ra to wa li swych ży dow skich współ o by wa te li, ani też ta -
cy, któ rzy po ma ga li Niem com w wy ła py wa niu ukry wa ją cych się Ży dów. Spra wa by -
ła przed sta wia na tak, jak by to strasz ne lu do bój stwo do ko ny wa ło się w próż ni spo -
łecz nej. W więk szo ści dzi siej szych pod ręcz ni ków szkol nych już się ta kie go
fał szo wa nia hi sto rii nie znaj dzie. Resz ta jest w rę kach na uczy cie la.

Pro blem Ra tu ją cych sta no wi w isto cie część szer sze go po la ba daw cze go do ty -
czą ce go spo łecz ne go oto cze nia Ho lo kau stu, czy li po staw miej sco wej nie ży dow skiej
lud no ści wo bec ma chi ny hi tle row skie go lu do bój stwa do ko na ne go na Ży dach.
Od po staw „lu dzi miej sco wych” za le ża ły bo wiem w du żym stop niu osta tecz ne wy -
ni ki hi tle row skie go po lo wa nia na Ży dów, zbrod ni lu do bój stwa, któ ra mia ła się do -

ko nać – tak to Hi tler i je go pre to ria nie za pla no wa li – w trak cie II woj ny świa to wej
i za jej za sło ną. 

Miej sco wi świad ko wie nie miec kie go po lo wa nia na Ży dów i ich za gła dy nie
sta no wi li ho mo ge nicz nej ma sy. Prze ciw nie, mie li bar dzo róż ny sto su nek do dra ma -
tu lu do bój stwa, któ ry się na ich oczach roz gry wał. Na jed nym bie gu nie znaj do wa li
się ci, któ rzy z na ra że niem wła sne go ży cia wy cią ga li po moc ną dłoń do za gro żo nych
śmier cią swo ich współ o by wa te li Ży dów. Na dru gim ci, któ rzy wy ra ża li apro ba tę dla
te go lu do bój stwa lub oka zy wa li czyn ną po moc mor der com. Mię dzy obu ty mi bie gu -
na mi sta ła zaś wiel ka ma sa lu dzi z róż nych po wo dów mil czą cych, wśród któ rych
prze wa ża li obo jęt ni. 

W czym prze ja wia ła się ta czyn na po moc oku pan to wi? Rza dziej w bez po śred -
nim udzia le w mor dzie, czę ściej w de nun cjo wa niu ukry wa ją cych się Ży dów lub
odzie ra niu ich z pie nię dzy czy kosz tow no ści, któ re po mo gły by im sa mo dziel nie się
ra to wać. Czę sto obie te for my wy sta wia nia Ży dów na mord wy stę po wa ły łącz nie.

Za rów no Ra tu ją cy, jak i miej sco wi po moc ni cy ka tów sta no wi li z re gu ły gru py
mniej szo ścio we w ogól nej po pu la cji kra jów do tknię tych Ho lo kau stem. Prze wa ża li
lu dzie obo jęt ni na do lę Ży dów lub za stra sze ni ter ro rem oku pan ta. 

Hi sto ry cy wy mie nia ją za zwy czaj licz bę oko ło 200 ty się cy Po la ków za an ga żo -
wa nych w tę gro żą cą ka rą śmier ci ak cję. Jest to w przy bli że niu 1% ów cze snej po pu -
la cji et nicz nych Po la ków na zie miach oku po wa nych przez III Rze szę. Du żo to czy
ma ło? Trud no jed no znacz nie od po wie dzieć na to py ta nie, je śli się zwa ży, w ja kiej
sy tu acji by li sa mi Po la cy, któ rzy po no si li na sku tek ter ro ru oku pan ta ogrom ne stra -
ty, i jak wiel ka by ła ma sa kry tycz na lu dzi do ura to wa nia. Przy po mnij my tu, że Pol -
ska mia ła naj więk szy na świe cie pro cent Ży dów wśród ogó łu swo ich oby wa te li i że
rów nież w licz bach ab so lut nych by ła to naj więk sza po pu la cja ży dow ska na kon ty -
nen cie eu ro pej skim. W Pol sce przed wy bu chem II woj ny świa to wej miesz ka ło oko -
ło 3 400 000 Ży dów. Ina czej niż na za cho dzie Eu ro py więk szość tej po pu la cji nie
by ła za sy mi lo wa na i ży ła w krę gu wła snej kul tu ry, co znacz nie utrud nia ło ak cję ra -
tow ni czą za rów no tym, któ rzy pró bo wa li się ra to wać na wła sną rę kę, jak i tym,
któ rzy pró bo wa li Ży dom po móc.

Trud no jest okre ślić, kie dy czło wiek czy spo łe czeń stwo, któ re sa mo cier pi,
otwie ra się, a kie dy za my ka na nie szczę ścia in nych lu dzi. Dzie je się tak na wet
w ro dzi nach czy mię dzy przy ja ciół mi. Tym bar dziej trze ba ten czyn nik wziąć pod
uwa gę, gdy w grę wcho dzi sto su nek do lu dzi, któ rzy przez wie lu rdzen nych miesz -
kań ców kra ju po strze ga ni by li nie ja ko współ o by wa te le in ne go wy zna nia, lecz ja ko
„ob cy”. Hi sto ry ko wi więc – je śli nie chce się za pusz czać w ta nie mo ra li za tor stwo –
w isto cie po zo sta je nie wie le po nad uka za nie z jed nej stro ny ak tów nie zwy kłej od -
wa gi lu dzi pró bu ją cych z na ra że niem ży cia ra to wać za gro żo nych śmier cią Ży dów,
a z dru giej – ak tów pod ło ści, szan ta żo wa nia, de nun cjo wa nia i wy ła py wa nia pró bu -
ją cych się ra to wać Ży dów, a tak że zo bo jęt nie nia na ich do lę. 

Licz bę Ży dów, któ rzy ura to wa li się pod oku pa cją nie miec ką, hi sto ry cy okre -
śla ją roz ma icie. Pa da ją tu licz by od 50 tys. do 120 tys. oca la łych. W prze ko na niu



pi szą ce go te sło wa by ło to nie mniej niż ok. 80 tys. osób, ale też nie znacz nie wię -
cej. Część Ży dów prze ży ła w obo zach kon cen tra cyj nych i obo zach pra cy nie wol ni -
czej za rów no na te re nach oku po wa nej Pol ski, jak i na te ry to rium III Rze szy, część
ura to wa ła się cał ko wi cie na wła sną rę kę w opar ciu o „aryj skie” pa pie ry, w bun krach
le śnych, w par ty zant ce. Ilu jed nak ura to wa li et nicz ni Po la cy? Przy pusz czal nie oko ło
50 tys. Nie kie dy by ła to tyl ko po moc chwi lo wa, ale oka za na w waż nym mo men cie.
Mo gło to być tak że np. do star cze nie „aryj skich” pa pie rów, z po mo cą któ rych ukry -
wa ją cy się Ży dzi już da lej prze bi ja li się sa mi przez wi szą ce nad ni mi za gro że nia.
Mógł to być jed nak tak że noc leg da ny w mo men cie, gdy ukry wa ją cy się Żyd był już
kom plet nie za szczu ty i mu siał mieć chwi lę od de chu przed dal szą wal ką o prze ży cie.

Ra tu ją cy dzia ła li w dra ma tycz nie trud nych i nie bez piecz nych wa run kach.
Przy po mnij my tu, że nie mal za każ dą nie miec ką eg ze ku cją Po la ka ra tu ją ce go Ży -
dów stał z re gu ły do nos in ne go Po la ka, któ ry te go ra tu ją ce go za de nun cjo wał. Niem -
cy sa mi rzad ko wpa da li na ślad ukry wa ją cych się Ży dów. Z re gu ły by li na pro wa dza -
ni na cel przez do nos. Za 90% wpa dek stał al bo ulicz ny łow ca Ży dów, al bo są siad
de nun cjant. Bar dzo czę sto ta ki do nos nie tyl ko ni we czył dra ma tycz ny wy si łek ca łej
pol skiej ro dzi ny, by ura to wać ży cie Ży da, ale i po cią gał za so bą eg ze ku cję ca łej ro -
dzi ny Ra tu ją cych. 

Kil ka przy kła dów: w paź dzier ni ku 1944 r. są dzo na by ła w Lu bli nie ko bie ta
przy mu so wo prze sie dlo na przez oku pan ta z Po zna nia w Lu bel skie, oskar żo na o za -
de nun cjo wa nie Niem com dwóch pol skich ro dzin, jej są sia dów ukry wa ją cych Ży -
dów. Ośmiu ukry wa ją cych się Ży dów i ukry wa ją cy ich go spo da rze zo sta li żyw cem
spa le ni we wła snych do mach przez po li cję nie miec ką. 

In ny przy kład – tym ra zem ze Lwo wa – za czerp nię ty z wspo mnień wo jen nych
Kur ta Le wi na, sy na za mor do wa ne go przez Ukra iń ców ra bi na re for mo wa nej sy na go -
gi lwow skiej. Au tor ura to wa ny zo stał – wśród 140 in nych dzie ci ży dow skich – przez
me tro po li tę Ko ścio ła grec ko ka to lic kie go we Lwo wie hr. An drze ja Szep tyc kie go. Le -
win opi su je jak w pierw szych dniach po wy par ciu Niem ców ze Lwo wa pol ski pa trol
za strze lił na uli cy ura to wa ne go przez pol ską ro dzi nę dr. Bart fel da – oso bę zna ną
w przed wo jen nym Lwo wie – gdy roz po znał w nim Ży da. Dwu let nie – do ko ny wa ne
z na ra że niem wła sne go ży cia – dra ma tycz ne sta ra nia pol skiej ro dzi ny, by ura to wać
Ży da, zo sta ły zni we czo ne jed nym po cią gnię ciem za cyn giel in nych Po la ków. 

Zna na jest też spra wa za de nun cjo wa nia Niem com pod ziem ne go bun kra w sa -
dzie na ul. Gró jec kiej w War sza wie, gdzie ukry wa ło się 34 Ży dów, wśród nich twór -
ca taj ne go ar chi wum get ta war szaw skie go, wy bit ny hi sto ryk dr Ema nu el Rin gel -
blum z żo ną i syn kiem. Za rów no wszy scy Ży dzi, jak i ukry wa ją cy ich ogrod nik
z ro dzi ną zo sta li roz strze la ni przez Niem ców. O kry jów ce do niósł Niem com wścib -
ski są siad, póź niej ska za ny za ten czyn przez pol skie pod zie mie na śmierć.

Kto ra to wał Ży dów? Ra to wa ły in sty tu cje ta kie jak „Że go ta”, je dy na w oku po -
wa nej Eu ro pie rzą do wa pod ziem na in sty tu cja po wo ła na dla ra to wa nia Ży dów.
Na nie mniej szą ska lę pro wa dził ak cję ra tow ni czą współ pra cu ją cy z „Że go tą”, dzia -
ła ją cy po ta jem nie po „aryj skiej stro nie” War sza wy, Ży dow ski Ko mi tet Na ro do wy.

Nad zwy czaj waż ną ro lę ode gra ły w ra to wa niu ży dow skich dzie ci klasz to ry. Naj -
więk sza jed nak licz ba Ży dów zo sta ła ura to wa na nie przez zor ga ni zo wa ne struk tu ry,
lecz z po mo cą, z ini cja ty wy i na wła sne ry zy ko – po je dyn czych lu dzi lub po je dyn -
czych ro dzin. 

Trud no na kre ślić zbio ro wy por tret Ra tu ją ce go, po za jed ną ce chą – wraż li wo -
ścią mo ral ną na cier pie nia in nych. Ra to wa li bo wiem Ży dów lu dzie le wi cy i pra wi cy,
bied ni i bo ga ci, wy kształ ce ni i mniej oświe ce ni, miesz kań cy miast oraz wsi. De cy -
do wa ła wraż li wość mo ral na, a nie kon dy cja spo łecz na. By li wśród Ra tu ją cych na -
wet zde kla ro wa ni an ty se mi ci, któ rzy uwa ża li, że Ży dzi po win ni po woj nie Pol skę
opu ścić, ale te raz w tej wy jąt ko wej dla nich sy tu acji trze ba do nich wy cią gnąć po -
moc ną rę kę. W tym kon tek ście trze ba wspo mnieć o pi sar ce i dzia łacz ce po li tycz nej
Zo fii Kos sak -Szczuc kiej czy pi sa rzu ka to lic kim Ja nie Do bra czyń skim.

Ra to wa no zna jo mych i przy ja ciół, ale bar dzo czę sto tak że lu dzi wcze śniej nie -
zna nych, po pro stu „na po tka nych na dro dze” – jak się wy ra zi ła jed na z ra tu ją cych
Po lek. Fran ci szek Maj, szewc war szaw ski, wi dział zza mu ru, jak w cza sie Po wsta nia
w Get cie pło ną żyw cem lu dzie. „Wte dy – pi sze – pod wpły wem te go strasz ne go wi -
do ku po sta no wi łem ra to wać każ de go, kto się do mnie zgło si”. Przy szło do nie go
sie dem nie zna nych mu osób i Maj udzie lił im schro nie nia. Ra to wał też in nych.
Sku tecz nie. 

Ci che bo ha ter stwo Ra tu ją cych przez dłu gie dzie się cio le cia po pro stu nie funk -
cjo no wa ło pra wie w dys kur sie pu blicz nym. Z wy jąt kiem jed ne go waż ne go wy ło mu
– w trak cie zna nej ofi cjal nej kam pa nii an ty se mic kiej roz pę ta nej przez ko mu ni stycz -
ny rząd w Pol sce lat 1967-68 na gle na ła mach nie mal ca łej pra sy – na roz kaz z gó ry
– za czę to sze ro ko pi sać, jak Po la cy ra to wa li Ży dów. Oczy wi ście wszyst ko w so sie
ży dow skiej „nie wdzięcz no ści”. Je dy ną wol ną od tych „de ma sku ją cych” kon tek stów
pu bli ka cją tam te go cza su by ła ob szer na an to lo gia wspo mnień i re la cji za rów no
Ratu ją cych, jak i ura to wa nych, przy go to wa na przez Wła dy sła wa Bar to szew skie go
i Zo fię Le wi nów nę pt. Ten jest z Oj czy zny mo jej. Po la cy z po mo cą Ży dom 
1939-1945, wy da na przez ka to lic kie Wy daw nic two Znak w Kra ko wie w 1967 r.
i w roz sze rzo nym dru gim na kła dzie w 1969 r. No we wy da nie tej książ ki uka za ło się
w ro ku 2008. 

Ra tu ją cy sta no wi li nie wiel ki uła mek spo łe czeń stwa, ale bez tych lu dzi by ło by
ono znacz nie uboż sze. Nie któ rzy z nich sta wa li się bo ha te ra mi, jak już wspo mnia -
no, do pie ro pod wpły wem na głe go im pul su mo ral ne go po dyk to wa ne go dra ma tem,
któ ry roz gry wał się na ich oczach. In ni od po cząt ku pró bo wa li po móc za gro żo nym
śmier cią Ży dom. Łącz nie sta no wi li oni eli tę mo ral ną Pol ski. Na le ży im się miej sce
w pan te onie bo ha te rów II woj ny świa to wej. Są oni tak że bar dzo waż ni dla wi ze run -
ku Pol ski w świe cie, dla oba le nia ste reo ty pu, że każ dy Po lak to an ty se mi ta.

Swo istą sa mo am pu ta cją do bre go wi ze run ku Pol ski w świe cie sta ło się pół
wie ku mil cze nia o ta kich lu dziach jak Ire na Sen dle ro wa, pie lę gniar ka z za wo du,
któ ra wraz ze swy mi współ pra cow ni ca mi ura to wa ła kil ka set – mó wi się na wet
o 2 500 – dzie ci z get ta war szaw skie go. To sa mo moż na po wie dzieć o przy pad ku
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Hen ry ka Sła wi ka, Ślą za ka, dzien ni ka rza i dzia ła cza PPS, w la tach II woj ny świa to -
wej przed sta wi cie la Rzą du Pol skie go na Emi gra cji do spraw uchodź ców wo jen nych
z Pol ski szu ka ją cych azy lu na Wę grzech. Wy dał on w Bu da pesz cie oko ło pię ciu ty -
siąc om Ży dów pol skich za świad cze nia, że są pol ski mi uchodź ca mi, co by ło praw dą,
i że są ka to li ka mi, co by ło – ra tu ją cą ży cie – nie praw dą. Nie wie my, ilu z tych lu dzi
rze czy wi ście uda ło się prze żyć woj nę. Ale wie my na pew no, że szla chet ny i od waż -
ny Po lak pró bo wał im po móc. Hen ryk Sła wik zo stał aresz to wa ny przez Niem ców,
gdy wkro czy li oni wio sną 1944 r. na Wę gry i roz strze la ny w sierp niu te goż ro ku
w obo zie kon cen tra cyj nym w Mau thau sen. 

Po mi nąw szy wszyst kie in ne wzglę dy, wie dza o Ra tu ją cych pod no si kul tu rę
histo rycz ną na sze go kra ju, in for mu je o kon dy cji ludz kiej cza sów eks tre mal nych,
o tym, jak speł nia się hi sto ria i jak bar dzo róż nie po tra fi za cho wać się czło wiek
w sy tu acjach skraj nych. Na de wszyst ko jed nak przy po mnie nie Ra tu ją cych, in te gral -
ne ich włą cze nie w pro ces nar ra cji o hi sto rii Pol ski i Ho lo kau ście jest waż ne z te go
po wo du, że opo wia da się tu o lu dziach, któ rzy chcie li i umie li w ra mach swo ich
moż li wo ści sku tecz nie prze ciw sta wić się złu.

Prof. Fe liks Tych, w la tach 1995-2007 dy rek tor Ży dow skie go In sty tu tu
Histo rycz ne go – In sty tu tu Na uko wo -Ba daw cze go, czło nek Ra dy Mu zeum Hi sto rii
Ży dów Pol skich.



What do we owe to the Righteous?
Feliks Tych

We will never know the exact number of ethnic Poles who took part in saving
their Jewish fellow-citizens from death at the hands of the Germans during WWII.
The number of those identified by name is just the tip of the iceberg. It refers to both
those who successfully completed their dangerous mission of saving their charges, and
those who paid the highest price for their acts: their life, the lives of their families, and
the lives of the Jewish families and people they rescued. In recent years new examples
of rescues that ended in a dramatic way have been revealed, with the execution of both
rescuers and rescued Jews. Although it is certain that such cases represent only a small
percentage of the total number of rescues, most of which were successful, we owe spe-
cial remembrance to those who paid with their own and their charges’ lives for their
willingness to save Jews.

After the war we should have learned more about the number of those who suc-
cessfully realized their moral objective, and those who had to pay for it with their lives.
However, this period in history didn’t favour such research.

Although we could easily say that the responsibility for our current limited
knowledge of these matters lies in the historical policy of the first fifty years after the
war, it isn’t however, the complete truth. The contemporary historical policy was
largely dictated by attitudes shared by the majority of society, and remembrance of the
Righteous’ merits, in a society where most people still remembered the war, sat among
the troublesome truths, and was therefore unwanted. The majority of society did not
want to hear about the Righteous, the people who rescued the Jews. Those who for var-
ious reasons, including fear of capital punishment, didn’t do anything to save the Jews,
and to a larger extent, those Poles who approved of the German crime of genocide of
Jews, weren’t a particularly small group, as can be seen by reading through the under-
ground press published by Polish extreme right-wing nationalists from 1943 to 1944,
and some Polish diaries written during the war. The Righteous themselves, for differ-
ent reasons, didn’t want to discuss these matters, and most of the rescued didn’t want
to discuss them either. The Righteous knew that they were part of a small, solitary and
unpopular part of society, whereas the rescued wanted to distance themselves from the
nightmare of the Holocaust. This is why some of them did not contact their rescuers
after the war. It is difficult to accept such an attitude, but it is also difficult to take it
out of the context of the trauma of the Holocaust.

Since the majority of society, for various reasons, didn’t mourn their murdered
Jewish fellow-citizens, the subject of the attitude of Poles towards Jews 
wasn’t brought up by subsequent governments, which usually tried to win the support
of their citizens, even at the cost of historical truth.

A certain consensus in this matter was established between the government and
the governed. The fact that it took decades before the authorities, including the Parlia-
ment, recognized  Poles who rescued Jews as war veterans, proves it was also a subject
of political taboo. Their actions were certainly a form of resistance, punished with
death, just like participation in the armed underground movement. The slaughter of
European Jews had been, at least since the summer of 1941, one of Hitler’s main war
objectives, and the Führer admitted it, not only in his official pronouncements, but
also in the political testament he wrote just before his death in the bunker under the
Reich Chancellery. This is, therefore, a good enough reason to recognize the help given
to Jews as a battle against the Germans, and part of the resistance to the Reich’s war
objectives.

The solitude of the rescuers resulted from the fact that, both during and after the
war, the code of behaviour of people who considered themselves as being Polish patri-
ots didn’t support helping the Jews, who were then desperately looking for help. Help-
ing the Jews was also not recognized as a form of resistance by the rest of society. In
fact, the Poles who rescued the Jews had to keep an eye on their neighbours to a much
larger extent than they would on the Germans. The Germans were not omnipresent,
while one was always surrounded by one’s neighbours.

The majority of people who turned the Jews in, and thus simply sentenced them
to death, or blackmailed them, didn’t treat such behaviour as collaboration. They be-
lieved that acting against the Jews didn’t contradict their patriotism, while others, who
wouldn’t turn Jews in to the Germans, wouldn’t help them 
either. Polish underground courts did pronounce a number of death sentences on peo-
ple who denounced or blackmailed Jews. The sentences were executed, but the scale of
this action was too small to scare the informers and blackmailers.

For decades, only a few rescuers sought recognition from Polish society for their
actions. However, most of them didn’t because they perceived their own human im-
pulse of rescuing Jews, which had put themselves in danger, as the obvious option
under the circumstances, as dictated by their moral code or Christian imperative. After
the war most of the Righteous remained silent, paralyzed by the silence hanging over
the subject and the lack of public acceptance of their deeds.

A sense of sensibility to the rescuers only appeared among post-war generations
of Polish society, and in fact, only became more widespread at the turn of the 21st cen-
tury. As was mentioned earlier, the Communist authorities, aiming to legitimize their
government in Polish society, didn’t want to honour the Righteous, which happened at
the cost of remembrance of the murdered Jews and Rescuers. The subject was also
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eluded by the authorities of the Republic of Poland, possibly due to inertia. There was
no left or right wing division, as the matters were defined by moral sensibility and the
attitude towards Jews as fellow-citizens.

The subject of the Righteous, unwanted for decades, is today an integral part of
the Polish narrative on WWII, the Holocaust, and on moral attitudes of Polish society
during the genocide of Jews carried out by the German invaders. A large role in re-
membering the services of the Poles who rescued Jews was played by two Polish presi-
dents: Aleksander Kwaśniewski (the first public screening of the film about Henryk
Sławek, a wartime hero, whom we will mention later, took place in his Chancellery),
and Lech Kaczyński, who contributed to the popularization of Irena Sendler. However,
the deciding role was played by the change of attitude to the matter which was shared
by the second post-war generation of young Poles. Thus, the situation decidedly
favours the true insight into the wartime reality, and the expansion of the list with
new names of the Righteous.

As a result, the historical narrative on the Holocaust, based on a scheme suggest-
ing it was only a matter between the Nazis and the Jews, became out-dated. Indeed,
such a narrative still has its advocates, but their views are no longer dominant in the
educational process. In the past, the popular historical discourse didn’t account for the
Poles who helped their Jewish fellow-citizens, or those who aided Germans looking for
Jews in hiding, and the terrible genocide was described as if it was happening in a so-
cial vacuum. Today, most modern history textbooks are free from these false views.
The rest is in the hands of the teacher.

The problem of the rescuers is, in fact, part of a much broader research field fo-
cusing on the social environment of the Holocaust, more specifically, the attitudes of
non-Jewish people towards the Nazi genocide of Jews. The results of the Nazi hunt for
Jews, the crime of genocide, which was to be realized during and under cover of the
WWII, as Hitler and his praetorians planned, was largely dependent on the attitudes
that ‘local people’ had towards Jews.

Local witnesses of the German hunt for Jews and their extermination were not a
homogenous mass. On the contrary, they had very different views on the drama of
genocide they saw performed in front of them. At one extremity there were those who
risked their lives to help Jews, their fellow-citizens, while at the other there were those
who approved of the genocide or even actively helped the murderers, while between
them there was a bulk of people who remained silent, most of them indifferent.

How did the ‘active’ aid to the Germans look? Direct participation in the murder
was rare, while denunciation of Jews in hiding, or stripping them of their valuables or
money which could have helped them survive on their own, was more popular. Some-
times, Jews were exposed to murder in both of the above ways.

Both the rescuers and local assistants to the murderers, were usually minority
groups in the general population of the countries afflicted by the Holocaust. Most of
the people were either indifferent or terrorized by the Germans.

Historians estimate that there were about 200 thousand Poles engaged in this

life threatening operation, which represents approximately one percent of the popula-
tion of ethnic Poles who lived on the territories occupied by the Third Reich at the
time. Whether it is a large or a small number is difficult to say. However, we should
consider the situation the Poles were in, suffering incredible losses due to Nazi terror,
and how big the critical mass of people to save actually was.

It should be remembered that Poland had the largest percentage of Jews in the
general population, and that it was the largest Jewish population in Europe. Before
WWII, there were about 3.4 million Jews living in Poland, most of whom weren’t as-
similated and lived inside the circle of their own culture, which made the rescue more
difficult for people trying to save themselves, and those who tried to help Jews. It is dif-
ficult to define when a human being or a society who suffer themselves, opens up or
closes to the suffering of other people. It happens even within families or among
friends. Therefore, this factor should be considered when referring to the attitude to-
wards people whom indigenous people perceive not as fellow-citizens of a different de-
nomination, but as ‘aliens’. Thus, a historian, who doesn’t want to venture into cheap
moralizing, can only describe the acts of extraordinary courage of the people who
risked their own lives to save the lives of Jews, as well as the acts of shabbiness, black-
mail, denunciation and catching of Jews trying to save themselves, rather than the acts
of indifference towards the Jewish plight.

Estimates on the number of Jews who survived during the German occupation
vary. The numbers given are between 50 to 120 thousand survivors. The author be-
lieves this number to be at least 80 thousand people, but not much more. Some Jews
survived in the concentration camps and in forced labour camps, both in occupied
Poland and in the Third Reich, while some managed to survive on their own in forest
bunkers or among partisans, thanks to their ‘Aryan documents’. Yet, how many were
saved by ethnic Poles? Supposedly around 50 thousand. Sometimes it was only a small
amount of help that was given, but given at an important moment. This could have
been, for example, the procuring of ‘Aryan documents’, which the Jews in hiding could
then use when facing threats against them. It could have been a night’s accommoda-
tion, offered at a moment when the Jews were completely exhausted and needed some
rest before they could continue in their fight for survival.

The rescuers operated in dramatic and dangerous conditions. One should re-
member that behind most cases of Germans executing Poles for helping Jews, there
was usually a denunciation from another Pole. The Germans rarely picked up the
Jews’ trail. They were usually informed about their targets. Ninety percent of expo-
sures were caused either by a ‘Jew hunter’ on the street, or a denunciation by a neigh-
bour. Very often, a denunciation would not only thwart the dramatic struggle of the
Polish family to save the Jews, but also result in the execution of the entire family of
the rescuer.

A few examples: in October 1944 a woman, resettled by the Germans to the
Lublin region, was put on trial in Lublin and charged with the denunciation of two Pol-
ish families, her neighbours, for helping Jews. This resulted in the eight Jews, who



were in hiding, and their rescuers, being burnt alive in their houses by the German po-
lice. Another example comes from Lviv, taken from the war memoirs of Kurt Lewin,
the son of the rabbi of the Reform Synagogue in Lviv who was murdered by Ukraini-
ans. He was one of 140 Jewish children saved by metropolitan Andrey Sheptytsky.
Lewin describes how a Polish patrol, just days after the Germans were forced out of
Lviv, shot Dr. Bartfeld, a person known in pre-war Lviv, upon recognizing him as a Jew.
The two year struggle of a Polish family to save a Jew was thwarted by other trigger-
happy Poles.

There was also a case when the Germans were informed about an underground
bunker at Grójecka street in Warsaw where 34 Jews were in hiding. Among them, with
his wife and son, was Dr. Emanuel Ringelblum, a renowned historian, and creator of
the Warsaw Ghetto secret archives. All of the Jews in hiding, as well as a gardener and
his family, who helped them, were executed by the Germans. The Germans were in-
formed about the hideaway by a nosy neighbour, who was later sentenced to death by
the Polish underground movement.

Who helped save the Jews? There were organizations, for example ‘Żegota’ the
only underground governmental organization in occupied Europe appointed to help
save the Jews. The Jewish National Committee (Żydowski Komitet Narodowy), coop-
erating with ‘Żegota,' was secretly operating on the ‘Aryan side’ of Warsaw realizing a
no lesser rescue operation. A very important role in saving Jewish children was played
by monasteries and convents. However, the largest number of Jews were saved not by
organized institutions, but with the help, initiative, and risk of single people or 
families.

It is difficult to draft a collective portrait of the rescuers, apart from a single trait:
the moral sensitivity to the suffering of others. Jews were thus saved by people with
leftist or rightist views, rich or poor, educated or uneducated, inhabitants of cities or
villages. It was the moral sensibility that mattered and not their social position. There
were even declared anti-Semites among the rescuers, who believed that Jews should
leave Poland after the war, but at that moment they were in need of a helping hand in
their difficult situation. The most known examples of such attitudes are those of Zofia
Kossak-Szczucka, a Polish writer and political activist, and Jan Dobraczyński, a
Catholic writer. There were not only Jewish acquaintances and friends that were saved,
but also people previously unknown, whom they ‘met on the road,’ as one of the res-
cuers said.

Franciszek Maj, a shoemaker from Warsaw, saw people being burnt alive behind
the ghetto wall during the Uprising. ‘Then,’ he writes, ‘influenced by that horrible
sight I decided to save every person who asks me for help.’ Seven people he didn’t
know came asking for help; Maj gave them shelter, and he also successfully helped
others.

The silent heroism of the rescuers was absent from the public discourse for
decades, except for one important departure. During the well-known official 
anti-Semitic campaign provoked by the Communist government in Poland during

1967-1968, there was an outburst of press articles about Poles who had saved Jews,
and which dealt mostly with Jewish ‘ungratefulness’. The only publication of the time
free from these ‘revealing’ contexts was a broad anthology of memoirs and reports sub-
mitted by both the rescuers and the rescued. ”Righteous Among Nations: How Poles
Helped the Jews 1939-1945” (Ten jest z Ojczyzny mojej. Polacy z pomocą Żydom
1939-1945) was edited by Władysław Bartoszewski and Zofia Lewinówna and pub-
lished by the Catholic printing house Znak in Kraków in 1967, an expanded second
edition followed in 1969. The book was reissued in 2008.

The rescuers were a tiny fraction of society, but without these people, society
would have been much poorer. Some of them became heroes, as has been said before,
as a result of a moral impulse caused by the drama in front of them, while others tried
to help Jews from the very beginning. Together they comprised the moral elite of
Poland and they deserve a place in the pantheon of WWII heroes. They also play an
important role in the creation of the image of Poland in the world, as they help in de-
stroying the stereotype that every Pole is anti-Semitic.

The positive image of Poland in the world suffered due to half a century of si-
lence about people like Irena Sendler, a nurse, who together with her co-workers saved
hundreds of Jewish children (there are reports claiming the number as being 2500)
from the Warsaw Ghetto; and about people like Henryk Sławik, a Silesian, a journalist
and Polish Socialist Party (PPS) activist, who was a representative of the Polish Gov-
ernment in exile for war refugees from Poland, asking for asylum in Hungary. When in
Budapest, he issued around five thousand certificates for Polish Jews stating they were
Polish refugees, which was true, and that they were of Catholic denomination, which
became a life saving untruth. We don’t know how many of these people managed to
survive the war. What we know is that a noble and brave Pole tried to help them. Hen-
ryk Sławik was arrested by the Germans when they entered Hungary in the spring of
1944 and executed in August of that year at the concentration camp in Mauthausen.

Apart from all the other reasons, the knowledge about the rescuers broadens the
historical culture of our country; it informs us about the human condition in extreme
times, on the course of history, and on human behaviour under extreme conditions.
Above all, the importance of remembering the rescuers, and including them in the his-
torical narrative of Poland and the Holocaust, lies in the fact that they were the people
who, as much as they could, wanted to and did stand up to evil.

Professor Fe liks Tych is a member of the Council of the Museum 
of Polish Jews, and in 1995-2007 was the Director of the Jewish Historical 
Instiute – Academic and Research Institute.
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Zepchnięci poza margines: 
antyżydowskie rozporządzenia Niemców

podczas okupacji
Jan Grabowski

Od sa me go po cząt ku oku pa cji Niem cy wpro wa dzi li na te re nach pod bi tej Pol ski
se rię roz po rzą dzeń i de kre tów, któ re mia ły na ce lu ra dy kal ną mar gi na li za cję lud no -
ści ży dow skiej. To wy klu cze nie Ży dów po za na wias spo łe czeń stwa mia ło za sad ni cze
zna cze nie w póź niej szym pla no wa niu Za gła dy. Sieć na ka zów i za ka zów sta no wi ła
nie wi dzial ny mur mię dzy Ży da mi i Po la ka mi, któ ry do dat ko wo skom pli ko wał ewen -
tu al ne pró by nie sie nia po mo cy. A fi zycz na se pa ra cja, któ ra na stą pi ła wraz z wpro wa -
dze niem póź ną je sie nią 1940 r. gett za mknię tych – sta no wi ła lo gicz ne zwień cze nie
pro ce su se pa ra cji na ro dów pol skie go i ży dow skie go.

Już w paź dzier ni ku 1939 r. Ży dom za bro nio no ko rzy sta nia z prze strze ni pu -
blicz nej – za ka za no im wstę pu do ka wiarń, re stau ra cji i nie któ rych skle pów. W lu -
tym 1940 r. za bro nio no Ży dom ko rzy stać z ko lei oraz z in nych środ ków ko mu ni ka -
cji pu blicz nej do stęp nych dla „Aryj czy ków” – jak okre śla no w ów cze snej
ter mi no lo gii lud ność nie ży dow ską. Z cza sem na uli cach War sza wy po ja wił się na wet
tram waj z gwiaz dą Da wi da i na pi sem „Nur für Ju den”. Jesz cze je sie nią 1939 r. na ka -
za no Ży dom kła niać się spo tka nym na uli cy Niem com i ustę po wać im z dro gi –
scho dząc z chod ni ka. Nie ba wem wpro wa dzo no przy mus pra cy, któ ry ob jął Ży dów
mię dzy 14 i 60 ro kiem ży cia. Od tej po ry sta łym ele men tem oku pa cyj ne go pej za żu
sta ły się ko lum ny Ży dów, pę dzo nych pod nad zo rem do cięż kich prac pu blicz nych.
Wła dze nie miec kie przy stą pi ły rów nież do za kro jo ne go na wiel ką ska lę ra bun ku
wła sno ści ży dow skiej, za czy na jąc od ob ję cia za rzą dem ko mi sa rycz nym ży dow skich
przed się biorstw oraz – nie co póź niej – ży dow skich nie ru cho mo ści. W stycz niu
1940 r. su ro wy mi re stryk cja mi ob ję to ży dow skie oszczęd no ści w ban kach oraz za -
czę to re je stro wać wszyst kie kosz tow no ści oso bi ste na le żą ce do Ży dów. Od mo wa
zgło sze nia po cią ga ła za so bą su ro we ka ry – z cza sem na wet ka rę śmier ci. 1 grud nia
1939 r. wpro wa dzo no w ży cie naj bar dziej chy ba wi docz ny znak od se pa ro wa nia Ży -
dów – opa skę z gwiaz dą Da wi da, któ rą mu sie li no sić na pra wym przed ra mie niu
wszy scy Ży dzi po wy żej 12 ro ku ży cia. War to do dać, że nie miec ka de fi ni cja „ży dow -
sko ści” by ła nie zby wal na, gdyż opie ra ła się na po cho dze niu, a nie – jak do tąd –
na wy zna niu. Przed koń cem grud nia 1939 r. Ży dom eme ry tom wstrzy ma no wy pła tę
świad czeń eme ry tal nych, a wszyst kim – od mó wio no świad czeń cho ro bo wych oraz
po mo cy le kar skiej. Rów no cze śnie zróż ni co wa no sys tem ra cjo no wa nia żyw no ści –

Ży dom wy da no kart ki ze znacz nie zmniej szo ny mi (w sto sun ku do Po la ków) przy -
dzia ła mi. Obok te go wy da no ca ły sze reg roz po rzą dzeń nę ka ją cych, po zba wio nych ja -
kiej kol wiek lo gi ki fi skal nej bądź go spo dar czej, któ rych ce lem by ło dal sze zła ma nie
mo ra le pol skich Ży dów (np. wpro wa dzo ny w dniu 26 paź dzier ni ka 1939 r. za kaz
ubo ju ry tu al ne go).

Fi zycz ne roz dzie le nie Po la ków i Ży dów po głę bia ło się z mie sią ca na mie siąc.
Od wio sny 1940 r. wpro wa dzo no róż ni ce w obo wią zu ją cych go dzi nach po li cyj nych:
Ży dom wol no by ło prze by wać na uli cach kró cej niż Po la kom. 13 wrze śnia 1940 r. Gu -
ber na tor Ge ne ral ny wy dał tzw. Pierw sze Roz po rzą dze nie do ty czą ce ogra ni cze nia praw
po by tu na te re nie Ge ne ral nej Gu ber ni (Ve rord nung über Au fen thalts be schränkun gen
im Ge ne ral go uver ne ment), któ re sta no wi ło wstęp do za mknię cia lud no ści ży dow skiej
w get tach. W le cie 1940 r. w War sza wie przy stą pio no do urzą dza nia za mknię tej dziel -
ni cy ży dow skiej, któ rą w po ło wie li sto pa da oto czo no wy so kim mu rem. Roz dzie lił on
na do bre pol ską i ży dow ską część mia sta. W get cie war szaw skim zna la zło się po nad
400 tys. Ży dów. Po dob ne get ta po wsta ły w in nych mia stach oku po wa nej Pol ski. Nie -
któ re z nich nie by ły co praw da oto czo ne mu ra mi, ale w wy pad ku więk szych sku pisk
ży dow skich izo la cja by ła zu peł na. Nad ru chem lud no ści czu wa ła po li cja nie miec ka,
pol ska po li cja gra na to wa oraz spe cjal nie utwo rzo na po li cja ży dow ska. Prze pust ki wy -
da wa no nie chęt nie, a z cza sem pra wie cał ko wi cie unie moż li wio no Ży dom opusz cza -
nie „dziel nic za mknię tych”. Rów no cze śnie wła dze nie miec kie roz po czę ły ofen sy wę
pro pa gan do wą, któ rej ce lem by ło po głę bie nie ist nie ją cych i wcze śniej ani mo zji
i wzmoc nie nie an ty se mic kich uprze dzeń. Utwo rze nie gett tłu ma czo no ja ko za po bie -
gaw czy śro dek hi gie nicz ny ma ją cy na ce lu ochro nę pol skiej lud no ści przed zgub ny mi
skut ka mi sza le ją ce go wśród Ży dów ty fu su. Pla ka ty, ar ty ku ły w pi smach ga dzi no wych
oraz spe cjal ne wy sta wy wę drow ne mia ły prze ko nać Po la ków, że Ży dzi są praw dzi wy mi
spraw ca mi woj ny świa to wej, jak rów nież że są od po wie dzial ni za roz wój świa to we go
bol sze wi zmu. Wtó ru jąc kam pa niom nie na wi ści pro wa dzo nym przed woj ną przez en -
de cję, Niem cy prze ko ny wa li Po la ków, że usu nię cie Ży dów z han dlu, prze my słu
i z wol nych za wo dów otwo rzy ło „lud no ści aryj skiej” dro gę do bez pre ce den so we go
awan su spo łecz ne go. Cy nizm pro pa gan dy nie miec kiej był oczy wi sty; środ ki – pry mi -
tyw ne, lecz dla wie lu ar gu men ty te mia ły pew ną si łę prze ko ny wa nia. 
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Sy tu acja za mknię tych w get tach Ży dów po gar sza ła się bez u stan nie. 29 kwiet -
nia 1941 r. uka za ło się dru gie roz po rzą dze nie „o pra wie po by tu”, tym ra zem de sy -
gnu ją ce get ta ja ko je dy ne do pusz czo ne pra wem miej sce za miesz ka nia dla Ży dów.
Lu dwig Fi scher, szef Dys tryk tu War szaw skie go rów nież wy dał wła sne roz po rzą dze -
nia, na kła da ją ce dal sze ogra ni cze nia na lud ność ży dow ską. Żą da nie za ostrze nia
prze pi sów an ty ży dow skich wy su nął rów nież dr Ha gen, le karz od po wie dzial ny
za wa run ki sa ni tar no -epi de mio lo gicz ne w get tach. 7 lip ca 1941 r. pi sał do gu ber na -
to ra Fi sche ra: „Każ dy, kto opusz cza dziel ni cę ży dow ską, po wi nien pod le gać ka rze
chło sty, a je że li ma przy so bie za so by fi nan so we – rów nież grzyw nie. Włó czę gów
Ży dów po win no się roz strze li wać”. 15 paź dzier ni ka 1941 r. Hans Frank wy dał trze -
cią „Pro kla ma cję o ogra ni cze niu pra wa po by tu”, któ ra wpro wa dzi ła ka rę śmier ci dla
Ży dów zła pa nych po za get tem bez opa ski i bez prze pust ki. Chcąc znie chę cić i za -
stra szyć Po la ków, ka rę śmier ci wpro wa dzo no rów nież dla lu dzi ukry wa ją cych Ży -
dów. Niem cy przy ję li przy tym za sa dę od po wie dzial no ści zbio ro wej – nie rzad ko
za ukry wa nie Ży dów po no si li od po wie dzial ność nie tyl ko go spo da rze, ale rów nież
ich są sie dzi, któ rych Niem cy oskar ża li o brak od po wied niej czuj no ści. Za gad nie nie
po mo cy na bra ło ogrom ne go zna cze nia w le cie 1942 r., kie dy hi tle row cy przy stą pi li
do pla no wej eks ter mi na cji lud no ści ży dow skiej. Z se tek li kwi do wa nych gett
na „aryj ską stro nę” zbie gły dzie siąt ki ty się cy ży dow skich roz bit ków, szu ka ją cych ra -
tun ku wśród Po la ków. W wie lu wy pad kach lu dzie wy nu rza ją cy się po la tach izo la -
cji, gło du, cho rób i co dzien ne go ter ro ru nie mie li po ję cia o wa run kach pa nu ją cych
w oku po wa nej Pol sce. Na do miar złe go wie lu Ży dów mó wi ło po pol sku z cięż kim
ży dow skim ak cen tem al bo wręcz nie mó wi ło po pol sku wca le. Zna le zie nie kry jów ki
by ło wo bec te go rze czą nie zwy kle trud ną. Ry zy ko po głę biał fakt, że lu dzie ukry wa -
ją cy Ży dów mu sie li się li czyć z bra kiem zro zu mie nia lub na wet z de nun cja cją ze
stro ny są sia dów. Ist nie ją ce uprze dze nia oraz pro pa gan da wro ga nie po zo sta wa ły bez
skut ku. A i w pod zie miu zda nia na te mat po mo cy Ży dom by ły po dzie lo ne. „Pro pa -
gan da Cen tral na”, pod ziem ne pi smo na cjo na li stów spod zna ku NSZ, nie prze bie ra -
ło w sło wach. Na prze ło mie lat 1942/43 pi sa li oni: „Na le ży na pięt no wać tych, któ -
rzy chcą ukry wać mię dzy so bą Ży dów i ogło sić ich zdraj ca mi spra wy pol skiej. Gdyż
każ dy pra wy Po lak wie, że w od ro dzo nej Pol sce tak dla Niem ca jak i dla Ży da miej -
sca nie ma”.

W ta kiej sy tu acji ra to wa nie Ży dów w oku po wa nej Pol sce sta ło się za ję ciem
wy jąt ko wo nie bez piecz nym – z pew no ścią bar dziej nie bez piecz nym od „zwy kłej”
kon spi ra cji, w sto sun ku do któ rej na sta wie nie spo łe czeń stwa by ło prze cież jed no -
znacz nie po zy tyw ne. Tym więk szy sza cu nek win ni je ste śmy lu dziom, któ rzy w tych
strasz nych cza sach i w tych wa run kach go to wi by li co dzien nie, i przez la ta, ry zy ko -
wać wła snym ży ciem, aby oca lić ży cie swych bliź nich. 

Jan Gra bow ski, hi sto ryk, pro fe sor Uni wer sy te tu w Ot ta wie (Ka na da), spe cja li -
zu je się w hi sto rii Za gła dy Ży dów.



Pushed Beyond The Margin: 
German Anti-Jewish Legislation 

in The Occupation of Poland
Jan Grabowski

From the very beginning of the occupation of Poland, the Germans introduced
a series of regulations and decrees aimed at achieving a drastic marginalization of
the Jewish population. The exemption of Jews from society proved to be of vital im-
portance at a later stage in the design of the Holocaust. The network of prohibitions
and injunctions created an invisible barrier between Poles and Jews, which addition-
ally hampered any attempts at help, and the physical separation which occurred in
late autumn of 1940, with the introduction of closed ghettos, was the inevitable
final stage of the separation of the two populations. 

Jews were banned from public places as early as October 1939 – they could no
longer enter cafes, restaurants, and some shops. In February, 1940, they were forbid-
den to use the railway and public transport available to “Aryans” – as non-Jewish
people were labelled in Nazi terminology. In time, the streets of Warsaw saw street-
cars adorned with the Star of David, and the words “nur für Juden.” By the autumn
of 1939, Jews were legally required to bow to Germans they met on the streets, and
move out of their way by stepping off the pavement. Shortly afterwards, mandatory
work was imposed on all Jews between the ages of 14 and 60. From that day on,
columns of Jews being led to perform heavy public labour became a constant image
in the composition of the wartime landscape. The German authorities commenced
a large-scale pillaging of Jewish property, starting with placing all Jewish-owned
businesses, and later, all Jewish-owned real estate, under compulsory administra-
tion. In January, 1940, severe limitations were placed on Jewish bank savings, and
the registration of all Jewish-owned valuables began. The failure to report entailed
drastic punishments, which in time, increased to eventually include capital punish-
ment. On December 1st, 1939, possibly the most visible means of separating Jews
and Poles was introduced: the Star of David armband, to be worn on the right arm
by every Jew over the age of 12. It should be noted that the German definition of
“Jewishness” was intrinsic, since it was based on parentage, rather than faith, which
had previously been the grounds for the distinction. By the end of December 1939,
pension payments were withheld from Jewish retirees, and health benefits and med-
ical care were refused to all Jews. At the same time, the food rationing system was
differentiated – Jews were provided with coupons for rations, which were much

smaller than the rations distributed to Poles. Alongside this, the authorities devised
an entire chain of oppressive regulations, devoid of any fiscal or economic logic,
meant only to further reduce the morale of the Polish Jews (an example was the pro-
hibition of ritual slaughter of animals, introduced on October 26th, 1939).

The physical separation of Jews and Poles grew deeper each month. Differentia-
tion in enforced curfews was introduced in the spring of 1940, with Poles being al-
lowed to stay on the streets longer than Jews. On September 13th, 1940, the Gover-
nor-General issued the so-called First Regulation, limiting the right to stay in the
territory of the General Government (Verordnung über Aufenthaltsbeschränkungen im
Generalgouvernement), a prelude to closing off the Jewish population in ghettos. The
authorities began preparations for the closed Jewish district in Warsaw, in the summer
of 1940, and by mid-November it was walled off, which meant the final division of the
Polish and Jewish sections of the city. Over four hundred thousand Jews were forced to
live in the Warsaw ghetto. Similar ghettos were organized in other cities in Poland.
Some of them were not surrounded by walls, but nevertheless, any large concentration
of Jewish people suffered total isolation. The flow of the population was supervised by
German police, the Polish Blue Police, and the Jewish Ghetto Police, established specif-
ically for this purpose. Passes were issued reluctantly, and in time, the Jews were al-
most completely unable to leave the closed districts. Simultaneously, the German au-
thorities began propaganda operations aimed at strengthening the already-extant
animosities and reinforcing anti-Semitic prejudice. The formation of the ghettos was
justified as a hygiene measure whose objective was the protection of the Polish popula-
tion from the dire consequences of typhoid fever, running rampant among the Jewish
populace. Posters, articles in propaganda newspapers, and travelling exhibitions were
to convince Poles that the Jews were the true masterminds of the world war, as well as
the ones responsible for the proliferation of Bolshevism worldwide. Echoing the hate
campaigns that ran before the war by the Polish National Democracy, the Germans ar-
gued that removing Jewish involvement from trade, industry, and freelance occupa-
tions would open the way for unprecedented social advancement for the “Aryan popu-
lation.” Although the cynicism of the German propaganda apparatus was as obvious as
their primitive methods, for many, their arguments held some merit. 
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The situation of the Jews being locked in the ghettos continued to worsen. On
April 29th, 1941, the authorities issued the second regulation on the “right of resi-
dence”, designating the ghettos as the sole legal place of residence for Jews. Ludwig
Fischer, the governor of the Warsaw District, issued his own decrees, imposing fur-
ther limitations on the Jewish population. Demands of increasing the severity of
anti-Jewish legislation were also posed by doctor Hagen, the physician responsible
for the sanitary and epidemiological conditions in the ghettos. On July 7th, 1941,
he wrote to governor Fischer, “Anyone leaving the Jewish district should be sub-
jected to flogging, and should they own any financial resources – a fine as well. Jew-
ish vagabonds should be shot.” On October 15th, 1941, Hans Frank issued the third
“Proclamation on the limitation of right to residence”, introducing capital punish-
ment for Jews caught outside of the ghetto without an armband or a pass. In order
to discourage and intimidate Poles, capital punishment was also instated for any
person hiding Jews. Germans adopted the principle of group responsibility in this
regard, and the punishment for hiding Jews was often meted out not only to the cul-
prits, but to their neighbours as well, in these instances, accused by the Germans of
insufficient vigilance. The issue of aiding Jews took on even greater significance in
the summer of 1942, when the Nazis began their planned extermination of the Jew-
ish population. Hundreds of thousands of Jewish fugitives fled from the hundreds of
liquidated ghettos to the “Aryan” side, seeking help from Poles. In many cases, the
people emerging from years of isolation, hunger, disease, and daily terror, had no
inkling of the actual situation of occupied Poland. To make matters worse, many
Jews either spoke Polish with a distinct accent, or not at all. This made finding any
hideout a grave challenge. The risk was increased by the fact that anyone hiding
Jews often had to brave the lack of any understanding, or even the threat of denun-
ciation on behalf of their neighbours. The existing prejudice and German propa-
ganda also carried some weight. Even in the underground, opinions on aiding the
Jews differed. Propaganda Centralna, the underground paper of the nationalist
groups associated with the National Armed Forces, felt no need for restraint. At the
turn of 1942/43, they wrote: “We need to stigmatize those who seek to hide Jews
among them, and not shy away from proclaiming them traitors to the Polish cause.
For any righteous Pole knows that in Poland reborn there is no room for neither the
German nor the Jew.”

In the face of such attitudes, saving Jews in occupied Poland became highly
dangerous – decidedly more so than “mere” resistance, viewed by society in a unani-
mously positive light. All the more respect ought to be shown to the ones, who, in
those terrible times and trying circumstances, were ready to risk their lives, daily
and for years, to save the lives of their fellow men. 

Jan Grabowski is a historian and a professor at the University of Ottawa, 
specializing in the history of the Holocaust.
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Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski
Commander’s Cross with the Star of the Order of the Rebirth of Poland

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski
Commander’s Cross of the Order of the Rebirth of Poland
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Postanowienie 
Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej
Lecha Kaczyńskiego

o nadaniu orderów

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach

i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, 
z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, 

poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, 
poz. 848), za bohaterską postawę i niezwykłą odwagę wykazaną w ratowaniu życia

Żydom podczas II wojny światowej, za wybitne zasługi w obronie godności
człowieczeństwa i praw ludzkich, odznaczeni zostali:

Provision 
of the President 

of the Republic of Poland
Lech Kaczyński

on the awarding of medals

Based on art. 138 of the Constitution of the Republic of Poland 
from 2 April 1997, as well as the statute from 16 October 1992 regarding medals
and decorations (Dz. U. No. 90, item 450, of 1999 No. 101, item 1177, of 2000
No. 62, item 718, of 2002 No. 74, item 676, of 2006 No. 104, item 708 and 711
and No. 194, item 1432 and of 2007 No. 25, item 162 and No 123, item 848), for
heroic stature and extraordinary bravery shown saving Jewish lives during World
War II, for distinguished merit in defending human dignity and human rights, we

have decorated:
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Tadeusz Banasiewicz, fot. Krzysztof Pacholak



Tadeusz Banasiewicz 
ur./b. 1925

Osoby, którym udzielił pomocy: Fela Szatner, Szlomo Ehrenfreund, Izaak
Ehrenfreund, Jakub Nassan, Giena Nassan, Marcel Tajch, Janina Tajch, Fajga
Wajdenbaum, Edmund Orner, Benjamin Sztamp ater, Berta Reinhertz, Samuel
Reinhertz, Lotka Pepper, Józef Waj dling. Tytuł Sprawiedliwego i medal Yad
Vashem: 1991

Pierw szy przy szedł Szlo mo Eh ren freund. Uciekł na gi znad do łu, któ ry Niem cy
prze zna czy li na zbio ro wą mo gi łę Żydów z Maćkowic. Naj pierw Szlo mo zja wiał się
u Ba na sie wi czów w Orze chow cu co wie czór. Do sta wał ko la cję, od cho dził przed
nocą. Dwa ra zy wra cał do bli skich, za mknię tych w get cie w Prze my ślu. Dwa ra zy
ucie kał stam tąd przed „ak cja mi”. Gdy zbli ża ła się ta osta tecz na, po pro sił Ta de usza
Ba na sie wi cza o schro nie nie dla sie bie i bra ta. 

Jak to się sta ło, że oprócz Szlo my i Iza aka w kry jów ce za miesz ka ło w su mie
czter na ście osób? Te go pan Ta de usz nie pa mię ta. Pa mię ta za to do kład nie każ dą po -
stać. Ich imio na, na zwi ska, pro fe sje, związ ki. To on po pro sił swo ją ro dzi nę o zgo dę
na udzie le nie schro nie nia Ży dom. Zgo dzi li się, ale pod wa run kiem, że sam zaj mie
się ukry wa ny mi.

Bun kier na osiem łó żek zbu do wał pod sto do łą Ja kub Na ssan, je den z ukry wa -
nych. Na ssan był so cja li stą, czy tał Ta de uszo wi Mark sa. Ba na sie wicz przy cho dził
do sto do ły roz ma wiać z prze śla do wa ny mi. Wspo mi na róż no rod ność ich po glą dów,
re li gij ne zwy cza je, dys ku sje. I ich po czu cie hu mo ru, któ re tak mu im po no wa ło.

Ukry wa ni nie opusz cza li sto do ły. Da wa li Ba na sie wi czom kosz tow no ści, że by
mie li czym opła cić przy no szo ne im je dze nie. Prze trwa li do 1944 r., do wkro cze nia
Ro sjan.

Kry jów kę dwu dzie stu ośmiu Ży dów w po bli skich Tar naw cach zde ma sko wa no,
wszyst kich za bi to.

People he helped: Fela Szatner, Szlomo Ehrenfreund, Izaak Ehrenfreund, Jakub
Nassan, Giena Nassan, Marcel Tajch, Janina Tajch, Fajga Wajdenbaum, Edmund
Orner, Benjamin Sztampater, Berta Reinhertz, Samuel Reinhertz, Lotka Pepper,
Józef Wajdling. The Title of Righteous and the Yad Vashem Medal: 1991 

Szlomo Ehrenfreund was the first to come. He fled, naked, from the pit that
the Germans planned to use as a mass grave for Jews from Maćkowice. At the be-
ginning, Szlomo only came to the Banasiewiczs in the evenings. He was given sup-
per and would leave before nightfall. He returned to his relatives in the Przemyśl
ghetto twice, and twice he escaped from there, fleeing from the ‘actions’. When the
final ‘action’ came, he asked Tadeusz Banasiewicz to shelter him and his brother.

How it happened that there were fourteen people in the hiding place apart
from Szlomo and Izaak, is not something Tadeusz would remember. However, he
does remember them all: their names, surnames, occupations and relationships. He
asked his family for permission to give shelter to Jews. They agreed, provided he
would be the one to cake care of them.

An eight bed dugout under the barn was built by Jakub Nassan, one of the
Jews in hiding. Nassan was a socialist, he read Tadeusz the works of Marx, and Ba-
nasiewicz used to visit the Jews in the barn and talk with them. He remembers the
diversity of their views, religious customs and discussions. He also remembered
their sense of humour, which he found very impressive.

The Jews in hiding stayed in the barn all the time. They gave the Banasiewiczs
their valuables so that they had money to pay for food. They stayed there from 1942
until the liberation.

A hiding place of twenty eight Jews in the nearby Tarnawce was discovered.
They were all executed.
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Kazimierz Brzuszkiewicz, fot. Jacek Rajkowski



Kazimierz Brzuszkiewicz 
ur./b. 1920

Osoby, którym udzielił pomocy: Tadeusz Wolpert (przybrane nazwisko:
Kapczyński), Regina Wolpert. Tytuł Sprawiedliwego i medal Yad Vashem: 1998

W pierw szych la tach woj ny An na Brzusz kie wicz wy sta ra ła się o zwol nie nie sy -
na Ka zi mie rza z KL Stu tthof. Po po wro cie z obo zu roz po czął on pra cę w Bacz kach
(po wiat wę grow ski) ja ko ma ga zy nier w fa bry ce ma szyn rol ni czych. Pręd ko za przy jaź -
nił się z no wym po moc ni kiem i współ lo ka to rem, Ta de uszem Kap czyń skim. Ktoś
szep nął Ka zi mie rzo wi, że je go kom pan pod zmie nio nym na zwi skiem ukry wa ży dow -
skie po cho dze nie. W 1941 r. ozna cza ło ono wy rok śmier ci.

Za py ta ny przez Brzusz kie wi cza wprost, Ta de usz Wol pert opo wie dział swo ją hi -
sto rię. Je go oj ca za mor do wa no w łódz kim get cie, sio stra i cio cia za mar z ły w le śnej
kry jów ce. Mat ka prze by wa ła w get cie w Stocz ku. 

Ka zi mierz za ofe ro wał mat ce Ta de usza, Re gi nie, schro nie nie w opusz czo nym
war szaw skim miesz ka niu swo jej sio stry. Tam pa ni Wol pert ukry wa ła się przez 
ok. 6 mie się cy. W prze ci wień stwie do niej Ta de usz nie miał „złe go wy glą du”, mógł
więc co ty dzień do star czać mat ce żyw no ść. Gdy do sto li cy wró ci ła sio stra Ka zi mie -
rza, pa ni Wol pert z sy nem schro ni li się w ogród kach dział ko wych pod War sza wą.
Tam do cze ka li koń ca woj ny.

Ka zi mierz Brzusz kie wicz w czasie Po wsta nia War szaw skie go zo stał wzię ty
do nie wo li podczas odbioru zrzutów zaopatrzenia, ale uciekł z trans por tu jeń ców.
Po woj nie znalazł się w Syrii, pra co wał przez jakiś czas w Da masz ku:

„Ale nie ste ty sam za cho ro wa łem. Za du żo wra żeń: woj na, po wsta nie. Przez
pół ro ku, jak wró ci łem, le czy łem się z pa dacz ki. Ale wy le czy łem się, już się nie po -
wta rza”.

Po po wro cie do Pol ski Ka zi mierz Brzusz kie wicz za miesz kał w Po zna niu.
W 1952 r. Ta de usz Wol pert wy emi gro wał do Szwe cji, gdzie miesz ka do dziś. Pa no wie
spo ty ka ją się re gu lar nie w wa ka cje, nad pol skim mo rzem.

People he helped: Tadeusz Wolpert (assumed name: Kapczyński), Regina Wolpert.
The Title of Righteous and the Yad Vashem Medal: 1998

During the first years of the war, Anna Brzuszkiewicz managed to arrange for
her son to be released from Stutthof concentration camp. After returning from the
camp, Kazimierz began working as a warehouse assistant in a farm machinery fac-
tory in Baczki (Węgrów district). He quickly befriended his new roommate, Tadeusz
Kapczyński, but someone informed Kazimierz that his friend Tadeusz, was hiding
his Jewish roots under a false name. In 1941, this meant the death sentence. 

Asked outright by Brzuszkiewicz, Tadeusz Wolpert confided in him, telling
him his entire life story. His father was murdered in the Łódź ghetto, his sister and
aunt froze to death in a forest hideout, and his mother was in the Stoczek ghetto. 

Kazimierz offered to hide Tadeusz Wolpert’s mother in the Warsaw apartment
vacated by his sister. She spent about six months there, but unlike his mother,
Tadeusz possessed ‘good looks’ which allowed him to provide her with food every
week. When Kazimierz’s sister returned to the city, Mrs Wolpert and her son hid in
an allotment garden near Warsaw, where they survived until the end of the war. 

During the Warsaw Uprising, Kazimierz Brzuszkiewicz was the lead officer in
charge of receiving drops. He was taken captive but managed to escape from a pris-
oner transport. After the war he worked in Damascus. 

“As bad luck would have it, I fell ill. Too much excitement, the war, the Upris-
ing. When I came back, I was treated for epilepsy. But I’m cured now, it doesn’t hap-
pen anymore.”

After returning to Poland, Kazimierz Brzuszkiewicz settled in Poznań. In 1952
Tadeusz Wolpert emigrated to Sweden, where he is still living today. The two men
meet regularly in the summer at the Polish seaside.
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Maria Krystyna Bytnar, fot. Jacek Rajkowski



Maria Krystyna Bytnar
z d./née ŚWIĘCICKA, ur./b. 1921

Osoby, którym udzieliła pomocy: Rozalia (Zofia) Braunrot, Henryk Braunrot,
Elżbieta Braunrot, Maria Róża (Mary Ross). Przybrane nazwisko rodziny
Braunrotów: Lasoccy. Tytuł Sprawiedliwej i medal Yad Vashem: 1983

Ro za lia Braun rot lu bi ła sie dzieć na we ran dzie z ciot ką Ma rii Bytnar. Cio cia
nigdy nie po zna ła, że pa ni Rozalia jest Ży dów ką. Pa ni Braun rot wraz z mę żem, cór -
ką i sio strą przy rod nią prze by wa li w le śni czów ce Świę cic kich jaw nie. Ty le że ja ko
pań stwo La soc cy. Dla są sia dów, dal szej ro dzi ny i po zo sta łych go ści by li let ni ka mi,
któ rych po byt nie opo dal pod war szaw skich Zą bek nie co się prze dłu żył. Miesz ka li
tam od czerw ca do grud nia 1944 r.

Opo wia da pa ni Byt nar: 
„Ma ma [Ste fa nia Świę cic ka, tak że Spra wie dli wa – przyp. red.] z gó ry za po wie -

dzia ła, że ma ją się nor mal nie za cho wy wać. Tak że od ży li u nas po pro stu, bo ta pa ni
sie dzia ła po dob no za sza fą przez pół ro ku z dziec kiem, w ja kimś ukry ciu i tam szy -
ka no wa na do syć by ła”.

„La soc cy” mu sie li uwa żać, by nie zdra dzić się ję zy kiem, ak cen tem, zwy cza -
jem. Ro za lia i Elż bie ta co nie dzie lę cho dzi ły do ko ścio ła. W wa run kach wo jen nych
o za cho wa niu ko szer no ści nie by ło mo wy – ja dło się to, co by ło, a by ło nie wie le. Raz
Hen ryk Braun rot, któ ry co dzień jeź dził do War sza wy do pra cy, ucie kał przed daw -
nym zna jo mym, prze ra żo ny, że ten mógł by go szan ta żo wać de nun cja cją. 

„Mo że się nie któ rzy mo gli do my ślać – są sie dzi czy in ni lu dzie – że to są... Ktoś
mógł ner wo wo nie wy trzy mać i po wie dzieć. Po pro stu…” 

Po woj nie ro dzi na Braun ro tów wy emi gro wa ła do Fran cji. Z pa nią Byt nar utrzy -
my wa ła sta ły, ser decz ny kon takt. Dziś ży je już tyl ko Ma ry Ross, miesz ka w USA.
Dwa ra zy do ro ku przy sy ła pa ni Kry sty nie pre zen ty. 

„Uwa ża mnie za swo ją sio strę, tak jak ro dzo ną sio strę trak tu je”. 
Ma ria Kry sty na Byt nar prze pra co wa ła 37 lat ja ko den tyst ka. Miesz ka w Ząb -

kach. Le śni czów ka, do któ rej jej ma ma przy ję ła Ży dów, jesz cze stoi. Pa ni Byt nar
cho dzi tam cza sem na spa cer.

People she helped: Rozalia (Zofia) Braunrot, Henryk Braunrot, Elżbieta
Braunrot, Maria Róża (Mary Ross). Assumed name of the Braunrot family:
Lasocki. The Title of Righteous and the Yad Vashem Medal: 1983

Rozalia Braunrot liked to sit on the porch with Maria Krystyna Bytnar’s aunt.
The aunt never realized Rozalia was Jewish. Rozalia Braunrot, her husband, daugh-
ter, and step-sister lived openly in the Święcickas’ forest lodge, albeit under the false
name of Lasocki. For the neighbours, distant family and other guests, they were
simply holidaymakers, whose stay near Warsaw’s Ząbki was prolonged. They stayed
there between June and December 1944. 

“Mum [Stefania Święcicka, also recognized as the Righteous Among the Na-
tions] told them up front that they were to act normally. So they were able to
breathe fresh air with us, because before that they had sat behind a wardrobe for
half a year, with their daughter, in a hideout, and were quite harassed there.” says
Maria Bytnar.

The ‘Lasockis’ had to be careful not to give themselves away with their lan-
guage, accent or habits, and Rozalia and Elżbieta went to a Catholic church every
Sunday. During the war it was impossible to observe kosher laws: food was scarce
and choice was severely limited. On one occasion Henryk Braunrot, who would go
to Warsaw to work every day, was forced to run from a former acquaintance, afraid
that the latter might blackmail him with the threat of denouncement. 

“Maybe some of them might suspect – neighbours or others – that they were...
Someone might just break down and inform. Just like that…” 

After the war the Braunrot family left for France. They maintained continu-
ous, warm contact with Mrs Bytnar. Only Mary Ross is still alive today and living in
the US. She sends Maria Krystyna presents twice a year. 

“She’s always considered me as her sister, treated me like a sister.” 
Maria Krystyna Bytnar worked as a dentist for 37 years. She continues to live

in Ząbki. The forest lodge, where her mother helped Jews, is still standing. Mrs Byt-
nar sometimes takes a stroll in the area.
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Helena Bąkała, fot. Jacek Rajkowski



Helena Bąkała
z d./née RASZKIEWICZ, ur./b. 1914

Oso ba, któ rej udzie li ła po mo cy: Cha im Bi ren baum (Zby szek). Tytuł
Sprawiedliwej i medal Yad Vashem: 1996

W 1942 r. mat ka i sio stra Cha ima Bi ren bau ma zo sta ły wy wie zio ne
z Umschlag plat zu w war szaw skim get cie do obo zu za gła dy. Cha im tra fił do trans -
por tu rok póź niej, gdy get to pło nę ło pod czas Po wsta nia. Wy sko czył z po cią gu.

Opo wia da He le na Bą ka ła:
„Strze la li za nim, ale nie tra fi li. Do tarł do le śni czów ki. W tej le śni czów ce pa ni

da ła mu je dze nie, a mru gnę ła do mę ża, że by po szedł za wia do mić, że jest ucie ki nier
u nich. On się zo rien to wał. Mó wi: «Zo sta wi łem wszyst ko i da łem no gę w las».
Na pew no przy je cha li, bo by ła strze la ni na do tej le śni czów ki”.

Po kil ku dniach wę drów ki, kil ku na sto let ni wów czas Chaim, wy koń czo ny do -
tarł do War sza wy. Za pu kał do do mu przed wo jen nych są sia dów – He le ny Bą ka ły, jej
mę ża Ta de usza i mat ki Ju lian ny Rasz kie wicz. Spę dził u nich trzy ty go dnie. Ner wo -
we, bo dom gra ni czył z get tem, w któ rym trwa ło Po wsta nie. Pod oknem prze cha dza -
li się ukra iń scy żan dar mi, na prze ciw ko miesz ka ła ich sa mo zwań cza współ pra cow ni -
ca. Pa ni He le na, że by prze rzu cić do get ta je dze nie, uda wa ła do zor czy nię: 

„Bra łam szczot kę i wy cho dzi łam na uli cę. Jak te Ukra iń ce się tam te go, ni by
za mia ta łam, że je stem do zor czy nią. To jest tak trud ne do opo wie dze nia wszyst ko, co
się prze szło. Wy te raz ży je cie, mło dzi, w do brych cza sach, ale my to że śmy prze szli”.

Ta de usz Bą ka ła wy ro bił Cha imo wi no we pa pie ry. Ten, już ja ko Zby szek, zgło -
sił się na ro bo ty do Nie miec. Tam dożył końca wojny. W 1947 r. wy emi gro wał
do Izra ela. Miesz ka w Haj fie, sta le ko re spon du je z He le ną Bą ka łą, przy sy ła jej zdję -
cia dzie ci i wnu ków. W 1994 r. od wie dził ją w War sza wie.

Person she helped: Chaim Birenbaum (Zbyszek). The Title of Righteous and the
Yad Vashem Medal: 1996

In 1942, Chaim Birenbaum’s mother and sister were transported from Um-
schlagplatz in the Warsaw ghetto to an extermination camp. During the Warsaw
Ghetto Uprising a year later, Chaim was put on a concentration camp transport but
jumped out of the train.

“They shot at him, but missed.” says Helena Bąkała. “He was taken in by a
forester’s wife, who, while giving him food also winked at her husband to go and in-
form on the escapee. Chaim realized what was happening, ‘I left everything and
fled’, he said. When they came for him, there were sounds of gunfire at the lodge.”

Exhausted after a few days of wandering, Chaim, then a teenager, reached War-
saw. He went to his neighbours from before the war: Helena Bąkała, her husband
Tadeusz, and Helena’s mother Julianna Raszkiewicz. He stayed with them for three
weeks. This was a restless and difficult time, since their apartment was next to the
Warsaw ghetto. Ukrainian guards patrolled the streets and a self-appointed collabo-
rator lived just across the landing. Helena used to smuggle food into the ghetto pre-
tending to be a janitor.

“I used to take a broom, sweep the floor and acted like a janitor if I saw those
Ukrainians hanging about. It’s all very difficult to describe what we went through.
You, the young people, now live in good times, but we went through a lot then.”

Tadeusz Bąkała organized new documents for Chaim who volunteered to go to
work in Germany under a false name, Zbyszek. In 1947 he emigrated to Israel. He
lives in Haifa and keeps in touch with Helena Bąkała, and sends her pictures of his
children and grandchildren. In 1994 he visited her in Warsaw.
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Zofia Celińska, fot. Jacek Rajkowski



Zofia Celińska 
z d./née LIPSKA, ur./b. 1919

Osoby, którym udzieliła pomocy: Zofia Lewinówna (przybrane nazwisko:
Lipkowska) Rachela Helena Kohan, Władysław Kohan, Karola Zweibaum (Ola
Zweibaum, Ola Karłowicz). Tytuł Sprawiedliwej i medal Yad Vashem: 2001

Zo fia Ce liń ska, choć rzad ko mó wi o prze szło ści, pa mię ta do kład nie szkol ne
ko le żan ki z war szaw skie go gim na zjum: 

„50 pro cent Ży dó wek, 50 pro cent nie -Ży dó wek. I ja kie by ły sto sun ki w gim na -
zjum, że zu peł nie nie by ło te go, co dzi siaj się czu je i dzi siaj się wi dzi”. 

Ze szcze gó ła mi re la cjo nu je lo sy swo ich ko le ża nek Ży dó wek, ich hi sto rie ro -
dzin ne, dzie je prze trwa nia. Jed na z nich, Zo fia Le wi nów na, po pro si ła przy ja ciół kę
o schro nie nie dla cio ci i wuj ka Ko ha nów. Sa ma ukry wa ła się już u Lip skich od kil ku
mie się cy, dziew czy ny ra zem cho dzi ły na taj ne kom ple ty. 

Ko ha no wie zo sta li u Lip skich oko ło ro ku. Ro man Lip ski, oj ciec Zo fii, zro bił
dla nich kry jów kę na wy pa dek re wi zji. Ostrze że ni przez są sia da o pla no wa nym naj -
ściu Niem ców, Lip scy zna leź li dla ukry wa nych in ne miesz ka nie, w Mi la nów ku. 

„Ra che la Ko han źle mó wi ła. Ży dów, któ rzy by li za sy mi lo wa ni, ła two by ło
scho wać. Ale Ży dzi, któ rzy nie by li za sy mi lo wa ni, z ni mi by ło bar dzo cięż ko. A ry -
zy ko by ło ogrom ne”. 

O ży ciu Ży dów w cza sie woj ny pa ni Ce liń ska mó wi dziś: „To by ło cho dze nie
po li nie”. Wte dy ja ko 20-let nia dziew czy na kol por to wa ła Biu le tyn In for ma cyj ny AK,
pra co wa ła, by utrzy mać ro dzi ców oraz dwo je ro dzeń stwa i oprócz opie ko wa nia się
sta ły mi lo ka to ra mi, udzie la ła po mo cy in nej szkol nej ko le żan ce, Oli Zwe ibaum.

„Wpa da ła do nas, ja na wet nie wiem do kład nie, gdzie i jak, bo, wie pa ni, wte dy
się nie py ta ło, dla te go że ni gdy nie by ło wia do mo, ko go we zmą za gło wę i co czło -
wiek wy trzy ma. Umy ła się, wy ką pa ła, cza sem się jej ja kąś bie li znę da ło i po szła”. 

Ola po cho dzi ła z asy mi lo wa nej ro dzi ny, mia ła do bry wy gląd. Wy pro wa dzi ła
bli skich z get ta. Prze trwa li. Wła dy sław Ko han zmarł na atak ser ca jesz cze pod czas
woj ny. Ra che la Ko han na wieść o ewa ku acji War sza wy po peł ni ła sa mo bój stwo.

People she helped: Zofia Lewin (assumed name: Lipkowska) Rachela Helena
Kohan, Władysław Kohan, Karola Zweibaum (Ola Zweibaum, Ola Karłowicz).
The Title of Righteous and the Yad Vashem Medal: 2001

“50% were Jewish, 50% were not, and there were relations between us in 
junior high school. There was none of what you can see today.” 

Although she is reluctant to speak of the past, Zofia Celińska clearly remem-
bers her schoolmates from Warsaw Junior High School, and has given detailed ac-
counts of their experiences, family stories, and tales of their war-time survival. One
of her schoolmates, Zofia Lewin, asked her friend to provide shelter for her aunt and
uncle, the Kohans. Zofia Lewin herself had already been hiding with the Lipskis for
several months, and the girls attended secret classes together. 

The Kohans stayed with the Lipski family for about a year. Roman Lipski,
Zofia’s father, prepared a hideout for them, to be used in the event of a search.
Tipped off by a neighbour about a planned German raid, the Lipskis found another
place for the couple – an apartment in Milanówek. 

“Rachela Kohan spoke [Polish] poorly. For the Jews who had assimilated, it
was easy to hide, but for the ones who had not assimilated, they had it very hard,
and the risk was great.”  

Today, Mrs Celińska describes the life that Jews had during the war as, ‘walk-
ing on a tightrope’. A twenty-year-old girl at the time, she distributed the Home
Army’s Information Bulletin, working to provide for her parents and two siblings,
and apart from helping the permanent residents, also helped another school friend,
Ola Zweibaum.

“She’d come to us, I don’t even know, where and how, exactly, because you
know, back then you just didn’t ask, because you never knew who they might call
and how much you could take. … She would wash up, sometimes we’d give her
some underwear, and then she’d be off …” 

Ola came from a family who had assimilated and had ‘good looks’. She man-
aged to bring her family out of the ghetto. They survived. 

Władysław Kohan died of a heart attack during the war. Rachela Kohan, hav-
ing learned of the evacuation of Warsaw, committed suicide.
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Józefa Cichoń, fot. Ewa Seniczak-Ścibior



Józefa Cichoń
z d./née KRYCZKA, ur./b. 1926

Osoby, którym udzieliła pomocy: Juliusz i Wiktor Marek. Tytuł Sprawiedliwej
i medal Yad Vashem: 1997

W cza sie woj ny Jó ze fa miesz ka ła z ro dzi ca mi we wsi Ża rów ka nie da le ko Miel -
ca. Pew ne go wie czo ru na po cząt ku 1943 r. jej oj ciec przy pro wa dził do do mu dwóch
mło dych męż czyzn. Oznaj mił ro dzi nie, że od tej po ry bę dą z ni mi miesz kać.
Władek i Wik tor – bo tak się przed sta wi li – zo sta li do sierp nia 1944 r., kie dy to
Niem cy wy co fa li się z tych te re nów.

Jó ze fa wspo mi na po la tach:
„Zży li śmy się jak ro dzi na. Wspól ne wy ży wie nie, opie ru nek i miesz ka nie”. 
Wa run ki by ły cięż kie, w do mu by ła tyl ko jed na izba, w któ rej w dzień prze by -

wa ło pięć osób. No cą Wła dek i Wik tor prze no si li się na strych. 
Jó ze fa nie tyl ko po ma ga ła w do mu, ale mia ła tak że obo wią zek ostrze gać

miesz kań ców przed zbli ża ją cy mi się żoł nie rza mi bądź żan dar ma mi. Na szczę ście nic
ta kie go się nie wy da rzy ło. Być mo że rów nież dzię ki są sia dom, któ rzy choć wie lo -
krot nie ostrze ga li rodziców pani Józefy, że by nie trzy ma li w swo im do mu ob cych, ni -
gdy ich nie wy da li.

Po woj nie Wik tor i Wła dek (praw dzi we imię Ju liusz) wy je cha li na Zie mie Za -
chod nie, gdzie za miesz ka li. Póź niej wy je cha li z Pol ski.

Utrzy mu ją sta łe kon tak ty z Jó ze fą Ci choń.

People she helped: Juliusz and Wiktor Marek. The Title of Righteous and the Yad
Vashem Medal: 1997

During the war Józefa lived with her parents in Żarówka village, close to 
Mielec. One night, at the beginning of 1943, her father brought two young men
with him, and told the family that from now on they would be staying with them.
Władek and Wiktor, as they introduced themselves, stayed until August 1944 when
the Germans withdrew from that area.

“We became a family. We ate together, did the laundry, and shared the apart-
ment.” Józefa recalls. 

The conditions were hard because the house had only one room which was
shared by five people during the day. At night Władek and Wiktor moved to the
attic.

Józefa not only helped with the household chores, but her task was also to
warn the inhabitants of any soldiers or military police who were coming. Luckily,
nothing like this happened, possibly, because the neighbours, who always warned
Józefa’s parents not to keep strangers at the house, never turned them in.

After the war, Wiktor and Władek settled in the Western Territories. Later they
left Poland. They still keep in touch with Józefa Cichoń.
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Danuta Ciecierska, fot. Jacek Rajkowski



Danuta Ciecierska 
z d./née CHMIELEWSKA, ur./b. 1919

Osoba, której udzieliła pomocy: Lidia Leokadia Birsten, z domu Gutmer
(przybrane nazwisko: Aniela Kowalska). Tytuł Sprawiedliwej i medal 
Yad Vashem: 1998

Danuta i Lidia, obie warszawianki, poznały się jako licealistki. W 1939 r.
robiły maturę. Gdy wybuchła wojna, Danuta odwiedzała Lidię w getcie. W pewnym
momencie kobiety zdecydowały zamieszkać razem po „aryjskiej” stronie. Od tej
pory Lidia żyła pod zmienionym nazwiskiem. Dzięki finansowej pomocy rodziny
i pracy kelnerki „Aniela” utrzymywała ich kolejne wynajmowane domy. Danuta zaś
była gwarancją jej „polskości”. 

Największym zagrożeniem okazał się świeżo poślubiony przez Lidię Polak.
Jego szantaż sprawił, że kobieta uciekła do Mielca. Niedługo potem napisała
rozpaczliwy list do przyjaciółki: „Dłużej bez ciebie nie mogę żyć”. Danuta
odpowiedziała swoim przyjazdem. W Mielcu obie pracowały jako urzędniczki.
Zesłana na przymusowe roboty Lidia wydostała się z transportu, by przez
Czechosłowację uciec do USA, gdzie zamieszkała i wyszła powtórnie za mąż.
Swojego pochodzenia nigdy w Ameryce nie ujawniała.

Niedługo po wyjeździe Lidii wybuchło Powstanie Warszawskie. Ojciec Danuty
zginął w tzw. rzezi Woli. Dziś to jego słowa najczęściej wspomina córka:

„Jak ja zdecydowałam się, że pojadę do Lidki do Mielca, to znaczy za tą
Żydówką, to tatuś powiedział rzecz, którą hoduję w sercu: „Ja ciebie za to szanuję”.
Ładnie”.

Dalsza rodzina miała jej za złe, że wszystkich naraża. 
Kobiety odnalazły się w 1950 r. Ich przyjaźń, mimo odległości, przetrwała

do śmierci Lidii w 1998 r.
„Ja wyszłam z domu, żeby być z nią, i gdziekolwiek ona była, to i ja byłam”.

People she helped: Lidia Leokadia Birsten née Gutmer (assumed name: 
Aniela Kowalska). The Title of Righteous and the Yad Vashem Medal: 1998

Danuta and Lidia met during high school in Warsaw. They both graduated in
1939, and after the war broke out, Danuta visited Lidia in the ghetto. At some point
the two women decided to live together on the ‘Aryan‘ side. From that time on, Lidia
used a false name and became known as ‘Aniela’. Thanks to the financial support of
her family and her work as a waitress, ‘Aniela’ was able to pay for their subsequently
rented apartments, while Danuta became the guarantee of her ‘Polishness’. Lidia’s
greatest threat turned out to be her newly-wedded Polish husband, who blackmailed
her and forced her to escape to Mielec. Shortly after she wrote to Danuta, “I can’t go
on without you.”, but instead of responding, Danuta immediately came to Mielec,
where the two found work as clerks. Lidia was sent to forced labour, but escaped
while she was being transported, and made her way through Czechoslovakia to the
USA, where she settled and remarried. While in America, she never disclosed her
Jewish roots. 

Shortly after Lidia’s departure, the Warsaw Uprising broke out and Danuta’s
father was killed in the Wola massacre. His daughter often recalls his words saying:

“When I decided to go to Mielec, to help Lidia, my Dad said something I will
always treasure: ‘I respect you for that’, he said. That was nice.”

However, other relatives thought ill of her, believing her to be putting everyone
in danger. 

The two women didn’t meet again until 1950 and despite the distance, their
friendship endured until Lidia’s death in 1998. 

“I walked out to be with her, and wherever she was, I was there, too.”
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Ryszard Ciszewski, fot. Krzysztof Pacholak



Ryszard Ciszewski 
ur./b. 1932

Osoby, którym udzielił pomocy: małżeństwo Karpenów, Augusta Schenkelbach
(Gusta), Malwina Stern, pani Bernstein i jej syn Zygmunt Bernstein, pani Fajer
i jej syn Nuchym, Bronisława Berler, Dawid Berler (Dudek), Szmerl Stern. Tytuł
Sprawiedliwego i medal Yad Vashem: 1987

Gdy w Sta ni sła wo wie po wsta ło get to, Ja ni na Ci szew ska, ma ma Ry szar da,
ukry ła w do mu 11 osób.

„Ma ma mó wi: «Przez dwa, trzy dni zna jo ma bę dzie u nas no co wa ła». No i tak
jed na zna jo ma, dru ga, trze cia z dziec kiem… A prze cież ile ra zy wi dzia łem w mie ś -
cie, wi sia ły szu bie ni ce. I kart ka na po wie szo nych: «Ci prze cho wy wa li Ży dów» al bo
«To są Ży dzi, któ rych ci prze cho wy wa li». Dla po ka za nia, co oni mo gą zro bić za prze -
cho wy wa nie”. 

Od 1942 r. wszy scy miesz ka li w 14-me tro wym, za ciem nio nym za sło ną po ko -
ju. Nie uży wa li świa tła. Sta ra li się za cho wać za sa dy ko szer no ści. My li się w wo dzie
przy no szo nej przez Ry szar da. Tak spę dzi li dwa la ta. Ja ni nie Ci szew skiej da wa li kosz -
tow no ści, ona za pie nią dze z ich sprze da ży ku po wa ła je dze nie. W róż nych punk tach
mia sta, by nie bu dzić po dej rzeń du ży mi za ku pa mi. Ja ni na umie jęt nie zdo by wa ła za -
ufa nie sta cjo nu ją cych w mia stecz ku Niem ców. Jed ne go za pro si ła na obiad. Te go
dnia ukry wa ną Au gu stę Schen kel bach przed sta wi ła ja ko za przy jaź nio ną Niem kę, bo
ko bie ta zna ko mi cie mó wi ła po nie miec ku, a Mal wi nę Stern – ja ko słu żą cą. Resz ta
zo sta ła w ukry ciu.

Pod czas re wi zji Ry szard zdo łał ode słać młod sze go bra ta do bab ci. Z pi sto le tem
przy skro ni mó wił: „Tu miesz ka tyl ko ma ma, ja i brat”. Żan darm, wście kły, ni ko go
nie zna lazł.

„Jak już Ru scy prze szli – ci sza. Niem ców już nie ma. To wszy scy wy szli na po -
dwór ko. Bo przez ca ły czas ukry wa nia się nie mo gli wy cho dzić. Po sta li, po sie dzie li
so bie na po dwór ku, po pa trzy li w słoń ce. Ład nie by ło, pią ta, szó sta po po łu dniu,
słoń ce się za ró żo wi ło”.

Wszy scy ukry wa ni prze ży li woj nę. Po jej za koń cze niu Ja ni na zo sta ła aresz to -
wa na pod za rzu tem gosz cze nia Niem ców w okre sie oku pa cji. Wy szła z wię zie nia
dzię ki in ter wen cji Da wi da i Bro ni sła wy Ber le rów. Za miesz ka ła z sy nem w Ło dzi,
w miesz ka niu otrzy ma nym od Mal wi ny i Szmer la Ster nów, któ rzy wy emi gro wa li
do Mek sy ku. Zmar ła w 1984 r. 

People he helped: Mr and Mrs Karpen, Augusta Schenkelbach (Gusta), Malwina
Stern, Mrs Bernstein and her son Zygmunt, Mrs Fajer and her son Nuchym,
Bronisława Berler, Dawid Berler (Dudek), Szmerl Stern. The Title of Righteous
and the Yad Vashem Medal: 1987

When a ghetto was set up in Stanyslaviv, Janina Ciszewska, Ryszard’s mother,
hid 11 people in their house.

“Mum said, ‘An acquaintance will be staying with us for two or three days.’ So
first, there was one person, then a second, then a third one with a child... I saw gal-
lows each time I went into town. There were notes attached saying: ‘These people
hid Jews, and here are the Jews they were hiding’, to show what they would do to us
for hiding Jews.”

Since 1942, they had all been living in a 14 square metre room darkened with
a curtain. They did not use the light and tried to remain kosher. They washed in
water Ryszard brought. They spent two years living like this, giving Janina their
valuables, which she would then sell to buy food. She bought food in various places
to avoid raising suspicion with buying so much shopping. Janina was especially
skilled in gaining the trust of Germans. Once, she invited one for dinner. She intro-
duced to him Augusta Schenkelbach, whom she was hiding, as her German friend,
because she spoke fluent German. Malwina Stern was introduced as her maid,
while the rest remained in hiding. 

During a search, Ryszard managed to send his younger brother to their
grandma. With a gun held to his head he said, “Only my mum, me, and my brother
live here.” The soldier was furious,but didn’t find anyone.

“When the Russians passed, silence reigned. The Germans were gone. Every-
body went out into the backyard for the first time since they went into hiding. They
stood about in the backyard and looked at the sun. The weather was fair, it was five
maybe six o’clock in the afternoon, and the setting sun went pink.”

All the Jews they had hid, survived the war. After the war, Janina was arrested
and charged with receiving German guests during the occupation. She was released
thanks to Dawid and Bronisława Berler’s intervention. She and her son settled in
Łódź, in an apartment donated by Malwina and Szmerl Stern, who emigrated to
Mexico. Janina died in 1984.

45 www.sprawiedliwi.org.pl  www.righteous.pl



46

Od lewej: Bronisław Dec, Władysław Dec i Stanisław Dec. Fot. ze zbiorów Ireny Filip z Pantalowic, córki Władysława Deca



Stanisław Dec, Bronisław Dec, 
ur./b. 1919, zm./d. 1942                                                             ur./b. 1921, zm./d. 1942

Tadeusz Dec, Władysław Dec
ur./b. 1923, zm./d. 1942                                                          ur./b. 1910, zm./d. 1942

Osoby, którym udzielili pomocy: Juda Harmfemst, Jankiel i Hana Nadel, 
Józef i Brnadla Hoch, Berek Adler

Strach – ludz ka rzecz. Żo na Wła dy sła wa De ca nie chcia ła, że by po ma gał Ży -
dom. Mie li trój kę ma łych dzie ci, a ona aż za do brze wie dzia ła, co Niem cy mo gą zro -
bić za ta ką po moc. W wal ce o ży cie ukry wa nych Wła dy sław był zda ny na swo ich
bra ci. 

Ży dzi ukry wa li się w le sie nie da le ko je go ro dzin nych Pan ta lo wic na Pod kar pa -
ciu. By li wśród nich: Ju da Harm femst, Jan kiel Na del, Ha na Na del, Jó zef Hoch,
Brna dla Hoch, Be rek Ad ler. De co wie no si li im żyw ność. W po moc za an ga żo wa ni by -
li jesz cze in ni Po la cy. 

Tym cza sem w rę ce nie miec kie wpa dła Mał ka Szin feld – jed na z ukry wa nych
osób. Nie by ła w sta nie wy trzy mać tor tur i po da ła na zwi ska lu dzi, któ rzy im po ma -
ga li. Był gru dzień 1942 r. 

Wspo mi na Ire na, cór ka Wła dy sła wa De ca:
„Do brze pa mię tam, jak oj ca aresz to wa li. Niem cy przy szli do do mu, zro bi li re -

wi zję i za bra li wszyst ko, co przed sta wia ło ja kąś war tość. Mo je go oj ca wy pro wa dzi li
z do mu bez bu tów, bo ka za li mu je ścią gnąć i za bra li je. Roz strze la li go na po dwór ku
jed ne go z miesz kań ców Pan ta lo wic”. 

Po za mor do wa niu Wła dy sła wa De ca Niem cy po je cha li do po bli skich Ha dli
Szklar skich, gdzie no cą roz strze la li je go bra ci: Sta ni sła wa, Bro ni sła wa i Ta de usza. 

Mat ka Ire ny wró ci ła do do mu do pie ro po odej ściu Niem ców. Ostrze żo no ją, że
w do mu roz gry wa się tra ge dia. Gdy na stęp ne go dnia zna la zła w swo jej staj ni kil ku
no cu ją cych w niej Ży dów, ka za ła im odejść.

People they helped: Juda Harmfemst, Jankiel and Hana Nadel, Józef and 
Brnadla Hoch, Berek Adler

Fear is a human thing. Władysław Dec’s wife didn’t want him to help the
Jews. They had three small children, and she well knew what the Germans could do
for such help. Therefore in his struggle for a life of hiding Jews, Władysław could
only count on his brothers.

The Jews were hiding in a forest near Pantalowice, in Subcarpathia, his family
village. Among them were: Juda Harmfemst, Jankiel Nadel, Hana Nadel, Józef
Hoch, Brnadla Hoch, Berek Adler. The Decs brought them food, and some other
Poles also helped them.

In December 1942, Małka Szinfeld, one of the people in hiding, was caught by
the Germans. She could not withstand the torture and gave the names of the people
who were helping them.

“I well remember my father being arrested.” Irena, Władysław Dec’s daughter,
says. “The Germans came, searched the house and took everything that had any
value. They led my father out barefoot, they had ordered him to take off his shoes
and took them. They shot him in the backyard of a house belonging to one of the
inhabitants of Pantalowice.”

After they murdered Władysław Dec, the Germans went to Hadle Szklarskie,
a nearby village, where they shot his brothers, Stanisław, Bronisław, and Tadeusz, at
night.

Irena’s mother only returned to the house after the Germans had left, as she
had been warned about the tragedy taking place there. When she found a couple of
Jews sleeping in the stable on the following day, she ordered them to leave.
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Helena Maria Depa, fot. Ewa Seniczak-Ścibior



Helena Maria Depa 
z d./née JAKUBOWSKA, ur./b. 1922

Osoba, której udzieliła pomocy: Rena Akselrad (Rena Avidar). Tytuł
Sprawiedliwej i medal Yad Vashem: 1993

He le na De pa miesz ka ła z ro dzi ca mi, mę żem i młod szym bra tem we Lwo wie.
Oj ciec był tram wa ja rzem, mat ka opie ko wa ła się do mem i ro dzi ną. W 1939 r.
Helena skoń czy ła kra wiec ką szko łę za wo do wą. Po wy bu chu woj ny ko rzy sta ła
z fachu, by do ro bić pa rę gro szy.

We wrze śniu 1942 r. Ma ria Woj ty szyn, sio stra cio tecz na He le ny, po pro si ła
Jaku bow skich o ukry cie dzie wię cio let niej Re ny Ak sel rad, cór ki jej przy ja ciół ki.
Młod szą sio strę Re ny, sze ścio let nią Ja ni nę, Ma ria wzię ła do sie bie. Oj ciec dziew czy -
nek zgi nął za raz po wkro cze niu Niem ców do Lwo wa. Mat ce, za mknię tej w get cie,
uda ło się zna leźć dzie ciom kry jów kę po „aryj skiej” stro nie. Sa ma nie ba wem zgi nę ła.

Po cząt ko wo Re ny nie ukry wa no. Cho dzi ła z Ja ku bow ski mi do ko ścio ła, przed -
sta wia no ją ja ko ku zyn kę. Gdy na si li ły się re pre sje wo bec Ży dów, prze sta ła wy cho -
dzić z do mu, przed go ść mi mu sia ła cho wać się na stry chu. Są siad ka z na prze ciw ka
do nio sła Niem com, że w do mu Ja ku bow skich prze by wa „nad pro gra mo we” dziec ko.
Żan dar mi zro bi li re wi zję. Na szczę ście nie zaj rze li na strych.

Po wkro cze niu Ro sjan ro dzi ce He le ny od da li Re nę do no wo po wsta łe go do mu
dla ży dow skich sie rot. Kil ka lat póź niej na za pro sze nie cio ci Re na po je cha ła do Izra -
ela. Tam wy szła za mąż, pra co wa ła ja ko księ go wa, wy cho wa ła trzy cór ki i sy na. Dwa
la ta przed śmier cią zdą ży ła zo ba czyć się z He le ną De pą i jej mę żem Ka zi mie rzem –
za pro si ła obo je do Izra ela. 

Zmar ła je sie nią 1997 ro ku. 

Person she helped: Rena Akselrad (Rena Avidar). The Title of Righteous and the
Yad Vashem Medal: 1993

Helena Depa lived with her parents, her husband, and her younger brother in
Lviv. Her father was a tram driver, and her mother was a housewife. In 1939, 
Helena graduated from a vocational sewing school, and after the war broke out, she
used the trade to earn some money on the side. 

In September 1942, Maria Wojtyszyn, Helena’s cousin, asked the Jakubowskis
to hide nine-year-old Rena Akselrad, a friend’s daughter. Rena’s younger sister, six-
year-old Janina, was taken in by Maria herself. Rena’s father had died soon after the
Germans entered Lviv, while her mother, stuck in the ghetto, had managed to
arrange a hiding place for her children on the Aryan side and died shortly thereafter. 

Initially, Rena was not kept in hiding. She would go to church with the
Jakubowskis, introduced as their cousin. When the persecution of Jews escalated,
she stopped leaving the house and had to hide in the attic if any visitors came to the
house. The neighbour from across the street informed the Germans that there was
an ‘extra’ child staying with the Jakubowskis. Luckily, during the inspection the po-
lice did not think to search the attic. 

After the Russian army entered the city, Helena’s parents placed Rena in a
newly-formed orphanage for Jewish children. Several years later, invited by her aunt,
Rena left for Israel. She married there, found work as an accountant, and raised
three daughters and a son. Two years before she died she managed to meet Helena
Depa and her husband, Kazimierz, again, and invited the couple to visit Israel. She
died in the autumn of 1997. 
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Stefania Dubiniecka i Albin Dubiniecki z Anią Szpanowską, fot. archiwum rodzinne



Albin Dubiniecki 
ur./b. 1896, zm./d. 1952

Stefania Dubiniecka 
ur./b. 1900, zm./d. 1958

Osoba, której udzielili pomocy: Anna Szpanowska. Tytuł Sprawiedliwego i medal
Yad Vashem: 1989

15 ma ja 1943 r. w War sza wie, gdy do go ry wa ło Po wsta nie w Get cie, gra na to wy
po li cjant wy niósł z pło ną cej dziel ni cy nie mow lę. Pod mu rem od dzie la ją cym get to
od „aryj skiej” czę ści War sza wy prze ka zał je Al bi no wi Du bi niec kie mu. Za wi nię te
w łach ma ny dziec ko mia ło do ubran ka przy cze pio ną ma łą kart kę z na pi sem: „An na,
13 paź dzier ni ka 1942 r.”. 

Al bin Du bi niec ki, ma jor Woj ska Pol skie go w sta nie spo czyn ku, pra co wał ja ko
ro bot nik w fa bry ce w Ur su sie. Ukry wał się od po cząt ku woj ny, był tak że za przy się -
żo ny w Ar mii Kra jo wej. Ze swo ją żo ną miesz kał na ul. gen. Za jącz ka 22a/1, w war -
szaw skiej dziel ni cy Żo li borz. 

Po la tach An na Szpa now ska wspo mi na swo ich przy bra nych ro dzi ców:
„By li ludź mi w wie ku, któ ry wy raź nie wska zy wał, że nie mo gą już mieć ma łe -

go dziec ka, nie mniej po sta no wi li ura to wać mnie, da jąc mi ko cha ją cy i cie pły dom
oraz stwa rza jąc wszel kie po zo ry, iż je stem ich dziec kiem”.

Za re je stro wa li nie mow lę ja ko ka to lic kie go pod rzut ka. Od po wied nie do ku men -
ty Du bi niec cy otrzy ma li z Do mu Dziec ka im. ks. Ga brie la P. Baudouina.

Wraz z przy bra ny mi ro dzi ca mi An na prze ży ła Po wsta nie War szaw skie. Po woj -
nie Du bi niec cy za pew ni li jej pe łen mi ło ści dom, jed nak trau ma tycz ne prze ży cia
spra wi ły, że zmar li dość mło do, w la tach 50., osie ro ca jąc tym sa mym swo je dziec ko.
Ste fa nia tuż przed śmier cią wy ja wi ła cór ce praw dę o jej po cho dze niu. Jed nak An na
ni gdy nie do wie dzia ła się, kim by li jej bio lo gicz ni ro dzi ce.

To An na Szpa now ska pod ję ła sta ra nia o uho no ro wa nie Al bi na i Ste fa nii 
Du bi niec kich ty tu łem Spra wie dli wych wśród Na ro dów Świa ta.

Person they helped: Anna Szpanowska. The Title of Righteous and the Yad
Vashem Medal: 1989

On May 15th, 1943, when the Warsaw Ghetto Uprising was in its last throes,
a Blue Policeman rescued a baby from the burning streets. By the wall separating
the ghetto from the ‘Aryan’ part of Warsaw, he gave the baby to Albin Dubiniecki.
The rags the child was wrapped up in had a piece of paper attached to it, with the
words: “Anna, October 13th, 1942”, written on it. 

Albin Dubiniecki, a retired major in the Polish Army, was a labourer in the
Ursus factory. He went into hiding early in the war and joined the Home Army. He
and his wife lived on 22a/1 Gen. Zajączka Street, in Warsaw’s Żoliborz district. 

“At their age, it was clear that they could no longer have a child of their own,”
Anna Szpanowska recalls of her foster parents, “but they decided to save me, giving
me a warm, loving home and in every way behaving as if I were their own child.”

The couple registered the child as a Catholic foundling, and the necessary 
documents were supplied by the Father Baudouin orphanage.

Anna and her foster parents survived the Warsaw Uprising. After the war, the
Dubinieckis became a loving family, but their traumatic experiences was a cause of
their deaths at a fairly early age, in the 1950s, orphaning their adopted child.
Shortly before her death, Stefania revealed Anna's true origin to her. Anna never
found out who her biological parents were.

It was Anna Szpanowska who initiated the process of awarding Albin and 
Stefania Dubiniecki with the title of Righteous Among the Nations.
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Janusz Durko, fot. Jacek Rajkowski



Janusz Durko 
ur./b. 1915

Osoby, którym udzielił pomocy: Józef Gronka (Jakub Hersz Szpiro), 
Leon Rytowski, „Irena” Launberg i jej pięcioletni syn, Aleksander Węgierko,
Wacław Marciniak (Wolf Folman), jego żona (z domu Szpiro) i ich kilkuletni syn
oraz ok. 20 innych osób pochodzenia żydowskiego. Tytuł Sprawiedliwego i medal
Yad Vashem: 1989

Ja nusz Dur ko, syn so cja li sty, wy cho wał się w śro do wi sku le wi co wych dzia ła -
czy. Od dziec ka przy słu chi wał się po li tycz nym dys ku sjom do ro słych. Spra wi ły one,
że do dziś nie mie ści mu się w gło wie wy klu cza nie lu dzi ze wzglę du na na ro do wość. 

Stu dio wał hi sto rię na Uni wer sy te cie War szaw skim w okre sie, któ ry, jak mó wi,
okrył uczel nię wsty dem. Wi dział get to ław ko we, któ re go pil no wa ła oene row ska mło -
dzież za po mo cą ki jów za koń czo nych ży let ka mi. Na znak so li dar no ści z prze śla do -
wa ny mi sia dał w ław kach wy zna czo nych dla Ży dów. Ra zem z Ży da mi ucie kał przed
en dec ki mi bo jów ka mi. 

Gdy wy bu chła woj na, pra co wał z oj cem w Spo łecz nym Przed się bior stwie Bu -
dow la nym. SPB za trud nia ło wie lu Ży dów. 

„Nie, nie ukry wa li się. Cho dzi li po uli cy. To jest zdu mie wa ją ce, bo o tym się
nie pi sze i nie mó wi, że w tej War sza wie mo gło być coś ta kie go jak ta ka en kla wa,
zamknię te śro do wi sko, w któ rym w ogó le ni ko mu nie przy szło do gło wy pójść
do get ta. Wszy scy prze ży li”. 

W świe tle in nych re la cji jesz cze bar dziej zdu mie wa, że ni ko mu nie przy szło
do gło wy za de nun cjo wać współ pra cow ni ków. Nie tyl ko oni mo gli li czyć na so li dar -
ność ro dzi ny Dur ków. Przez ko lej ne miesz ka nia Ja nu sza i je go żo ny Ja ni ny prze wi -
nę ło się wie lu ucie ki nie rów z get ta. Ja ni na Dur ko po ma ga ła im zna leźć pra cę. Gdy
ko muś gro zi ło nie bez pie czeń stwo są siedz kiej de nun cja cji, Dur ko wie wy szu ki wa li
ko lej ne schro nie nia: in ne miesz ka nie, sie dzi bę SPB, przy spo so bio ny ga raż na Se na -
tor skiej. 

Więk szość ich pod opiecz nych prze ży ła. Pan Ja nusz wszyst kich do sko na le pa -
mię ta. Śmierć tych, któ rzy nie prze trwa li, wspo mi na jak śmierć bli skich. 

Ja nusz Dur ko był w la tach 1951 – 2003 dy rek to rem Mu zeum Hi sto rycz ne go
m. st. War sza wy. Otrzy mał po nad trzy dzie ści pol skich i za gra nicz nych od zna czeń
za za słu gi dla kul tu ry.

People he helped: Józef Gronka (Jakub Hersz Szpiro), Leon Rytowski, “Irena”
Launberg and her five-year-old son, Aleksander Węgierko, Wacław Marciniak
(Wolf Folman), his wife (née Szpiro) and their several-year-old son, and around
20 other people of Jewish descent. The Title of Righteous and the Yad Vashem
Medal: 1989

Janusz Durko, whose father was an avowed socialist, was raised among leftist
activists, and had listened in to the adults’ political discussion almost since birth.
This contributed to his strong conviction that it is inconceivable to reject people on
the basis of their ethnicity. 

He was studying history at the University of Warsaw at a time which, in his
own words, brought shame on the institution. He witnessed ‘ghetto benches’ over-
seen by the youth of the National Radical Camp, who carried clubs fitted with
razor-blades. To show his solidarity with the persecuted minority, he would sit on
the benches ‘designated’ for Jewish students, and was also on the run from the na-
tionalist squads, along with Jews. 

When the war broke out he was working with his father at Warsaw’s
Społeczne Przedsiębiorstwo Budowlane construction company. A number of Jews
were employed by the SPB. 

“No, they did not hide. They walked around openly. … It’s astonishing, you
don’t hear anything about that, nobody writes about it ... that Warsaw had anything
like this enclave, a closed environment, where no one even considered going to the
ghetto. … all of them survived.” 

What is even more astounding, in light of the other accounts, is that no one
sought to denounce their co-workers. They were not the only ones who could count
on the Durkos’ aid. Numerous fugitives from the ghetto spent at least some time in
the apartments occupied by Janusz and his wife, Janina. Janina Durko would help
them find employment, and when someone was in danger of being denounced by
the neighbours, the Durkos would seek out other hideouts: another apartment, the
offices of the SPB, or a specially-prepared garage on Senatorska Street.

Most of those they looked after lived through the occupation. Mr Durko re-
members them all. He felt the deaths of those who did not survive, as strongly as if
they were the deaths of members of his own family. 

Between 1951 and 2003, Janusz Durko was the director of the Historical Mu-
seum of Warsaw. He has been decorated with over thirty Polish and foreign orders
for his merits in the field of culture.
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Marianna Gajowniczek, fot. Krzysztof Pacholak



Marianna Gajowniczek
z d./née IMIOŁEK, ur./b. 1933

Osoby, którym udzieliła pomocy: Leon Weinstein, Bronisława Szafran. Tytuł
Sprawiedliwej i medal Yad Vashem: 1991

– Wu jek ko cha ny! Ja cie bie szu kam! Chodź do do mu! Ma ma cze ka z obia dem!
– dzie się cio let nia Ma rian ka, pła cząc, przedar ła się przez kor don Niem ców i do pa dła
Le ona We in ste ina sto ją ce go w gru pie męż czyzn zgro ma dzo nych do wy wóz ki. Pan Le -
on na chy lił się, wziął ją na rę ce i wy szedł z tłu mu.

Po la tach Ma rian na Ga jow ni czek re la cjo nu je:
„W do mu ca ło wał mnie i pła kał. Po wie dział, że… ni gdy nie za po mni. O Ma ry -

si szcze gól nie bę dzie pa mię tał: «W ostat niej chwi li ura to wa ła mi ży cie»”.
Ro dzi na Imioł ków ukry wa ła ucie ki nie rów z get ta – Le ona Weinsteina i je go

szwa gier kę Bro ni sła wę Sza fran – od sierp nia 1943 r. W su te re nie na Sa skiej Kę pie
przy go to wa no dwie kry jów ki: w sza fie i w wę glu. Cze sła wa, mat ka Ma rian ny, utrzy -
my wa ła ro dzi nę i ukry wa nych, pio rąc po no cach i sprzą ta jąc. Oj ciec, An to ni, cho ry
na gruź li cę, pra co wał tyl ko do ryw czo. Dziew czyn ka po ma ga ła mat ce. 

„Pa mię tam re wi zję w no cy… Mat ka mnie bu dzi ła, otwo rzy ła drzwi od klat ki
scho do wej. Pan Le on już zdą żył uciec, oj ciec scho wał go do kry jów ki w piw ni cy,
a sam z pa nią Bro nią i in ny mi oso ba mi ucie kli na ogród in ny mi drzwia mi… Pa mię -
tam, jak ja szłam pierw sza, bo za wsze mnie ma ma pierw szą wy sta wia ła. Mat ka
za mną. A za nią szło ge sta po, Niem cy… Kie dy we szłam do piw ni cy, to za sło ni łam
kry jów kę so bą”.

In nym ra zem ko le żan ka Ma rian ny za uwa ży ła przez okno su te re ny ja kąś po -
stać. Ma rian na scho wa ła „wuj ka” Le ona do sza fy, za pro si ła ko le żan kę do miesz ka nia
i prze ko na ła, że coś się jej wy da wa ło.

„Ja mia łam po pro stu to wpa ja ne, że nie ma zna cze nia, ja ki czło wiek… Je śli
kto kol wiek znaj dzie się w trud nej sy tu acji ży cio wej, to masz do te go czło wie ka wy -
cią gnąć po moc ną dłoń”.

Le on i Bro ni sła wa wy szli z ukry cia we wrze śniu 1944 r. Prze ży li woj nę. 

People she helped: Leon Weinstein, Bronisława Szafran. The Title of Righteous
and the Yad Vashem Medal: 1991

“My dear uncle! I was looking for you! Come on home, mum’s waiting with
dinner!” cried ten year old Marianna, forcing her way through the line of German
soldiers, and reaching Leon Weinstein, who was standing among the men rounded
up for transport. Leon stooped down, picked her up, and they left the crowd. “Back
home he was kissing me and crying [with joy].” Marianna Gajowniczek recounted
later. 

“He said … he would never forget, especially Marianna, ‘She saved my life at
the last moment.’”

From August 1943, the Imiołek family were hiding two fugitives from the
ghetto, Leon, and Bronisława Szafran, Leon’s sister-in-law. Two hideouts were pre-
pared in the closet and under the coal, in the Saska Kępa basement apartment.
Czesława, Marianna’s mother, provided for her family and for the hidden, by wash-
ing and cleaning. Her father, Antoni, suffered from tuberculosis and could only work
occasionally. Marianna helped her mother. 

“I remember one search at night. … Mother woke me up and opened the stair-
case door. Leon already got away, father hid him in the cellar hideout, and then he
and Bronisława and others escaped to the garden through the back door. … I re-
member I went first, mum would always have me walk in front. Mum behind me.
And behind her the Gestapo, the Germans ... When I got to the cellar, I stood in
front of the hideout.”

On another occasion Marianna’s schoolmate, looking in through the window
to the apartment, noticed a male figure inside. Marianna asked “uncle” Leon to hide
in the closet, asked the girl to come in, and convinced her she was mistaken.

“I was just taught that it didn’t matter what person, that if any person was in
a difficult situation, you were supposed ... to lend him a helping hand.”

Leon and Bronisława left their hideout in September 1944. They survived the
war.
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Stanisław Galas, fot. Jacek Rajkowski



Stanisław Galas 
ur./b. 1923

Osoby, którym udzielił pomocy: Dawid Efrajmowicz, trzy kobiety, dwoje dzieci,
kobieta (prawdopodobnie łączniczka z getta) i jej mąż. Tytuł Sprawiedliwego
i medal Yad Vashem: 1985

Ro dzi na Ga la sów miesz ka ła w War sza wie na Ogro do wej. Po wy bu chu woj ny
uli ca zna la zła się w ob rę bie bu do wa ne go get ta, więc Ga la so wie wy mie ni li się miesz -
ka nia mi z trze ma Ży dów ka mi z uli cy Brze skiej. 

Pier wot ne wła ści ciel ki jesz cze na Brze ską wró ci ły – tym ra zem ja ko ucie ki nier -
ki szu ka ją ce kry jów ki dla sie bie i swo ich dzie ci. Zo sta ły tam pół ro ku, do pó ki nie
wy śle dził ich szmal cow nik. Wpa da ła tam tak że łącz nicz ka z get ta – za wsze na chwi -
lę, gó ra na jed ną noc, sko rzy stać z ba lii i my dła, prze prać ubra nia. Przed śmier cią
ad res Ga la sów prze ka za ła mę żo wi. Ten po pro sił o schro nie nie na Brze skiej pół ro ku
po upad ku Po wsta nia w Get cie, bo z kry jów ki wśród ru in wy go nił go mróz. Tam
wresz cie, na paw la czu, prze miesz kał kil ka mie się cy Da wid Efraj mo wicz, z któ rym
Sta ni sław bę dzie miał kon takt przez ca łe ży cie.

Sta ni sław Ga las opo wia da:
„Na ba za rze [Ró życ kie go – przyp. red.] po zna łem te go chło pa ka. On z sio strą

przy cho dził, bo wte dy bar dzo du żo przy cho dzi ło, bo to prze cież nę dza by ła strasz -
liwa i wy pę dza ło lu dzi. Na ra ża li się, bo to prze cież opusz cza nie get ta gro zi ło
śmiercią”. 

Sta ni sław wstą pił do AK. Był w niej 3 la ta. Ra to wa nie Ży dów trak to wał ja ko
„po le ce nie władz i for mę wal ki z oku pan tem”. 

„Mia łem ten Biu le tyn In for ma cyj ny Ar mii Kra jo wej, otrzy my wa łem każ dy
i tam by ło po le ce nie, że by nie szko dzić, no i że by, w mia rę moż li wo ści, po ma gać. Bo
nie mo gli prze cież na ka zać po ma ga nia, bo to jest już prze cież na ra ża nie ludz kie go
ży cia, wiec je że li ktoś mo że i chce, to po wi nien po ma gać, a ka te go rycz nie nie wol no
szko dzić”. 

W 1943 r. pod czas Po wsta nia w Get cie War szaw skim oj ciec Sta ni sła wa, Jan
Ga las, po ma gał wy pro wa dzać Ży dów z ka na łów na „aryj ską” stro nę. Kry jów ka,
w któ rej cze ka li na trans port, zo sta ła zde ma sko wa na. Niem cy za bra li wszyst kich.
Ślad po Ja nie Ga la sie za gi nął.

People he helped: Dawid Efrajmowicz, three women, two children, an unknown
woman (probably a courier from the ghetto) and her husband. The Title of
Righteous and the Yad Vashem Medal: 1985 

The Galas family lived in Warsaw, on Ogrodowa Street. After the war broke
out, the street was made part of the newly-built ghetto, forcing the Galas family to
move, and they exchanged apartments with three Jewish women living on Brzeska
Street. The three owners later returned to the apartment, as fugitives seeking shelter
for themselves and their children. They stayed there for six months, until a black-
mailer learned of their presence. From time to time, the Galas family would also
shelter a courier from the ghetto. She would only always stay for a short while,
never more than one night, just enough for her to have a bath, and to wash some
clothes. Before her death, she gave the address of the apartment to her husband. He
asked for shelter on Brzeska Street six months after the fall of the Ghetto Uprising,
having been forced out of his hideout in the ruins by the freezing cold. Dawid Efraj-
mowicz also stayed in the same apartment for several months, hidden in a wardrobe
under the ceiling. He remained in touch with Stanisław for the rest of his life. 

“I met this boy at the [Różycki’s] bazaar. He came with his sister, there were
lots of people who came there at that time. There was terrible poverty and it forced
people to go out, risking a lot, because leaving the ghetto [and going to] the ‘Aryan’
side was punishable by death.” 

Stanisław joined the Home Army, and served for three years. He considered
saving Jews as, ‘an order from the authorities and a form of opposing the invaders.’ 

“I had this Information Bulletin from the Home Army, I used to get every one,
and there was an order not to cause any harm, and if at all possible, to help. They
couldn’t force people to help, because that would be risking human lives, so if some-
one wanted to, they could help, but in no way was it allowed to cause any harm.”

In 1943, during the Ghetto Uprising, Stanisław’s father, Jan Galas, helped to
bring the Jews out to the ‘Aryan’ side through the sewers. The hideout in which his
group was waiting to be moved was discovered. The Germans took everybody, and
all trace of Jan Galas was lost.
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Marian Garbuliński, fot. Ewa Seniczak-Ścibior



Andrzej Garbuliński 
ur./b. 1884, zm./d. 1943

Władysław Garbuliński 
ur./b. 1922, zm./d. 1943

Marian Garbuliński
ur./b. 1927

Osoby, którym udzielili pomocy: Sara, Maier i Chana Elfenbein. Tytuł
Sprawiedliwego i medal Yad Vashem: 1997

Wspo mi na pan Sta ni sław Gar bu liń ski, syn An drze ja, brat Wła dy sła wa i Ma -
ria na:

„Przy szli do nas w no cy i pro si li oj ca, aby dał im tro chę żyw no ści”. 
Pan Sta ni sław z ro dzi ca mi, Zo fią i An drze jem, oraz bra tem, Wła dy sła wem,

miesz kał wte dy w Czerm nej pod Ja słem. Ucie ki nie rów by ło tro je: Sa ra El fen be in
z sy nem Ma ie rem i cór ką Cha ną. Ży dzi po zo sta wa li u nich przez ja kiś czas, że by się
ogrzać, a póź niej za czę li pro sić o schro nie nie. Oj ciec się zgo dził. Cha na – Ha nia –
miesz ka ła z Gar bu liń ski mi. Jej mat ka z bra tem urzą dzi li so bie kry jów kę w staj ni,
do któ rej oj ciec pa na Sta ni sła wa przy no sił je dze nie. W cią gu dnia ukry wa ją cy się sie -
dzie li w schro nie. 

„W no cy gdzieś wy cho dzi li, ale nie mó wi li, do kąd idą”. 
W kwiet niu 1943 r., gdy ukry wa ją cy się opu ści li swe schro nie nie, do go spo dar -

stwa Gar bu liń skich przy je cha ło kil ku na stu uzbro jo nych Niem ców. Roz po czę li re wi -
zję. Je den z nich po wie dział, że szu ka ją Ży dów.

„Nic mi nie wia do mo o tym, kto z są sia dów ich za wia do mił”. 
Od kry li pu sty schron w staj ni, a po tem do strze gli Ży dów, któ rzy szli w stro nę

obej ścia. Wszyst kich za bi li. Aresz to wa li An drze ja Gar bu liń skie go i je go naj star sze go
sy na, Wła dy sła wa. An drzej zo stał prze wie zio ny do wię zie nia w Ja śle i roz strze la ny.
Wła dy sław zna lazł się w wię zie niu przy Mon te lu pich w Kra ko wie. Za mor do wa no go
w nie zna nym miej scu la tem 1943 r.

People they helped: Sara, Maier and Chana Elfenbein. The Title of Righteous
and the Yad Vashem Medal: 1997

“They came to us one night,” recalls Stanisław Garbuliński, Andrzej’s son and
brother of Władysław and Marian, “and they asked my father for some food.”

Mr Garbuliński lived in Czermna near Jasło, with his parents Zofia and 
Andrzej, and his brother Władysław. Three Jewish fugitives: Sara Elfenbein, her son
Maier, and daughter Chana stayed for a while, to warm up a bit, but soon started
asking for shelter. Father agreed. Chana lived with the Garbulińskis while her
mother and brother made themselves a hiding place in the barn. Mr Garbuliński’s
father brought them food. During the day the fugitives remained in hiding.

“They would leave at night, but never said where they were going.”
In April 1943, when they left their hiding place, several armed Germans ar-

rived at Garbulińskis’ and started a search. One of them said they were looking for
Jews.

“I have no idea which neighbour had called them.” said Mr Garbuliński.
They discovered the empty hideaway, and then spotted the Jews on their way

back. They killed them all. Andrzej Garbuliński and his eldest son, Władysław, were
arrested. Andrzej was transported to the prison in Jasło and executed. His son ended
up in the prison at Montelupich Street in Kraków. He was murdered at an unknown
place in summer of 1943.
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Sokołów Małopolski, budynki dawnej szkoły. Tutaj, na podwórku szkolnym niemieccy żandarmi zastrzelili Karolinę Marciniec i Bartłomieja Gielarowskiego, fot. Michał Kalisz, 2009



Bartłomiej Gielarowski
ur./b. 1871,  zm./d. 1943

Karolina Marciniec
ur./b. 1901, zm./d. 1943

Osoby, którym udzielili pomocy: Josef Fischman, Berek Kahner, Mojżesz i Leizer
Krautowie, mężczyzna o imieniu Meilech, kobieta o nieznanym imieniu
i nazwisku

Bu dy nek szko ły w So ko ło wie Ma ło pol skim w cza sie oku pa cji po słu żył Niem -
com za po ste ru nek żan dar me rii. W le cie 1943 r. mniej wię cej przez mie siąc sta cjo -
no wał tam tak że od dział nie miec kich es es ma nów. So ko łów był ich ba zą wy pa do wą,
z której wy ru sza li na ak cje pa cy fi ka cyj ne do oko licz nych wsi.

W jed nej z nich, po bli skiej Trze bu sce, od la ta 1942 r. Bar tło miej Gie la row ski
wraz z Ka ro li ną Mar ci niec ukry wa li Jo se fa Fi sch ma na, Ber ka Kah ne ra, Moj że sza
i Le ize ra Krau tów – wszyst kich z So ko ło wa Ma ło pol skie go – a tak że Me ile cha ze wsi
Nie na dów ka oraz ko bie tę o nie zna nym imie niu i na zwi sku. 

W zi mie pod opiecz ni pol skiej pa ry prze by wa li w do mu, a la tem w sto do le,
na stry chu lub w kry jów ce wy ko pa nej w ogro dzie i przy kry tej ga łę zia mi. 

W nie dzie lę 26 lip ca 1943 r. dom Gie la row skie go i są sied nie po se sje zo sta ły
oto czo ne przez es es ma nów. Bar tło miej Gie la row ski i Ka ro li na Mar ci niec oraz ukry -
wa ją cy się u nich Ży dzi zo sta li aresz to wa ni i prze wie zie ni fur man ką do So ko ło wa.
W trak cie prze słu cha nia wy da ło się, że Po la cy po ma ga li Ży dom ukry wać się. 

Na stęp ne go dnia ra zem z czwor giem Ży dów (trze ma męż czy zna mi i ko bie tą)
obo je Po la ków roz strze la no na po dwór ku szko ły w So ko ło wie i tam ich po grze ba no.
W kil ka dni po za bój stwie zwło ki ofiar zo sta ły przez Niem ców wy do by te z gro bu
i spa lo ne.

People they helped: Josef Fischman, Berek Kahner, Mojżesz and Leizer Kraut, 
a man named Meilech, a woman of an unknown name

The schoolhouse in Sokołów Małopolski, served as a military police station
for the Germans during the war. For about a month during the summer of 1943, a
squad of the SS was also stationed there. Based in Sokołów, they would conduct
pacification operations in the neighbouring villages.

From the summer of 1942, in the nearby village of Trzebuska, Bartłomiej
Gielarowski and Karolina Marciniec hid Josef Fischman, Berek Kahner, Mojżesz and
Leizer Kraut, all former residents of Sokołów Małopolski, a man named Meilech
from the village of Nienadówka and an unidentified woman.

In winter the fugitives staying with the Polish couple would live in the house,
and during the summer they would hide in the barn, the attic, or a hideout, dug in
the garden and covered with branches. 

On Sunday, July 26th, 1943 Gielarowski’s house and the neighbouring house-
holds were surrounded by the SS. Bartłomiej Gielarowski and Karolina Marciniec,
along with the Jews they were hiding, were arrested and taken to Sokołów in a cart.
Interrogation revealed that the Poles had been helping the Jews. 

The next day the couple and four Jewish captives (three men and a woman)
were executed in the courtyard of the Sokołów school and buried there. Several days
later the Germans exhumed and burned the bodies.
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Eleonora Goleń, fot. archiwum rodzinne



Eleonora Goleń 
z d./née WOJNAROWICZ ur./b. 1908, zm./d. 1943

Osoba, której udzieliła pomocy: Anna Parzyczewska

Mał żeń stwo Pa rzy czew skich, z po cho dze nia Ży dzi, pro wa dzi ło przed woj ną za -
kład fry zjer ski w Bie czu. Ele ono ra Go leń ko rzy sta ła z ich usług, stąd zna ła ich cór -
kę, An nę. W 1942 r. dzie się cio let nią An nę przy pro wa dzi ła do Ele ono ry zna jo ma Pa -
rzy czew skich. W imie niu ro dzi ców dziec ka po pro si ła o opie kę nad ma łą. Ele ono ra
zgo dzi ła się. Jej mąż, miesz ka ją cy w Har klo wej, gdzie pra co wał, znał i apro bo wał de -
cy zję żo ny.

W grud niu 1942 r. Ele ono ra wraz z An ną zo sta ły aresz to wa ne przez ge sta po
i prze wie zio ne do wię zie nia w Ja śle. Dziew czyn kę roz strze la no 10 grud nia, a po mie -
sięcz nym śledz twie wy da no wy rok na Ele ono rę. Jej eg ze ku cja mia ła po ka zo wy cha -
rak ter. 5 stycz nia 1943 r. Ele ono ra Go leń zo sta ła wy pro wa dzo na pod mur wię zie nia
w Ja śle i roz strze la na. Ro dzi nie nie po zwo lo no za brać cia ła. Do dziś nie zna ne jest
miej sce jej po chów ku.

Person she helped: Anna Parzyczewska

The Parzyczewskis, who were of Jewish descent, had a hairdressing salon in
Biecz before the war, and since Eleonora Goleń used to go there, she knew their
daughter Anna. In 1942, an acquaintance of the Parzyczewskis brought ten-year-old
Anna to Eleonora. She asked her on behalf of the girl’s parents to take care of Anna.
Eleonora agreed. Her husband, who lived in Harklowa, where he worked, knew
about everything and accepted his wife’s decision.

In December 1942, Eleonora and Anna were arrested by Gestapo and put in
prison in Jasło. The girl was shot on 10th December. After a month long trial,
Eleonora was sentenced and on 5th January 1943, she was shot in a show execution
by the prison wall. The family was not allowed to take the body. The place of her
burial still remains unknown.
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Janina Grabowska, fot. Jacek Rajkowski



Janina Grabowska 
z d./née STOLARSKA, ur./b. 1909

Osoby, którym udzieliła pomocy: Irena Mikelberg (przybrane nazwisko:
Kowalska), Regina Mikelberg (przybrane nazwisko: Stanisława Kowalska). Tytuł
Sprawiedliwej i medal Yad Vashem: 1994

Gdy war szaw skim Ży dom ka za no za miesz kać na te re nie get ta, gdzie umie ra li
z gło du, wy cień cze nia i cho rób, Ja ni na Gra bow ska do star cza ła żyw ność i le ki ro dzi -
nie swo jej ko le żan ki, Re gi ny Mi kel berg. W 1943 r. ta po pro si ła ją, by wy do sta ła zza
mu ru jej sio strę, Ire nę. 

Opo wia da Ja ni na Gra bow ska:
„Zde cy do wa łam się je chać do fa bry ki Szta je ra po Ire nę. Zdą ży łam! Kie dy za -

czę li wy cho dzić, wsu nę łam się do sze re gu, przy łą czy ła się Ire na i uda ło się na Dwor -
skiej, na za krę cie, uciec i scho wać się tak, że żan dar mi nie za uwa ży li”. 

Ucie ki nier ka za miesz ka ła w do mu Ja ni ny i jej mę ża, Jó ze fa Dub nia ka. Wkrót -
ce do łą czy ła do nich Re gi na, cu dem oca la ła z trans por tu do Tre blin ki.

Dub niak był żoł nie rzem AK. Nie bez pie czeń stwo na lo tu Niem ców na je go dom
ro sło, dla te go sio stry Mi kel berg, wy po sa żo ne w fał szy we ken kar ty, je den je dy ny raz
wy szły na „aryj ską” uli cę, by ukryć się w ko lej nym do mu, tym ra zem u Bal bi ny Sto -
lar skiej, mat ki Ja ni ny. 

Dziś pa ni Gra bow ska miesz ka w do mu spo koj nej sta ro ści dla kom ba tan tów
na war szaw skiej Wo li.

People she helped: Irena Mikelberg (assumed name: Kowalska), Regina
Mikelberg (assumed name: Stanisława Kowalska). The Title of Righteous and the
Yad Vashem Medal: 1994

When the Warsaw Jews were ordered to move into the ghetto area, where peo-
ple were dying of starvation, exhaustion, and disease, Janina Grabowska supplied
food and medicine to the family of her friend, Regina Mikelberg. In 1943 Regina
asked Janina to rescuse her sister, Irena, out of the ghetto. 

“I went to the Stayer factory to get Irena and I made it just in time! When
they began to come out, I slipped into the column, Irena joined me and on the cor-
ner of Dworska Street, we managed to escape and hide without the police noticing.”

Irena lived at the house of Janina and her husband, Józef Dubniak. They were
soon joined by Regina, who miraculously escaped being tansported to Treblinka. 

Dubniak was a soldier with the Home Army, and as the risk of their house
being searched grew, so the Mikelberg sisters, equipped with forged identity cards,
ventured out onto the ‘Aryan’ streets for the first and only time, in order to hide at
another house, belonging to Balbina Stolarska, Janina’s mother. 

Mrs Grabowska is currently living at a veterans nursing home in Warsaw’s
Wola district.
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Tadeusz Grzesiak, fot. archiwum rodzinne



Tadeusz Grzesiak 
ur./b. 1912, zm./d.1998

Osoby, którym udzielił pomocy: Nechume Szwarcblat (po mężu: Zofia Grzesiak),
Wanda Lotter (z d. Grzesiak). Tytuł Sprawiedliwego i medal Yad Vashem: 1995

Na Wołyń niemiecka okupacja dotarła w 1941 r. 
Ta de usz Grze siak na pi sał we wspo mnie niach:
„Po nie waż w la tach 1933-1935 by łem wię zio ny za dzia łal ność ko mu ni stycz ną,

zda wa łem so bie spra wę, że gdy przyj dą Niem cy, to ukra iń scy na cjo na li ści wy da dzą
mnie i bez są du zo sta nę roz strze la ny. Po sta no wi łem zmie nić miej sce za miesz ka nia.

By łem ko wa lem i to da wa ło szan sę prze ży cia, cho ciaż sa me mu by ło by mi ła -
twiej niż z ro dzi ną i ob cią że nia mi na ro do wo ścio wy mi Ne chu me i jej pół to ra rocz -
nym dziec kiem. Uwa ża łem jed nak, że ja ko czło wiek zwal cza ją cy an ty se mi tyzm
mam obo wią zek ura to wać przy naj mniej dwo je za gro żo nych lu dzi”.

Ne chu me Szwarc blat i jej cór kę Wan dę uro dzo ną w 1939 r. Grze siak znał
z sąsiedz twa. Ojciec Nechume był kantorem w sy na go dze. Ta de usz za pro po no wał
Nechu me i Wan dzie opie kę. Zdo był dla nich pol skie pa pie ry. Ne chu me wy stę po wa ła
od tąd ja ko Zo fia, żo na Ta de usza. Tak zo sta ło do śmier ci oboj ga.

Mó wi cór ka, Wan da Lot ter:
„To by ło zna ko mi te mał żeń stwo. Ro dzi na bar dzo pra wych lu dzi. Mo gę czuć się

tyl ko szczę śli wa, że ro dzi nę mi się przy da rzy ło mieć wspa nia łą”. 
W 1943 r. Grze sia ków, wraz z in ny mi ucie ki nie ra mi przed UPA, ze sła no

do obo zu pra cy na te re nie Au strii. Tam do cze ka li wy zwo le nia. Po woj nie 8 lat miesz -
ka li w Pi le, po tem prze nie śli się do Lu bli na, gdzie Ta de usz Grze siak skoń czył stu dia
eko no micz ne.

„Pew ne go dnia przy cho dzi dy rek tor ko pal ni kru szy wa, u któ re go pra co wał mój
oj ciec, pan Lot ter. Kie dy pro sił o mo ją rę kę ma mę, przy niósł jej ni mniej ni wię cej
tyl ko książ kę «Zmierzch Izra ela» [antysemicki paszkwil przedwojennego działacza
narodowego – przyp. red.]. I mo ja mat ka, pa mię tam to jak dziś, mó wi: «Pro szę pa na.
Ja je stem Ży dów ką». W ten spo sób ja się do wia du ję, ja ka na praw dę jest mo ja
rodzina”.

Wan da Lot ter miesz ka w Lu bli nie. Ta de usz Grze siak zmarł w 1998 r., Zo fia
Grze siak – w 2004. 

People he helped: Nechume Szwarcblat (married name: Zofia Grzesiak), 
Wanda Lotter (née Grzesiak). The Title of Righteous and the Yad Vashem Medal:
1995

German occupation reached Volyn in 1941. 
“Since I had been imprisoned for communist activities in 1933-1935, I real-

ized that, when the Germans came, I would be turned in by the Ukrainian national-
ists and put before a firing squad. I decided to leave.” writes Tadeusz Grzesiak in his
memoires. 

“I had a chance of survival because I was a blacksmith. It would have been
easier if I was alone, rather than with Nechume and her year-and-a-half old child,
and the burden of her nationality. Yet, as a person fighting against 
anti-Semitism, I believed it was my duty to rescue at least two people.”

Nechume Szwarcblat and her daughter Wanda, who was born in 1939, were
Grzesiak’s neighbours, and Nechume’s father was a cantor in a synagogue. Tadeusz
offered Nechume and Wanda his help by organising Polish documents for them.
From then on, ‘Zofia’ was Tadeusz’s wife, and they remained this way until the end
of their lives.

“It was a perfect marriage, a family of righteous people. I couldn’t be happier
for having such a family.” says Wanda Lotter, the daughter.

In 1943 the Grzesiaks, together with other refugees fleeing from the Ukrain-
ian Insurgent Army were transported to a labour camp in Austria, where they lived
for the rest of the war. After the war, they spent 8 years in Piła, then moved to
Lublin, where Tadeusz Grzesiak graduated in economics.

“Once, Mr Lotter, the director of the aggregate mine where my father worked,
came to ask my mother for my hand. He brought a copy of the book ‘Zmierzch
Izraela’, (Israel’s Twilight) I can remember my mother telling him, ‘I am Jewish.’,
which is how I learned the true history of my family.”

Wanda Lotter still lives in Lublin, while Tadeusz Grzesiak died in 1998, and
Zofia Grzesiak in 2004.
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Helena Gwozdowicz-Kowalewska, fot. Jacek Rajkowski



Irena Gwozdowicz 
ur./b. 1923

Helena Kowalewska 
z d./nee GWOZDOWICZ, ur./b. 1916

Osoba, której udzieliła pomocy: Lusia Rosen (przybrane nazwisko: Józefa Bałda).
Tytuł Sprawiedliwej i medal Yad Vashem: 1988

W 1941 r. ro dzi nę Ro se nów za bra no do get ta w Bursz ty nie. Nie dłu go po tem
na oczach czter na sto let niej Lu si Ro sen zgi nę li jej ro dzi ce, dziad ko wie i sio stra. 

Nim to się sta ło, ro dzi na He le ny Gwozdowicz – przed wo jen ni są sie dzi
Rosenów – kil ka krot nie od wie dzi ła get to, by przy nieść zna jo mym je dze nie. I kart kę
z ad re sem.

Opo wia da He le na Gwozdowicz-Kowalewska:
„Ma ma po wie dzia ła Lu si: «Je że li by Ci gro zi ło ja kieś nie bez pie czeń stwo, to

masz tu ad res w Prze my ślu i przy jeż dżaj do nas». Po tem jeź dzi li śmy tam na grób
ojca i za wsze sta ra li śmy się im po dać tro chę żyw no ści, pie nię dzy i cią gle ten ad res”. 

Z get ta Lu sia ucie kła. Do Prze my śla do tar ła pie szo. Wy koń czo na, głod na, z go -
rącz ką. Spo tka ny po dro dze ksiądz dał jej me try kę zmar łej Jó ze fy Bał dy, rów no lat ki
Lu si. Po tem mat ka He le ny wy ro bi ła dziew czy nie ken kar tę na to sa mo na zwi sko.
W Prze my ślu – ofi cjal nie Jó ze fa, cór ka słu żą cej Gwozdowiczów – my ła garn ki w nie -
miec kim ka sy nie.

„Pa mię tam, że by ło ja koś tak, że strze la ni na by ła w no cy, bar dzo strze la li,
a rano, jak wy szli śmy na po dwó rze, stał ro syj ski żoł nierz. Już nie by ło Niem ców.
Prze myśl Ro sja nie mie li. No to ona by ła wol na”. 

Za raz po woj nie Lu sia Ro sen wy je cha ła do Fran cji, a po tem, już z mę żem,
do Izra ela. He le na Gwozdowicz-Kowalewska zro bi ła dru gą ma tu rę i stu dium na -
uczy ciel skie.

„Uczy łam do 1974 r., po tem 15 lat na pół eta tu w szko le, pra co wa łam
w «Społem», by łam kie row nicz ką świe tli cy i bi blio te ki. Mam 93 la ta, ale do tej po ry
uczę dzie ci w do mu. Da ję ko re pe ty cje i uczę ma tu rzy stów, li ce ali stów, gim na zja li -
stów i ze szko ły po wszech nej”.

Lu sia Ro sen i He le na Gwozdowicz-Kowalewska wciąż się przy jaź nią.

Person she helped: Lusia Rosen (assumed name: Józefa Bałda). The Title of
Righteous and the Yad Vashem Medal: 1988

In 1941, the Rosen family was taken to the ghetto in Burshtyn. Soon after, the
fourteen-year-old Lusia Rosen saw her parents, grandparents, and sister die.

Before this happened, Helena Gwozdowicz’s family, who had been neighbours
of the Rosens before the war, had brought them food and an address in the ghetto.

“My mother told Lusia that should she be in danger, she could come to us in
Przemyśl. Later, we visited my father’s grave there and tried to bring them some
food, money, and that note with the address.” says Helena Gwozdowicz-Kowalewska.

Lusia escaped from the ghetto, and reached Przemyśl on foot, exhausted, hun-
gry and with a fever. A priest she met on her way gave her the birth certificate of
Józefa Bałda, her peer who had recently died. Later, Helena’s mother organized an
identity card for her using the same name. In Przemyśl, officially as Józefa Bałda,
the daughter of the Gwozdowiczs’ maid, she worked at the German officers’ mess. 

“I remember I heard sounds of gunfire at night, very intense, and in the
morning, when we went out in the yard, we saw a Russian soldier. The Germans
were gone. (...) So she was free, right?”

Soon after the war Lusia Rosen left for France, and then, with her husband, for
Israel.

Helena Gwozdowicz-Kowalewska took her exams at secondary school again
and then went to a teacher’s college after the war.

“I taught until 1974, then worked part-time at school for 15 years. I worked at
‘Społem’ where I was the manager of the youth club and library. I am 93 years old, I
still teach children at home. I give private lessons and teach secondary high school,
high school, and primary school children.”

Lusia Rosen and Helena Gwozdowicz-Kowalewska are friends.
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Irena Hamerska, fot. Krzysztof Pacholak



Irena Hamerska 
ur./b. 1923

Osoba, której udzieliła pomocy: Szyfra Jonisz. Tytuł Sprawiedliwej i medal 
Yad Vashem: 1984

Mó wi pa ni Ire na Ha mer ska:
„Ja gra łam te dru gie skrzyp ce, nie te pierw sze. Chcia ła bym, że by to by ło pod -

kre ślo ne…, to dziec ko zna la zła mo ja zna jo ma”. 
Pa ni Ire na Ha mer ska za miesz ka ła z Le oka dią Ja ro mir ską we wsi Bia ło łę ka

w li sto pa dzie 1942 ro ku. Mie siąc wcze śniej Le oka dia śpie sząc do pra cy, usły sza ła
w po bli żu sta cji ko le jo wej płacz dziec ka. Za bra ła ma łą do do mu. 

„To był ta ki ba rak, dłu gi, dzie sięć ro dzin tam by ło. I by ły tam też ma łe dzie ci”.
Pół to ra rocz na dziew czyn ka, w cza sie fik cyj ne go chrztu na zwa na Bo gu mi łą, ra -

zem z in ny mi ba wi ła się na po dwór ku. W ca łym tym do mu wszy scy wie dzie li. 
„I mó wi się, że lu dzie do no si li, nie praw da. Kto tam do no sił, to do no sił, ale

więk szość lu dzi by ła za tym, aby po ma gać, ja to z ca łą sta now czo ścią mó wię”.
Ire na i Le oka dia mo gły za ufać na wet są sia do wi po li cjan to wi i je go żo nie. 
„I ona, ta po li cjan to wa… mó wi ła: «Pa ni Ire no, niech pa ni przyj dzie». To ja po -

de szłam do pło tu… I ona mó wi: «Pa ni Ire no, tu jest ad res ro dzi ny tej Bo gu si». Ja
mó wię: «Ja kiej ro dzi ny?». Uda ję, że nic nie wiem. A ona mó wi: «No, ja wiem, ja pa -
ni chcę po wie dzieć, tu jest ad res»”.

Za raz po woj nie Bo gu się, a na praw dę Szy frę Jo nisz, od szu kał oj ciec. Ro dzi ce
wy do sta li się ra zem z nią z get ta w Le gio no wie, gdzie przy szła na świat, i wszy scy
tro je ukry wa li się w oko licz nych la sach. Je sie nią uzna li, że wa run ki dla dziec ka są
zbyt trud ne. Po rzu ci li ma łą, li cząc na to, że ktoś ją przy gar nie. Mat ka dziew czyn ki
zgi nę ła na Maj dan ku, oj ciec prze trwał Auschwitz. 

Bo gu si trud no by ło roz stać się z opie kun ka mi. Le oka dię trak to wa ła jak mat kę. 
„Ona nie chcia ła na wet słu chać, cho ciaż nikt jej nie uprze dzał do nie go”. 
Pan Jo nisz z cór ką wy emi gro wa li do Izra ela. Bo gu sia – Szy fra do dziś utrzy mu -

je ser decz ny kon takt z pa nią Ire ną. Le oka dia zmar ła w 1979 r.

The person she helped: Szyfra Jonisz. The Title of Righteous and the Yad Vashem
Medal: 1984

“I was second fiddle there. I’d like it to be stressed … the child was found by a
friend of mine.” 

Irena Hamerska moved into the house of Leokadia Jaromirska in the village of
Białołęka near Warsaw in November 1942. A month earlier, on her way to work,
Leokadia had heard a baby crying near the railway station. She took the child home. 

“It was this sort of a long barrack, with ten families living there. And there
were little kids.” A one-and-a-half year old girl, named Bogumiła (Bogusia) in a fake
baptism, was playing along with the other children. 

“Everybody knew about it in the house. And they say there was denounciation
– that’s not true. Some did inform, but most folks were helpful, and I say this with
full conviction.” – Irena and Leokadia could even trust their policeman neighbour
and his wife. 

“And the policeman’s wife … said: ‘Irena, come up here.’ So I walked up to the
fence … And she said: ‘Irena, this is the address of your Bogusia’s family.’ I said:
‘What family?’ – pretending I didn’t know anything. And she said: ‘I know, I want to
tell you, this is the address.’”

Immediately after the war, Bogusia’s father came for his daughter, whose real
name was Szyfra Jonisz. It turned out the family had escaped the Legionowo ghetto,
where the girl had been born, and the three had been hiding in the surrounding
woods. In the autumn they had decided the conditions were too harsh for the infant
and had abandoned her in the hope someone would take her in. The girl’s mother
died in Majdanek, her father lived through Auschwitz. 

Bogusia would not leave her guardians and she treated Leokadia as her
mother. 

“She wouldn’t even listen, even though nobody tried to prejudice her against
him.” Irena recalls. 

Mr Jonisz and his daughter left for Israel. Bogusia-Szyfra continues to main-
tain warm contacts with Irena. Leokadia passed away in 1979.
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Anna Iwaszkiewicz, fot. archiwum Muzeum w Stawisku/FOTONOVA



Anna Iwaszkiewicz 
z d./née LILPOP, ur./b. 1897, zm./d. 1979

Osoby, którym udzieliła pomocy: bracia Marian i Natan Karwasserowie,
małżeństwo Muszkatów, Aniela Muszkat-Nowicka (pierwotnie Neufeld), 
Janina Nowicka, rodzina Kramsztyków, Wiesław Gelbardt, Aleksander Landau,
Ludwik Wertenstein, Wanda Wertenstein. Tytuł Sprawiedliwej i medal 
Yad Vashem: 1988

Do get ta An na Iwasz kie wi czo wa we szła przez są dy. Prze ka za ła wo re czek z do -
la ra mi. Wy cho dząc, zgu bi ła się i wpa dła w rę ce ży dow skie go po li cjan ta. 

Wspo mi na Ma ria Iwasz kie wicz, cór ka An ny:
„Tyl ko mo ja mat ka po tra fi ła ta kie rze czy ro bić. Wy rwa ła się, we szła do bra my.

Po sta ła chwi lę, aby się sku pić i opa no wać, po tem we szła po raz dru gi do są dów i wy -
szła już na «aryj ską» stro nę”.

Do la ry po słu ży ły Na ta no wi i Ma ria no wi Kar was se rom za ła pów kę dla war ty
przy bra mie. Tuż przed wy bu chem woj ny bra cia od ku pi li od Iwasz kie wi czów są sia -
du ją cą ze Sta wi skiem dział kę. Na szczę ście za bra kło cza su na spo rzą dze nie ak tu no -
ta rial ne go, co umoż li wi ło An nie po wtór ną sprze daż pla cu we wła snym imie niu
i prze ka za nie pie nię dzy do get ta. Na tan prze do stał się do par ty zant ki, Ma ria na zaś
An na za kwa te ro wa ła w Mi la nów ku. 

W oko li cach Pod ko wy Le śnej ulo ko wa ła też star sze mał żeń stwo Musz ka tów,
trzy oso bo wą ro dzi nę Kramsz ty ków i wie lu in nych. Utrzy my wa ła kon takt z czło wie -
kiem z gmi ny, któ ry wy ra biał pa pie ry. Za pie nią dze Iwasz kie wi czów pił z Niem ca mi
i za wód kę ku po wał stem pel, tzw. ga pę, na do ku men cie. 

Pod war szaw ską po sia dłość An ny i Ja ro sła wa wy peł nia ła gro ma da tym cza so -
wych lo ka to rów i „pra cow ni ków”. W za kła dzie ogrod ni czym, ja kim na czas oku pa cji
sta ło się Sta wi sko, za trud nio no m.in. Kramsz ty ków nę. Prof. Lu dwik Wer ten ste in
i dr Anie la Musz kat -No wic ka, ucznio wie Cu rie -Skło dow skiej, wy kła da li 
Iwasz kie wi czów nom przed mio ty ści słe. 

People she helped: the brothers Marian and Natan Karwasser, the Muszkat
couple, Aniela Muszkat-Nowicka (née Neufeld), Janina Nowicka, the Kramsztyk
family, Wiesław Gelbardt, Aleksander Landau, Professor Ludwik Wertenstein,
Wanda Wertenstein. The Title of Righteous and the Yad Vashem Medal: 1988

Anna Iwaszkiewicz got into the ghetto via the courthouse. She handed over
the bag filled with dollars, and on her way out got lost and stumbled into a Jewish
policeman. 

“Only my mum could do a thing like that.” recalls her daughter, Maria
Iwaszkiewicz. “She broke free, went into a gateway, stood there a while to focus and
collect herself, then re-entered the court and left on the Aryan side.”  

The money was used by Natan and Marian Karwasser to bribe guards at the
gate. Just before the war broke out, the brothers had bought a plot of land from the
Iwaszkiewiczs in Stawisko. Fortunately, there was no time to draft a notary deed,
which later allowed Anna to sell the plot and take the money to the ghetto. Natan
managed to reach the partisans, while Marian was taken to Milanówek. 

Anna also placed the elderly Muszkat couple, the three members of the 
Kramsztyk family and many others, in the vicinity of Podkowa Leśna. She was in
contact with a member of the local authorities, who would prepare the IDs for her.
With the money he got from the Iwaszkiewiczs, he drank with the Germans, and
then paid them for stamping the documents in vodka. 

The countryside estate of Anna and Jarosław was filled with a throng of tem-
porary tenants and ‘employees’, and the agricultural industry that Stawisko became
during the war, employed among others, the Kramsztyks’ daughter. Professor 
Ludwik Wertenstein and Dr. Aniela Muszkat-Nowicka, former students of 
Curie-Skłodowska, taught science to the Iwaszkiewicz girls. 
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Henryka Kabacińska-Szczęsna, fot. Krzysztof Pacholak



75

Henryka Kabacińska-Szczęsna 
ur./b. 1921

Osoba, której udzieliła pomocy: Estera (Konstancja Królikowska). Tytuł
Sprawiedliwej i medal Yad Vashem: 1970

W kwiet niu 1943 r. w get cie war szaw skim by ło już tyl ko 60 tys. lu dzi. Po nad
400 tys. wy wie zio no do obo zów za gła dy lub po cho wa no jesz cze w sto li cy: zmar łych
z gło du i cho rób, za bi tych w eg ze ku cjach lub pod czas za baw nie miec kich żoł nie rzy
w strze la nie do ru cho me go ce lu. Miesz kań cy wy lud nio nej dziel ni cy za mknię tej wie -
dzie li już, że cze ka ich śmierć. Taj ne woj sko we or ga ni za cje ży dow skie przy go to wy -
wa ły po wsta nie, któ re wy bu chło 19 kwiet nia. Bez na dziei na wy gra ną, lecz po to, by
umrzeć, gło śno wy ra ża jąc swój sprze ciw wo bec Za gła dy, zgi nąć na bary ka dzie, a nie
w ko mo rze ga zo wej. Ma rek Edel man, jeden z dowódców po wsta nia, po wie dział po -
tem, że ży dow scy po wstań cy nie wal czy li o ży cie, lecz o ro dzaj śmier ci.

W tym sa mym cza sie do do mu pań stwa Ka ba ciń skich żo na zna jo me go przy -
pro wa dzi ła cór kę Es te rę. Ni gdy wię cej jej nie zo ba czy ła. Pra wie ca ła ro dzi na dziew -
czyn ki zgi nę ła w Za gła dzie.

Es te ra do sta ła pol skie pa pie ry. Od tąd by ła Kon stan cją Kró li kow ską, zwa ną Ko -
cią. Ku zyn ką z pro win cji. Dzię ki te mu „nie by ło kon spi ra cji, nie by ło py tań” – opo -
wia da Hen ry ka Ka ba ciń ska -Szczę sna. Hen ry ka za przy jaź ni ła się z Ko cią. Ma ma
Hen ry ki trak to wa ła Ko cię jak ko lej ną cór kę. Gdy po woj nie przy pad kiem spo tka ny
wu jek Ko ci chciał wziąć dziew czyn kę pod swo ją opie kę, obie pro te sto wa ły.

Wspo mi na pa ni Hen ry ka:
„By łam wte dy w Niem czech, wy wie zio na tam po Po wsta niu. Gdy bym by ła

w Pol sce, ni gdy bym do te go nie do pu ści ła. To by ła mo ja uko cha na Ko cia, ta ka sym -
pa tycz na, od da na”.

Ko cia wy emi gro wa ła do Izra ela. Tam wró ci ła do swo je go praw dzi we go imie nia.
Zmar ła kil ka lat te mu. Hen ry ka za ło ży ła w Ło dzi od dział Pol skie go To wa rzy stwa
Spra wie dli wych wśród Na ro dów Świa ta.

Źró dło: Ewa Drza zga, Ko cia bę dzie za wsze, Dzien nik Łódz ki, 20/4/2007

Person she helped: Estera (Konstancja Królikowska). The Title of Righteous and
the Yad Vashem Medal: 1970

By April 1943, only 60,000 people were left in the Warsaw ghetto. Over
400,000 had been transported to extermination camps or buried in the city (for ex-
ample, those who died of disease, from starvation, by execution, or through ‘games’
played by German soldiers who would shoot moving targets). The inhabitants of the
closed district had realized their fate would be death, and secret Jewish military
groups started preparing an Uprising for 19th April. Although they had no hope of
victory, they merely wanted to ensure their own death in blatant opposition to the
Shoah; to die in battle and not in a gas chamber. According to Marek Edelman, one
of the commanders of the Uprising, they did not fight for their lives, but for the
manner in which they would die. 

At that time, the wife of an acquaintance brought her daughter, Estera, to the
house of the Kabacińskas. She never saw her again. Almost every member of the
girl’s family died in the Holocaust. 

Estera obtained Polish papers and became Konstancja Królikowska, nick-
named Kocia, a cousin from the countryside. As a result of this, “There was no se-
crecy, there were no questions.” Henryka Kabacińska-Szczęsna explained. Henryka,
then a young girl, befriended Kocia, and Henryka’s mum treated Kocia like her own
daughter. After liberation, when Kocia’s uncle met her by chance, and wanted to
take Kocia under his care, neither the girl nor the mother would agree. 

“I was in Germany at the time, having been taken there after the Uprising. I
would never have let that happen if I were in Poland. She was my beloved Kocia, so
sweet and kind.” 

Kocia left for Israel where she returned to using her real name. She died sev-
eral years ago. Henryka founded a branch of the Polish Society for the Righteous
Among the Nations in Łódź.

Source: Ewa Drzazga, Kocia będzie zawsze [She’ll Always Be Kocia], Dziennik
Łódzki, 20/4/2007
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Józefa Siuzdak, fot. Krzysztof Pacholak



Katarzyna Kazak, Sebastian Kazak 
z d./née SROKA, ur./b. 1877, zm./d. 1943,                                                           ur./b. 1870, zm./d. 1943

Agnieszka Kazak, Józefa Siuzdak 
ur./b. 1904, zm./d. 1983,                                                                  z d./née Kazak, ur.//b. 1923

Osoby, którym udzielili pomocy: czworo dzieci Pinkasa Wachsa, Chana Stiller
i jej dwóch znajomych. Tytuł Sprawiedliwego i medal Yad Vashem: 2008

Miesz ka li w Brzó zie Kró lew skiej w po wie cie le żaj skim. Przez ja kiś czas ukry -
wa li w swo im do mu czwo ro dzie ci są sia da – Pin ka sa Wach sa. Po tem oj ciec dzieci
zabrał je do get ta. W 1942 r. do do mu pań stwa Ka za ków przy szła Cha na Stil ler 
z Le żaj ska. Po pro si ła pa na Se ba stia na o schro nie nie. Przy go to wa no dla niej po sła nie
w ką cie obo ry. 

Wspo mi na cór ka, pa ni Jó ze fa:
„Sta le tam no co wa ła. Prze by wa ła w obo rze więk szą część dnia. Tyl ko wie czo ra -

mi przy cho dzi ła do nas do miesz ka nia, gdzie do sta wa ła je dze nie”. 
Pod ko niec grud nia 1942 r. w go spo dar stwie pań stwa Ka za ków po ja wi ło się

dwóch Ży dów w wie ku oko ło 30 lat. Po trze bo wa li po mo cy. Przy szli, bo wie dzie li, że
w tym do mu zo sta ną przy ję ci. By li zna jo my mi Cha ny Stil ler. Nie zo sta li na sta łe,
ale co ja kiś czas po ja wia li się na noc czy dwie. 

23 mar ca 1943 r. pod dom pań stwa Ka za ków za je cha li Niem cy, dwaj gra na to -
wi po li cjan ci z Le żaj ska, Gło wa la i Szczu rek, oraz miesz ka niec Gie dla ro wej, Ukra -
iniec Drozd. Zna leź li tro je ukry wa ją cych się Ży dów. Pań stwo Ka za ko wie oraz ich
pod opiecz ni zo sta li roz strze la ni.

„Usły sza łam strza ły od stro ny na sze go do mu. By ły to strza ły z ka ra bi nu ma -
szy no we go”.

Cór ki prze ży ły, po nie waż Agniesz ka pra co wa ła wów czas w po lu, a Jó ze fie uda -
ło się uciec. 

Ukry wa ły się na wsi u swo jej dal szej ro dzi ny, a po tem w le sie i oko licz nych
wio skach. Tra fi ły do Kra ko wa, gdzie zgło si ły się do Urzę du Pra cy i zo sta ły wy wie zio -
ne na ro bo ty do Au strii. Do do mu po wró ci ły je sie nią 1945 r.

People they helped: the four children of Pinkas Wachs, Chana Stiller and her two
acquaintances. The Title of Righteous and the Yad Vashem Medal: 2008

The Kazak family lived  in Brzóza Królewska in the Leżajsk district, and for
some time they hid the four children of their neighbour, Pinkas Wachs, at their house.
Later the father took his children to the ghetto. In 1942, Chana Stiller from Leżajsk
came to the Kazaks’ house, and asked Sebastian for shelter. A bed was prepared for
her in the corner of the cowshed. 

“She would spend the nights there.” Józefa, the Kazaks’ daughter recalls, “She
spent most of the day in the shed. She came to the house in the evenings and we gave
her food.” 

In late December 1942, two Jewish men around 30 years old came to the
Kazak’s farmstead. They were in need of help. They came there, because they knew
they would be accepted at the house, as they were acquaintances of Chana Stiller.
They did not stay on a permanent basis, but came for a night or two from time to
time. 

On March 23rd, 1943, a group consisting of Germans, two Blue Policemen
from Leżajsk (Głowala and Szczurek), and a Ukrainian from Giedlarowa, named
Drozd, came to the Kazaks’ house. They found the three Jews in hiding. The Kazaks
and the fugitives were shot.

“I heard shots coming from our house. Machine gun shots.” Józefa recalls
years later.

The Kazaks’ two daughters survived, because Agnieszka was working in the
fields at the time, and Józefa managed to escape. 

They hid in the countryside with some distant relatives, and later in the woods
and local villages. They eventually made their way to Kraków, where they applied to
the Employment Agency and were taken to work in Austria. They returned home in
the autumn of 1945.

77 www.sprawiedliwi.org.pl  www.righteous.pl



78

Leonarda Kazanecka, fot. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”



Leonarda Kazanecka 
ur./b. 1909

Czesław Kazanecki 
ur./b. 1902, zm./d. 1984 

Osoby, którym udzielili pomocy: Jan Grzebień i jego dwaj koledzy. Tytuł
Sprawiedliwego i medal Yad Vashem: 2004

W cza sie woj ny pa ni Le onar da wraz z mę żem Cze sła wem miesz ka li w Koc kiej
Ko lo nii. Wio sną 1943 r. do ich do mu przy szli trzej ży dow scy ucie ki nie rzy z get ta
w Łu ko wie – Jan Grze bień z dwo ma ko le ga mi. 

Wspo mi na pa ni Le onar da Ka za nec ka:
„Wszedł je den, nic nie mó wił, ale drzwi nie za mknął. Po tem dru gi i trze ci. Ani

sło wa nie po wie dzie li. Mąż się po ło żył na łóż ku, sły szał ich i się nie ode zwał. A oni
ucze sa ni, ubra ni w gar ni tu ry, jak dzie ci do ko ścio ła. Więc mó wię: «Oj, ży dow skie
chło pa ki do nas przy szły»”.

Ka za nec cy da li im jeść i po sta no wi li po móc w ukry wa niu się. Dzię ki do star -
czo nym przez nich ma te ria łom i na rzę dziom trzech Ży dów zbu do wa ło so bie schron
nie ca ły ki lo metr od do mu. Kil ka ra zy w ty go dniu przy cho dzi li po go to wa ne je dze nie. 

„Go to wa łam ziem nia ki, bra łam mle ko i za no si łam im za sto do łę. Przy cho dzi li
przez rok i kil ka mie się cy. Miesz ka li śmy przy szo sie, to się nikt nie dzi wił, że do nas
róż ni za cho dzą. Nie raz ob cy za cho dzi li i py ta li o mle ko. 

Raz przy szedł Ja nek i py ta: «Jak wa sza wia ra wska zu je? Bo wi dzia łem mat kę
we śnie, po gła ska ła mnie po gło wie i po wie dzia ła, że woj nę prze ży ję». Od rze kłam,
że prze ży je, bo umar li wie dzą. Był za do wo lo ny. 

A czy my się ba li śmy? Trze ba by ło mieć roz są dek. A mną Pan Bóg za wsze kie -
ro wał”.

Wszy scy do cze ka li koń ca woj ny. Jan Grze bień przez krót ki czas miesz kał w Pol -
sce, po czym wy je chał do Pa le sty ny. Utrzy my wał kon takt z Le onar dą Ka za nec ką.

Źró dło: Magdalena Mizerecka, „Nie zrobiłam niczego wielkiego”, Dziennik
Wschodni 23.05.2009.

People they helped: Jan Grzebień and his two friends. The Title of Righteous and
the Yad Vashem Medal: 2004

During the war Mrs Kazanecka and her husband Czesław lived in Kocka Kolo-
nia. In spring, 1943, three Jews, Jan Grzebień and his two friends, escapees from
Łuków ghetto, came to their house. 

“One of them entered and said nothing, but did not close the door. Then the
second and third came. They did not say anything. My husband lay on the bed with-
out saying anything.” says Mrs Kazanecka. “They had combed hair and were wearing
suits, like children heading to church. I said, ‘Jewish boys have come to us.’”

The Kazaneckis gave the three fugitives food and decided to help in hiding
them. The Jews built a shelter less than a kilometre away from the house, using
materials provided by Kazaneckis. They would come a couple of times a week for
cooked food. 

“I would boil potatoes, take some milk and leave it for them behind the barn.”
says Mrs Kazanecka. “They stayed for a year and a few months. We lived by the
road so nobody was surprised that there were various people visiting us. Strangers
would often come and ask for milk.”

Once, Jan came and asked, “What does your faith indicate? I dreamt of my
mother, she stroked my head and said I would survive the war.” 

“I replied that I knew he would survive, because the dead know [everything].
He was content,” remembers Mrs Kazanecka. “Were we afraid? You had to be rea-
sonable, and I always listened to God.”

They all survived the war. Jan Grzebień stayed in Poland for a short time and
then left for Palestine. He has stayed in touch with Mrs Leonarda Kazanecka.

Source: Magdalena Mizerecka, „Nie zrobiłam niczego wielkiego”, Dziennik
Wschodni 23.05.2009.
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Halina Koczorowska, fot. Jacek Rajkowski



Halina Koczorowska
ur./b. 1923

Osoba, której udzieliła pomocy: Wanda Ingeborga Gottlieb (obecnie Jadwiga
Słaby). Tytuł Sprawiedliwej i medal Yad Vashem: 1992

Pa ni Ha li na jesz cze przed woj ną de mon stra cyj nie wcho dzi ła do skle pów ży -
dow skich – na złość tym, któ rzy na ma wia li do ich boj ko tu. Z Wan dą Got tlieb cho -
dzi ły do żeń skie go gim na zjum Zo fii Sier piń skiej, by ły przy ja ciół ka mi z jed nej kla sy.
Zna la zły się po dwóch stro nach mu ru od dzie la ją ce go get to od resz ty War sza wy. By
przy nieść Wan dzie żyw ność, le ki i sa cha ry nę, Ha li na prze ku py wa ła war tow ni ków,
cza sem wkła da ła opa skę z gwiaz dą. Raz, gdy wra ca ła, nie chcie li jej prze pu ścić, zo -
sta ła więc w get cie na noc. To wte dy wi dzia ła, jak Niem cy roz strze li wu ją sta rych lu -
dzi. In nym ra zem cu dem unik nę ła ła pan ki. 

Nie dłu go przed pla no wa ną li kwi da cją get ta ko bie ty po sta no wi ły, że Wan da za -
miesz ka z Ha li ną i jej ma mą pod przy bra nym na zwi skiem. Wan da, od tej po ry zwa -
na Ja dwi gą, nie ukry wa ła się w żad nym schow ku. We trzy cho dzi ły na nie dziel ne
spa ce ry. Ja dwi ga kil ka ra zy ucie ka ła szmal cow ni kom. 

Opo wia da Ha li na Ko czo row ska:
„Ona by ła tak pew na sie bie, że jak przy szła tu taj, no nie mia ła z cze go żyć, to

roz no si ła tor ty i na tor tach mia ła 10 zło tych”. 
We trzy prze trwa ły Po wsta nie. Po nim Ja dwi ga zde cy do wa ła się je chać na ro bo -

ty do Nie miec. Przy ja ciół ce po wie dzia ła: 
„Ha la, ja się prę dzej tam ukry ję niż tu taj”.
Wró ci ła po woj nie. Za miesz ka ła w Ło dzi. Ko bie ty na dal się przy jaź nią.
„Ja mó wię: «Ja dzia, jak Ty się czu jesz, ma jąc te la ta?». Ona mó wi: «Ja nie my -

ślę. Mam cór kę, mam wnucz ka Grze sia. Nie mam kie dy my śleć»”. 

Person she helped: Wanda Ingeborga Gottlieb (current name: Jadwiga Słaby). The
Title of Righteous and the Yad Vashem Medal: 1992

Before the war, Halina would often shop in Jewish stores despite those who
called on people to boycott them. Halina and Wanda Gottlieb were classmates at the
Zofia Sierpińska Junior High School for girls, and they ended up on opposite sides of
the wall separating the ghetto from the rest of Warsaw. In order to provide food,
medicine and saccharine to Wanda, Halina would bribe the guards or sometimes
don the Star of David armband. On one occasion the guards would not let her out,
so she spent the night in the ghetto, where she saw a German firing squad execute
the elderly. On another occasion she only just managed to avoid being captured in a
round-up. 

Shortly before the planned liquidation of the ghetto, the women decided
Wanda would stay with Halina and her mother, under a false name. Wanda, called
‘Jadwiga’ from that moment on, didn’t have a special hiding spot in the house. All
three took Sunday walks together and on several occasions, Jadwiga escaped being
blackmailed. 

“She was so confident that when she came here, she made a living by
delivering cakes, from which she would earn 10 zlotys.” Halina Koczorowska
recalls. 

All three survived the Uprising, and afterwards Jadwiga decided to go to work
in Germany. She told Halina: 

“It will be much easier for me to hide there than here.”
She returned after the war and settled in Łódź. The two women continue to

maintain their friendship. 
“I say, ‘Jadwiga, how are you doing after all those years?’” 
“And she says, ‘I don’t think about it. I have a daughter, and I have my grand-

son Grześ. I don’t have the time to think about it.’” 
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Jan Kostrzewa, fot. Julia Biczysko



Jan Kostrzewa 
ur./b. 1931

Osoby, którym udzielił pomocy: Moniek i Szmul Berkowiczowie. Tytuł
Sprawiedliwego i medal Yad Vashem: 1993

Gdy sy no wie Ic ka Ber ko wi cza po pro si li To ma sza Ko strze wę o schro nie nie, ich
oj ciec – przed wo jen ny zna jo my Ko strze wów – już nie żył. Woj nę prze ży ją tyl ko
Szmul i Mo niek, resz ta ro dzi ny Ber ko wi czów z Je żo wa ko ło Skier nie wic zgi nie, wy -
wie zio na do raw skie go get ta. 

Bra cia Ber ko wi czo wie spę dzi li w do mu Ko strze wów dwa la ta, ukry wa ni
na prze mian w sto do le, piw ni cy, na strysz ku obo ry i na stry chu do mu. Mo niek no cą
zdo by wał je dze nie, cza sem wy cho dził też za dnia z Ja nem, sy nem To ma sza Ko strze -
wy. Raz chłop cy po szli się ką pać na tor fo wi sko, in nym ra zem wy kra dać miód
pszczo łom. 

Pierw szy do Ko strze wów przy szedł Mo niek, przy pro wa dził star sze go bra ta
Szmu la. Po tem do łą czy ła ich sio stra. Ko strze wa ukrył ją w piw ni cy na ziem nia ki.
Nie ba wem Mo niek zna lazł jej kry jów kę w wio sce opo dal, ale go spo dy ni pręd ko ją
wy go ni ła. 

Opo wia da Jan Ko strze wa:
„Szła dro gą. Je den ta ki pod je chał ro we rem, zła pał ją. Bo ta kim był prze ciw ni -

kiem Ży dów. Trzy mał ją i dru gi. Za pro wa dzi li ją do żan dar mów. Bi li po dro dze. Nie
wy da ła, gdzie się ukry wa i gdzie bra cia. Nic nie wy da ła. I ją wy pro wa dzi li za mia sto,
tam ko lej ka wą sko to ro wa, wy ko py, żwi row nie. Tam ją za strze li li”. 

Na krót ki czas Ber ko wi czo wie do łą czy li do Ży dów ukry wa ją cych się w po bli -
skim le sie. Oj ciec Ja na po ma gał im urzą dzić tam kuch nię. Miej sco wi wy tro pi li kry -
jów kę, znisz czy li ją, ucie ki nie rów z get ta po bi li. Mo niek i Szmul wró ci li do Ko strze -
wy. In nym ra zem Moń ka zła pał „Ku la wiak”, lo kal ny za wa dia ka. Pro wa dził go
do żan dar mów. Chło pa ko wi uda ło się wy rwać, „Ku la wiak” ru szył za nim. Chło pi
ka za li „Ku la wia ko wi” od pu ścić. Po woj nie „Ku la wiak” mó wił, że tyl ko żar to wał. 

W 1945 r. bra cia Ber ko wi czo wie wy je cha li do Ło dzi, po tem do Izra ela. Jan Ko -
strze wa od wie dził Moń ka w Tel Avi vie.

People he helped: Moniek and Szmul Berkowicz. The Title of Righteous and the
Yad Vashem Medal: 1993

When the sons of Icek Berkowicz asked Kostrzewa for shelter, their father, who
Kostrzewa had known before the war, was already dead. Only Szmul and Moniek
survived the war, while the rest of the Berkowicz family from Jeżów, near
Skierniewice, died, having been transported to the ghetto in Rawa Mazowiecka.

The brothers Berkowicz spent two years in Kostrzewas’ house, hiding in turns,
in the barn, cellar, and in the attic of the cowshed or of the house. Moniek obtained
food at night, and sometimes he would leave during the day with Jan, Kostrzewa’s
son. Once, the boys went swimming in the peat bog, and another time they went to
gather honey.

Moniek was the first to come to the Kostrzewas, he brought his elder brother
Szmul. They were later joined by their sister. Kostrzewa hid her in the potato cellar.
Soon Moniek found a hideaway for her in a nearby village, but she was chased away.

“She was walking along a road when a man on a bike approached and grabbed
her,” says Jan Kostrzewa, “because he was an anti Jewish person. She was also held
by another man. They took her to the military police. They beat her on their way.
She did not tell them where she had been hiding, where her brothers were. Not a
word. They took her outside of town, by the narrow-gauge railroad, near the gravel
mine. That is where they shot her.”

For a short time, the Berkowiczs joined the Jews who were hiding in a nearby
forest. Jan’s father helped them organise a kitchen, but the locals found and de-
stroyed the hiding place, and beat the fugitives from the ghetto. Moniek and Szmul
returned to Kostrzewa’s. Another time, Moniek was caught by ‘Kulawiak’ a local
roughneck. As he was taking him to the military police, the boy managed to break
free. ‘Kulawiak’ tried to catch him, but was ordered by some peasants to let the boy
go. After the war, ‘Kulawiak’ claimed he had only been joking.

In 1945, the Berkowicz brothers went to Łódź, and later left for Israel. Jan
Kostrzewa visited Moniek in Tel Aviv.
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Od lewej: Janusz Kreicarek (zginął w lipcu 1944 r.), Kazimiera Kreicarek z d. Sosnowska, Teresa Kreicarek (obecnie Pierzyńska), Michał Kreicarek (ojciec), fot. ze zbiorów Teresy Pierzyńskiej, 1942



Kazimiera Kreicarek 
z d./née SOSNOWSKA, ur./b. 1914, zm./d. 1995

Michał Kreicarek 
ur./b. 1908, zm./d. 1957

Teresa Pierzyńska 
z d./née KREICAREK ur./b. 1935 

Osoby, którym udzielili pomocy: Szmul Goldstein, jego żona oraz dzieci Lonek
i Miriam, Wilhelm Rek, jego żona i brat, Dawid Fränkel z dzieckiem, 
Bronisław Felsen. Tytuł Sprawiedliwego i medal Yad Vashem: 1963

Kre icar ko wie za miesz ka li w Du biec ku na Pod kar pa ciu w cza sie woj ny, w ro ku
1940. We wrze śniu 1942 r. przy ję li do sie bie ucie ki nie rów z get ta w Prze my ślu. Był
to Szmul Gold ste in z żo ną i dzieć mi – Lon kiem i Mi riam, Wil helm Rek z żo ną i bra -
tem, Da wid Fränkel ze swo im dziec kiem oraz Bro ni sław Fel sen. 

Wspo mi na pa ni Te re sa Pie rzyń ska:
„Pa mię tam, jak w drew nia kach cho dzi łam zi mą do bab ci na Przed mie ście Du -

biec kie, skąd przy no si łam mle ko i mą kę, mie lo ną przez bab cię w żar nach. Był głód,
nie by ło pie nię dzy, a trze ba by ło wy ży wić 14 osób. Je sie nią zbie ra łam ziem nia ki
na dwor skim po lu i przy no si łam do do mu. Naj gor sze by ły re wi zje na sze go dom ku
przez gra na to wych po li cjan tów, nie raz gor szych od Niem ców”. 

Jesz cze wie le lat po woj nie Te re sę bu dzi ły w no cy kosz ma ry. Kre icar kom uda ło
się jed nak szczę śli wie do cze kać koń ca nie miec kiej oku pa cji. W sierp niu 1944 r.
do Du biec ka wkro czy ły woj ska ra dziec kie.

Po woj nie ro dzi na Kre icar ków prze nio sła się do Prze my śla, gdzie ży jąc w bar -
dzo trud nych wa run kach, mo gła li czyć na wspar cie ura to wa nych. Pa ni Te re sa
do dziś wspo mi na ich z wiel kim wzru sze niem.

People they helped: Szmul Goldstein, his wife and children Lonek and Miriam,
Wilhelm Rek, his wife and brother, Dawid Fränkel with his child, Bronisław
Felsen. The Title of Righteous and the Yad Vashem Medal: 1963

The Kreicareks moved to Dubiecko in Podkarpacie during the war in 1940. In
September 1942 they took in fugitives from the Przemyśl ghetto: Szmul Goldstein
with his wife and children, Lonek and Miriam, Wilhelm Rek with his wife and
brother, Dawid Fränkel with his child, and Bronisław Felsen. 

“I remember walking in clogs to my grandma’s at Przedmieście Dubieckie, and
I brought milk and flour that grandma had hand ground in the quern.” Teresa re-
calls of the war. “There was hunger, we had no money and 14 people to feed. I
picked potatoes in the palace fields during the autumn and took them home. The
worst thing were the searches that the Blue Police conducted at the house. They
were often even worse than the Germans.” 

Years after the war, Teresa would still wake up to nightmares. The Kreicareks
managed to survive the occupation. The Soviet armies entered Dubiecko in August
1944.

After the war, the Kreicarek family moved to Przemyśl, where they faced diffi-
cult living conditions. Fortunately they could depend on the support of those they
had saved. Teresa remembers them very fondly.
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Jadwiga Krzywicka, fot. Jacek Rajkowski



Jadwiga Krzywicka 
ur./b. 1925

Osoby, którym udzieliła pomocy: Sonia Hercyk (przybrane nazwisko: Janka
Ptasińska), pani Majewska i jej córka Jola, pani Wiśniewska i jej córka Irena,
kilku chłopców z getta warszawskiego

Jadwiga Krzywicka na swoim podwórku, koło trzepaka, zobaczyła zapłakaną
dziewczynę. Mówiła, że kuzyni, którzy miesz ka li w tej sa mej war szaw skiej ka mie ni -
cy na No wym Mie ście, nie chcie li jej przy jąć. Tak Ja dwi ga po zna ła Jan kę. Wy pro si ła
u ma my zgo dę, by Jan kę prze no co wać. Dziew czy na zo sta ła dłu żej. Po kil ku ty go -
dniach oka za ła się So nią Her cyk z Koń skie go.

Ja dwi ga Krzy wic ka przy ta cza sło wa So ni:
„«Trud no, jak mnie nie bę dzie cie chcie li, to tyl ko mnie wy pa da, że by pójść

gdzieś na po ste ru nek i zgło sić, że je stem Ży dów ką». No i wte dy do wie dzia łam się.
I zo sta ła u nas”.

Ro dzi ce So ni ukry li ją przed wy wóz ką do Au schwitz u zna jo me go sprzed woj -
ny. Je sie nią 1941 r., gdy za miesz ka ła u Krzy wic kich, jej ro dzi na praw do po dob nie już
nie ży ła.

„Zbieg oko licz no ści. Po wie dzia łam, że Pan Bóg ją skie ro wał do nas, bo mia ła
żyć. Tyl ko to”.

Gdy wścib scy są sie dzi przy cho dzi li na prze szpie gi, Jan ka sie dzia ła za sza fą,
w nie gdy siej szym do mu dla la lek. Przed dal szą ro dzi ną Ja dwi gi i jej ko le żan ka mi
uda wa ła ku zyn kę. Ra zem się ba wi ły się, ra zem spa ce ro wa ły. W ka to lic kie świę ta
cho dzi ła do ko ścio ła.

Ale i tak wo kół do mu Krzy wic kich zro bi ło się zbyt go rą co. Mat ka i cór ka (oj -
ciec i sio stra Ja dwi gi zmar li w 1927 r.) po ma ga ły do raź nie dwóm in nym Ży dów kom
i ich có recz kom. Do kar mia ły tak że chłop ców, któ rzy prze kra da li się z get ta, by zja -
dać obier ki zo sta wio ne w piw ni cy dla ho do wa nych tam kró li ków. 

Ku zyn Ja dwi gi zna lazł Jan ce no wą kry jów kę, po tem miesz ka ła tak że u bra ta
Mar cjan ny. Wzię ła udział w Po wsta niu War szaw skim ja ko pie lę gniar ka. 

W Po wsta niu, przy wa lo na gru za mi, zgi nę ła ma ma Ja dwi gi. Ja dwi ga stra ci ła
wszyst ko, zo sta ła w jed nej let niej su kien ce, bez do mu. Wę dro wa ła od zna jo mych
do ro dzi ny i z po wro tem. Janka przeżyła wojnę.

Jadwiga od 1955 r. miesz ka w Otwoc ku.

People she helped: Sonia Hercyk (assumed name: Janka Ptasińska), 
Mrs Majewska and her daughter Jola, Mrs Wiśniewska and her daughter Irena,
several boys from the Warsaw ghetto

Jadwiga Krzywicka found a girl sitting in the yard crying. Her relatives, who
lived in the same tenement house in Warsaw’s New Town, didn’t want to take her
in, which was how Jadwiga met Janka. She persuaded her mother to agree to let the
girl stay the night, and in the end, Janka stayed much longer. After several weeks
she revealed herself to actually be Sonia Hercyk, from Końskie. 

“‘Well, if you don’t want me, I’ll just have to go to the police station and tell
them that I’m Jewish’. This was when I found out, and so she stayed with us.” Jad-
wiga Krzywicka relates.  

Before being taken to Auschwitz, Sonia’s parents had hidden her with an ac-
quaintance, and by the autumn of 1941, when she was taken in by the Krzywickas,
her own  family was probably dead.

“A coincidence. I always said that God brought her to us, because she was
meant to live. Just that.”

When nosy neighbours dropped in to have a look around, Janka would sit be-
hind the wardrobe, in an old dolls house. Jadwiga’s distant family and friends were
told that the girl was a distant cousin, and the two would play and take strolls to-
gether. To keep up the pretence, Janka would go to church on Catholic holidays. 

Still, the Krzywickas’ house became too risky, as the mother and daughter
(Jadwiga’s father and sister died in 1927) also occasionally helped two other Jewish
women and their daughters. They also fed a group of boys who would sneak out
from the ghetto to feast on the potato peels kept as rabbit feed in the basement.

Jadwiga’s cousin found a new hideout for Janka, who later also stayed with
Marcjanna Krzywicka’s brother. She worked as a paramedic during the Warsaw Up-
rising. Jadwiga’s mother died in the Uprising, crushed under rubble. The Uprising
left Jadwiga with nothing save for a single summer dress. Homeless, she wandered
from family to friends and back again. 

Since 1955 she has been living in Otwock.
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Stanisław i Franciszka Kurpielowie, fot. archiwum rodzinne



Franciszka Kurpiel
ur./b. 1897, zm./d. 1944

Stanisław Kurpiel
ur.1893 r., zm./d. 1944

Osoby, którym udzielili pomocy: rodziny Rubinfeldów, Golingerów, Spieglów,
Rubin z żoną oraz dziećmi Jankielem i Izaakiem

W okre sie oku pa cji nie miec kiej Sta ni sław i Fran cisz ka Kur pie lo wie miesz ka li
z sze ścior giem dzie ci w fol war ku Le on cin ko ło Kra si czy na. W 1942 r. Niem cy spę -
dzi li do ma jąt ku by dło po cho dzą ce z kon tyn gen tów. Do je go pil no wa nia skie ro wa ni
zo sta li Ży dzi z get ta w Prze my ślu. Na wią za li oni kon takt ze Sta ni sła wem Kur pie -
lem, któ ry zgo dził się ich ukry wać. Ogó łem Kur pie lo wie po ma ga li oko ło trzy dzie -
ścior gu Ży dom, wśród nich ro dzi nom Ru bin fel dów, Go lin ge rów, Spie glów i Ru bi nów.

Po cząt ko wo Ży dzi ukry wa ni by li w jed nej kry jów ce, któ ra znaj do wa ła się pod
do mem. Wej ście za ma sko wa no pod klat ką z kró li ka mi sto ją cą przy ścia nie do mu.
W le cie 1943 r. Kur pie lo wie wy bu do wa li na stęp ną kry jów kę – pod pod ło gą w staj ni.
Wej ście znaj do wa ło się pod żło bem. By ło przy kry te de ską i za sy pa ne sło mą. 

Wspo mi na świa dek wy da rzeń, Sta ni sła wa Ku char ska:
„Nie wia do mo, jak Niem cy do wie dzie li się, że Kur pie lo wie ukry wa ją Ży dów.

Jed ni twier dzi li, że ktoś z miesz kań ców zdra dził, a in ni, że Fran cisz ka ro bi ła w Prze -
my ślu tak du że za ku py żyw no ści i za wszyst ko pła ci ła go tów ką, że wy sła no za nią
szpie ga, któ ry od pro wa dził ją pod sam dom i tu do ko nał ob ser wa cji”.

21 V 1944 r. oko ło 20 ukra iń skich po li cjan tów oto czy ło za bu do wa nia Kur pie -
lów. Wy pro wa dzi li przed dom ca łą pol ską ro dzi nę i Ży dów zna le zio nych w kry jów -
kach, których następnie rozstrzelali. Tyl ko jed nej oso bie uda ło się uciec z miej sca
kaź ni. Prze ży ła oku pa cję.

Sta ni sła wa i Fran cisz kę Kur pie lów za bra no do wię zie nia ge sta po w Prze my ślu.
Mie siąc póź niej obo je zo sta li roz strze la ni w for cie w Li po wi cy.

People they helped: The Rubinfelds, The Golingers, The Spiegels, Rubin with his
wife and children, Jankiel and Izaak

During the German occupation, Stanisław and Franciszka Kurpiel lived with
their six children in a property in Leoncin, near Krasiczyn. In 1942, the Germans
drove cattle to the property, and some Jews from the ghetto in Przemyśl were or-
dered to guard it. They contacted Stanisław Kurpiel, who agreed to hide them. The
Kurpiels helped around 30 Jews in total, among them were the Rubinfeld, Golinger,
Spiegel, and Rubin families.

At first, the Jews hid in a hiding place under the house. The entrance was
camouflaged by a rabbit cage by the wall of the house. In summer,1943, The
Kurpiels built another hiding place in the stable under the floor. The entrance was
hidden under the manger, covered with a plank of wood and some straw.

“Nobody knew how the Germans found out that the Kurpiels were hiding
Jews.” Stanisława Kucharska, a witness of the events, recollected. “Some said that it
was one of the inhabitants who turned them in, others said that Franciszka was
buying so many groceries in Przemyśl, paying in cash, that a spy was sent after her
who saw what was going on.”

On 21st at May, 1944, around 20 Ukrainian policemen surrounded the build-
ing. First, they led the entire Polish family and Jews they found in the hiding places
out in front of the house. The Jews were all shot. Only one person managed to es-
cape and survive through to the end of the war.

Stanisław and Franciszka Kurpiel were taken to the Gestapo prison in Prze-
myśl. A month later they were executed in the fort in Lipowica.
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Zbigniew Kuszewski, fot. Jacek Rajkowski



Zbigniew Kuszewski 
ur./b. 1910, zm./d. 2009

Osoby, którym udzielił pomocy: Eugenia Żeberkowa (Eugenia Złotnicka, Eugenia
Noran), Adolf Żeberko (Józef Złotnicki, Adolf Noran). Tytuł Sprawiedliwego
i medal Yad Vashem: 1993

W cza sie woj ny przed mio ty co dzien ne go użyt ku by wa ją na wa gę zło ta. Weź my
po ściel. Dzię ki kil ku zwią za nym prze ście ra dłom Adolf i Eu ge nia Że ber ko wie ucie kli
z wię zie nia na Mon te lu pich w Kra ko wie. Pod rzu ci li je akow cy, któ rym to ży dow skie
mał żeń stwo w swo jej fa bry ce opa ko wań dru ko wa ło kon spi ra cyj ne ga zet ki. Od tej po -
ry Że ber ko wie by li pod skrzy dła mi Pol skie go Pań stwa Pod ziem ne go.

Tra fi li do War sza wy, pod opie kę Zbi gnie wa Ku szew skie go (pseu do nim Opac ki),
agen ta bia łe go wy wia du AK. Ten ukry wał ich we wła snym miesz ka niu na Bie la nach.
Eu ge nia mia ła „do bry wy gląd”, więc zo sta ła go spo sią, a w cza sie prze szu kań ge sta po
uda wa ła żo nę go spo da rza. Adolf – z na zbyt se mic ką uro dą – pra co wał w piw ni cy,
kro jąc pa pier dla wy daw ców pod ziem nej pra sy i na bi ja jąc ty to niem pa pie ro so we bi -
buł ki. Też dla AK. Nie miec ki ki pisz Że ber ko prze trwał ukry ty przez Ku szew skie go
w ko mi nie.

Na trzy dni przed 1 sierp nia 1944 r. go spo darz po ra dził mał żeń stwu dru ka rzy,
by ucie kli do Pusz czy Kam pi no skiej przed ka ta stro fą, któ rej sam bez sku tecz nie pró -
bo wał za po biec. To wła śnie Po wsta nie War szaw skie jest punk tem cen tral nym,
do któ re go pa mięć Ku szew skie go z upo rem po wra ca ła. Je go wy buch ozna czał, że
„Opac ki” nie miał już szans speł nić przy ka za nia swo je go do wód cy – „by nie do pu -
ścić do stra ty choć by jed ne go czło wie ka”. Zo stał jed nym z or ga ni za to rów ewa ku acji
miesz kań ców sto li cy.

Ura to wa ne przez Ku szew skie go mał żeń stwo w 1948 r. wy emi gro wa ło do Wied -
nia, by później przenieść się na stałe do Kanady. Obo je już nie ży ją. W lip cu 2009 r.
zmarł też pan Zbi gniew.

People he helped: Eugenia Żeberko (Eugenia Złotnicka, Eugenia Noran), Adolf
Żeberko (Józef Złotnicki, Adolf Noran). The Title of Righteous and the Yad
Vashem Medal: 1993

In times of war, everyday items can be worth more than gold. Take bedclothes,
for instance. A few bedsheets tied together enabled Adolf and Eugenia Żeberko to es-
cape from the prison on Montelupich Street in Krakow. The sheets were planted by
the Home Army, for whom the couple used to print underground publications in
their packaging factory. Later, the Żeberkos came under the protection of the Polish
Underground State.

They were moved to Warsaw and placed under the care of Zbigniew
Kuszewski, (codename ‘Opacki’) the Home Army open source intelligence agent,
who hid them in his own apartment in the Bielany district. Eugenia was good look-
ing and so became the housekeeper, and during Gestapo searches pretended to be
Zbigniew’s wife. Due to his visibly Semitic features, Adolf worked in the basement,
cutting paper for underground publishers and filling cigarette papers with tobacco,
which were also sent to the Home Army. He survived the German raids, hidden in
Kuszewski’s chimney. 

Three days prior to August 1st, 1944, their host advised the couple to make
their way to the Kampinos Forest, in order to escape the Warsaw Uprising which has
now become the focal point of Kuszewski’s memories, and to which his mind re-
turns time and again. The breakout of the Warsaw Uprising meant that ‘Opacki’
could no longer fulfil the order given to him by his superior: “Do not allow the loss
of even one man.” Kuszewski eventually became one of the organizers of the evacua-
tion of the residents of Warsaw. 

Adolf and Eugenia Żeberko emigrated to Vienna in 1948 and eventually set-
tled in Canada. Both have passed away. Zbigniew died in July, 2009.
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Stanisław Laska, fot. Jacek Rajkowski



Stanisław Laska 
ur./b. 1923

Osoba, której udzielił pomocy: Miriam Hasen (Irena Lewandowska). Tytuł
Sprawiedliwego i medal Yad Vashem: procedura w trakcie

W czter na stym ro ku ży cia Sta ni sław La ska ukoń czył na ukę szkol ną, by po ma -
gać ro dzi com w pro wa dze niu go spo dar stwa. W Beł cho wie, gdzie miesz ka do dziś,
przed woj ną Ży dów nie by ło. By li za to w po bli skim Ło wi czu. I w Ło dzi, gdzie za raz
po wy bu chu woj ny za mknię to ich w get cie. Prze sie dlo no do nie go po nad 160 tys. lu -
dzi. Ak cję li kwi da cji „Lit zman n stadt Ghet to”, ozna cza ją cą śmierć uwię zio nych
w nim Ży dów i Ro mów, prze pro wa dzo no w 1944 r. Od 1942 r. jed nak Niem cy sys te -
ma tycz nie wy wo zi li Ży dów do obo zów za gła dy. 

Mi riam Ha sen, dzie się cio let nia ucie ki nier ka z łódz kie go get ta zja wi ła się w do -
mu La sków wio sną 1943 r. W tym sa mym ro ku pod ko ła mi po cią gu zgi nął Jó zef La -
ska, oj ciec Sta ni sła wa. W do mu zo sta ła wdo wa, Ma rian na La ska, Sta ni sław, je go
trzy sio stry i Ire na Le wan dow ska – na ta kie na zwi sko wy ro bio no Mi riam ken kar tę.
Są sia dom dziew czyn ka przed sta wia na by ła ja ko Po lka z Za mojsz czy zny. Po ma ga ła
w pro wa dze niu do mu, pa sa ła kro wy i owce, cho dzi ła z La ska mi do ko ścio ła. By
uwia ry god nić swo je pol skie po cho dze nie, przy stą pi ła do pierw szej ko mu nii. Dom
La sków stał na skra ju wsi, ni gdy nie prze szedł nie miec kiej kon tro li ani re wi zji. 

Po za koń cze niu woj ny Ire na, któ rej obo je ro dzi ce zgi nę li, wy emi gro wa ła naj -
pierw do Nie miec, po tem do Szwaj ca rii, by na sta łe za miesz kać w Izra elu. Ma tro je
dzie ci, wró ci ła do wy zna nia moj że szo we go. W 2008 r. od wie dzi ła Sta ni sła wa La skę.

Opo wia da cór ka pa na Sta ni sła wa:
„Ta ta, jak ona za dzwo ni ła, to zu peł nie zgłu piał. Po wie dzia ła, że wy bie ra się

z ro dzi ną, bo chce im po ka zać, kto ją oca lił, dzię ki ko mu prze ży ła”.
Po po wro cie do Izra ela wy stą pi ła o ty tuł Spra wie dli we go wśród Na ro dów Świa -

ta dla pa na Sta ni sła wa.

Person he helped: Miriam Hasen (Irena Lewandowska). The Title of Righteous
and the Yad Vashem Medal: decision pending

Stanisław Laska ended his education at the age of 14 in order to help his par-
ents around the farm. Before the war, Bełchów, where he is still living, didn’t have a
Jewish population, however the situation was different in nearby Łowicz and Łódź,
where Jews were immediately imprisoned in a ghetto after the breakout of the war.
More than 160 thousand people were forced to move to the ghetto. The liquidation
of the ‘Litzmannstadt Ghetto’, which brought death to the Jews and Roma impris-
oned within its walls, was carried out in 1944, but the Germans had been systemat-
ically transporting Jews to extermination camps since 1942.

Miriam Hasen, a ten-year-old fugitive from the Łódź ghetto, came to the
Laskas’ house in the spring of 1943, and in the same year, Józef Laska, Stanisław’s
father, was killed under a train. The remaining residents of the house were Mari-
anna Laska, Stanisław, his three sisters, and Irena Lewandowska, which was the
name on the identity card obtained for Miriam. The neighbours were told that she
was a ‘Polish girl from near Zamość’. She helped around the house, took the cows
and sheep out to graze, and attended masses with the Laskas. In order to give more
credibility to the claims that she was Polish, she also received her first communion.
The Laskas’ house was located on the outskirts of the village, and was therefore
never subjected to a German inspection or search. 

After the war was over, the orphaned Irena emigrated to Germany, and moved
on to Switzerland, eventually settling in Israel. She has three children and continues
to practice Judaism. She visited Stanisław Laska in 2008. 

“When she called, dad was completely amazed.” Stanisław’s daughter relates.
“She said that she was intending to come with her family, because she wanted to
show them who had saved her, and to whom she owed her survival.” 

After returning to Israel, she put Stanisław forward for the Righteous Among
the Nations medal.
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Sabina Leszczyńska, fot. archiwum ŻIH



Sabina Leszczyńska 
ur./b. 1913, zm./d. 1995

Osoba, której udzieliła pomocy: Zygmunt. Tytuł Sprawiedliwej i medal Yad
Vashem: 1991

Opowia da pa ni Sa bi na Lesz czyń ska:
„Po pół no cy mąż wy szedł, po je chał na targ. Go dzi nę póź niej mo ja mat ka obu -

dzi ła mnie, mó wiąc, że coś pła cze. Po wie dzia łam, że to pew nie ko ty miau czą. Przy -
szła jed nak znów za chwi lę, twier dząc, że dziec ko pła cze na dwo rze. Miesz ka jąc
na wsi, bez świa tła elek trycz ne go, ba ły śmy się wyjść na po le. Zro bi ły śmy to jed nak,
świe cąc lam pą naf to wą. Na zie mi przed drzwia mi le ża ło dziec ko. Po ogrza niu i na -
kar mie niu chłop ca zna la złam pod su kien ką kart kę o na stę pu ją cej tre ści: «Ko cha ni
Chrze ści ja nie, dziec ko jest pol skie, ma 7 mie się cy, łyż ką pi je mle ko, mat kę ma za -
bra ną do Nie miec, ochrzcij cie i cho waj cie»”.

Bur mistrz wsi Roż ki ka zał le ka rzo wi wy dać wer dykt o na ro do wo ści dziec ka.
Le karz orzekł, że pol skie. 

„Wzię łam dziec ko, po je cha łam do ko ścio ła, przy szła cór ka bur mi strza i dok tor,
dziec ko zo sta ło ochrzczo ne. Bur mistrz po chrzcie urzą dził przy ję cie u sie bie w do -
mu. Wziął dziec ko na rę ce, po wie dział: «Co by ło to by ło, Ży da ochrzci li śmy, niech
ży je, bę dzie jesz cze po rząd nym czło wie kiem»”. 

Ro dzi ce Zyg mun ta, Ryf ka i Men del oraz ich star szy syn Jan kiel ukry wa li się
4 ki lo me try da lej – z po wo du ży dow skie go po cho dze nia i przy na leż no ści do par ty -
zant ki. Men del zgi nął rok po woj nie, za strze lo ny przez Po la ków. Ryf ka wy emi gro wa -
ła do Izra ela. Do cze ka ła przy jaz du Jan kie la, nie prze sta ła szu kać młod sze go sy na. 

Szu ka ła go tak że Sa bi na Lesz czyń ska, któ ra stra ci ła Zyg mun ta z oczu, gdy za -
brano go do do mu dziec ka, gdzie na stęp nie zo stał ad op to wa ny. Obie ko bie ty od na la -
zły go w 1989 r. 

Sa bi na Lesz czyń ska aż do śmier ci utrzy my wa ła kon takt z oca lo nym.

Person she helped: Zygmunt. The Title of Righteous and the Yad Vashem Medal:
1991

“My husband left after midnight and went to the market. An hour later my
mother woke me up saying that something was crying outside. I told her it must be
cats miaowing. After a while, she came again claiming there was a child outside. We
were afraid to go out, we lived in a village among the fields, with no electric lights.
Yet, we did go outside, lighting our way with a kerosene lamp. A child was lying on
the ground by our door. When we warmed the child up and gave it food, we found a
note under its clothes that said, ‘Dear Christians, the child is Polish, he is seven
months old, drinks milk from a spoon, his mother was taken to Germany, please
christen him and bring him up.’”

The mayor of Rożki ordered a doctor to give a decision on the child’s national-
ity. The doctor said that it was Polish.

“I took the child and went to church. The mayor’s daughter and the doctor
came, and the child was baptized. After the ceremony, the mayor organized a party
at his house. He took the child in his hands and said, ‘Let’s put the past behind us,
we baptized the Jew, let him live, he will be a fine man.’”

Zygmunt’s parents, Ryfka and Mendel, and their elder son Jankiel, were in
hiding four kilometers away, because they were Jews and partisans. Mendel died a
year after the war, killed by the Poles. Ryfka left for Israel, where she was later
joined by her son Jankiel, but never stopped looking for her younger son.

He was also looked for by Sabina Leszczyńska, who lost contact with him
when he was taken away from her to an orphanage, and then adopted. Both women
found him in 1989. Sabina Leszczyńska stayed in touch with him until her death.

95 www.sprawiedliwi.org.pl  www.righteous.pl



96

Jan Łukaszewski, fot. Krzysztof Pacholak



Jan Łukaszewski 
ur./b. 1925

Osoby, którym udzielił pomocy: Chana Nisenkorn, Jakub Nisenkorn, 
Lea Nisenkorn, Cwi Nisenkorn. Tytuł Sprawiedliwego i medal Yad Vashem: 1997

Łu ka szew scy miesz ka li z Ni sen kor na mi po są siedz ku. W Bez ku -Ko lo nii na
Lubelszczyźnie by ło oko ło dzie się ciu ro dzin ży dow skich. Po za Ni sen kor na mi nikt
nie prze żył Za gła dy. Oni tak że stra ci li jed no z sze ścior ga dzie ci. 

Jan Łu ka szew ski początek okupacji niemieckiej (od 1941 r.) spędził ja ko
furman, zmu szo ny do pra cy dla nie miec kie go za opa trze nia. Do tarł pra wie pod
Moskwę, wo ził na front je dze nie i amu ni cję, a w dro dze po wrot nej – zwło ki.
Do domu wró cił w 1942 r. Roz po czę ły się już wy wóz ki Ży dów do obo zu w So bi bo -
rze. Mó wio no, że do pra cy, ale z cza sem wie dzia no już, co ozna cza „osta tecz ne roz -
wią za nie”.

Cha na i Ja kub Ni sen korn dwo je dzie ci od da li Po la kom, na prze cho wa nie. Naj -
młod sza cór ka Roj se le zmar ła, Ci la prze ży ła. Sa mi, z dwój ką po zo sta łych dzie ci Leą
i Cwi, ukry li się w le śnej zie mian ce. Pod osło ną ciem no ści Jan Łu ka szew ski co -
dzien nie za opa try wał ich w je dze nie, cza sem w ubra nia: 

„Za no si łem im tam żyw ność, chleb, ma sło, śmie ta nę, twa róg, se ry róż ne,
nieraz mat ka cia sta upie kła, w bań ce im tam wo dę do no si łem też, że śmy się
umawia li”. 

I in for ma cje. Zna jo ma Niem ka po zwa la ła Łu ka szew skie mu słu chać u sie bie
za ka za ne go Po la kom ra dia. Ten wie ści o świe cie i wo jen nych fron tach prze ka zy wał
Ni sen kor nom. O tym, że Łu ka szew scy po ma ga ją Ży dom, nie wie dzie li na wet człon -
ko wie ro dzi ny.

„Nikt nie mógł wie dzieć. Na wet moi bra cia młod si nie wie dzie li o tym, tyl ko
ja, dla te go, że się ba łem, za mło de by li, że by ich an ga żo wać w ta kie spra wy. Tak że ja,
oj ciec i mat ka, my w trój kę tyl ko”.

Po wkroczeniu wojsk radzieckich Jan Łu ka szew ski, by unik nąć lo su in nych
akow ców, zgło sił się na ochot ni ka do woj ska. Po po wro cie oże nił się z Zo fią, ko le -
żan ką z Ko lo nii Bez ek. Od 1948 r. miesz ka ją w Ło dzi. 

Ro dzi na Ni sen kor nów wy emi gro wa ła do Izra ela.

People he helped: Chana Nisenkorn, Jakub Nisenkorn, Lea Nisenkorn, 
Cwi Nisenkorn. The Title of Righteous and the Yad Vashem Medal: 1997

The Łukaszewskis and the Nisenkorns were neighbours. There were around
ten Jewish families in Kolonia Bezek, and except for the Nisenkorns, none of them
survived the Holocaust, with even the seemingly fortunate Nisenkorn family losing
one of their six children. 

Jan Łukaszewski spent the first months of the German occupation doing
forced labour as a carter for the German military. He transported food and ammuni-
tion to the front line, 80 kilometres from Moscow, and brought back the dead bod-
ies. He returned home in 1942, when the deportation of Jews to the Sobibór camp
began. At first, the talk was of the Jewish transports going to labour camps, but in
time it became common knowledge as to what “the final solution” meant. 

Chana and Jakub Nisenkorn placed two of their children under the care of a
Polish family. Their youngest daughter, Rojsele, died, but Cila survived. The parents
and their two other children, Lea and Cwi, hid in a dugout in the forest. Every
night, under the cover of darkness, Jan Łukaszewski supplied them with food and
clothes. 

“I’d take food there… bread, butter, cream, cheese, and mother would some-
times make a cake. I’d also take water in a churn… we’d arrange that.” 

He also brought them information, as a German acquaintance had let
Łukaszewski listen to the radio, which was normally forbidden to Poles. He would
then repeat news from the front and the rest of the world to the Nisenkorns. Not all
of the family knew that the Łukaszewskis were helping Jews.

“No one could know. Even my younger brothers didn’t know, just me, because
I was afraid, and they were too young to be involved in this business. So it was me,
father and mother, just the three of us.”

After the liberation, in order to avoid the fate of other members of the Home
Army, Jan Łukaszewski enrolled voluntarily in the army. After he left, he married
Zofia, a friend from Kolonia Bezek, and they have been living in Łódź since 1948.
The Nisenkorn family emigrated to Israel.
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Apolonia Machczyńska z synem, lata trzydzieste, fot. ze zbiorów Anny Świątek



99

Apolonia Machczyńska-Świątek 
ur./b. 1911, zm./d. 1943

Osoby, którym udzieliła pomocy: Rywka Goldfinger oraz około dwudziestu
innych osób. Tytuł Sprawiedliwej i medal Yad Vashem: 1997

W paź dzier ni ku 1942 ro ku kil ku Ży dom uda ło się uciec przed li kwi da cją get ta
w Koc ku. Część zna la zła schro nie nie w po bli skich la sach, in ni ukry li się u pol skich
zna jo mych, ale więk szość z nich zła pa no i za strze lo no.

Je de na ścio ro ucie ki nie rów do tar ło do do mu pa ni Apo lo nii. Od ra zu zor ga ni zo -
wa ła po moc. Uda ło jej się prze nieść ucie ki nie rów do War sza wy. Wśród nich zna la zła
się Ryw ka Gold fin ger, któ ra prze ży ła Za gła dę i po woj nie wy je cha ła do Izra ela. Pa ni
Apo lo nia da ła Ryw ce „aryj skie” pa pie ry i war szaw ski ad res swo ich te ściów. Ka za ła
je chać na sta cję ko le jo wą chłop ską fur man ką. Kie dy dziew czy na po pro si ła pol skie go
są sia da, by od wiózł ją na dwo rzec, ten ka zał jej się wy no sić. Pa ni Apo lo nia po bie gła
po nie miec kie go po li cjan ta. „Od wie ziesz ją?” – spy tał po li cjant są sia da i się gnął
po re wol wer. Są siad za przągł ko nia i od wiózł Ryw kę na sta cję ko le jo wą.

Pa ni Apo lo nia po mo gła też kil ku in nym ucie ki nie rom, któ rych umie ści ła
w swo jej piw ni cy. W stycz niu 1943 r. Apo lo nia Mach czyń ska-Świą tek  po ma ga ła Ży -
dom ukry wa ją cym się w le sie nie da le ko jej do mu. By ła wśród nich ko bie ta z dzieć -
mi. Do niósł na nią Po lak pra cu ją cy dla na zi stów. Nie miec ki po li cjant – ten sam,
któ ry po mógł Ryw ce – za wia do mił pa nią Apo lo nię, że od kry to jej kry jów kę. Ko bie ta
po bie gła ostrzec swo ich pod opiecz nych. Ni ko mu jed nak nie uda ło się uciec. Sa ma
schro ni ła się we wsi Ple ban ki, gdzie miesz kał jej oj ciec. Niem cy od na leź li ją tam
i za strze li li.

People she helped: Rywka Goldfinger and about twenty other people. The Title of
Righteous and the Yad Vashem Medal: 1997

In October 1942, a number of Jews managed to escape from the ghetto in
Kock before it was liquidated. Some of them hid in the nearby forest, others stayed
with their Polish friends, but most were captured and shot.

Eleven fugitives reached Apolonia’s house. She immediately organized help for
them and managed to move them to Warsaw. Among the fugitives was Rywka
Goldfinger, who survived the Holocaust and left for Israel after the war. Apolonia
arranged ‘Aryan’ documents for Rywka and gave her the address of her in-laws in
Warsaw. She told her to go to the railway station in a wagon. When the girl asked
the Polish neighbour to take her to the station, he told her to go away. Apolonia ran
to a German policeman. “Will you take her?” asked the policeman reaching for his
revolver. The neighbour harnessed the horse and took Rywka to the station.

Apolonia helped some other fugitives, whom she hid in the basement of her
house. In January, 1942, Apolonia Machczyńska-Świątek also helped Jews hiding in
the nearby forest. Among them was a woman with children. A Pole collaborating
with the Nazis turned her in. The German policeman, the same one who had
helped Rywka, warned Apolonia that the hideaway had been discovered. She ran to
warn those hiding, but none of them managed to escape. She found shelter in the
Plebanki village, where her father lived. The Germans found her there and shot her.
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Józef Mironiuk, fot. Ewa Seniczak-Ścibior



Józef Mironiuk 
ur./b. 1923

Osoby, którym udzielił pomocy: Szloma Goldszeft (po wojnie Pinkus Ajzenberg),
Motel (Mietek) Goldszeft, Perla (Perełka) Goldszeft, Wolf (Władek) Englender.
Tytuł Sprawiedliwego i medal Yad Vashem: 1992

Jó zef Mi ro niuk ma do brą pa mięć do szcze gó łów. Był świad kiem, jak na Pod la -
siu Ży dzi mu sie li roz bi jać ma ce wy zwie zio ne z kir ku tu i ła tać ni mi dro gi. Tych, któ -
rzy od ma wia li, Niem cy roz strze li wa li na miej scu. To wte dy zna jo my Żyd sprzed
woj ny szep nął do Jó ze fa: „W ra zie cze go po wiesz, gdzie je stem po cho wa ny”. 

Mi ro niuk woj nę spę dził w ro dzin nych Ja ków kach. W 1941 r. zmarł je go oj ciec,
po bi ty przez nie miec kich żan dar mów. Jó zef zo stał głów nym ży wi cie lem sze ścior ga
ro dzeń stwa i mat ki. W 1943 r. wuj Mi ko łaj Iwa niuk po pro sił go o prze cho wa nie
ucie ki nie rów z li kwi do wa ne go get ta w Bia łej Pod la skiej. 

Ro dzeń stwo Gold sze ftów i Wolf En glen der by li z Ja no wa. Naj pierw ukry to ich
w od da lo nej od do mu sto do le. Wy krył ich są siad. Bo jąc się do no su, Mi ro niuk po pro -
sił ko le gów z AK o po moc.

Jak by ło z są sia dem, opo wia da Jó zef Mi ro niuk:
„Przez płot go prze wie si li, pa sów je mu pa rę wla li: «Co ty się Mi ro niu ka cze -

piasz? Wiesz, że on w AK. I nie chodź tam. Nie bę dziesz wie dział, nie bę dziesz się
bał. Je że li się krzyw da sta nie Mi ro niu ko wi lub je go ro dzi nie, to pa mię taj: ty bę dziesz
wi nien». I tak za ła twi li”.

Dru gą kry jów kę zbu do wa no w schow ku na na rzę dzia. Tę wy czu ły psy są sia da.
Trze cią, już sku tecz ną, w obo rze. Gdy Niem cy przy cho dzi li ro bić re wi zję, Jó zef roz -
rzu cał przed wej ściem obor nik, by ich psy nie zwę szy ły za pa chu lu dzi. 

Mi ro niuk ubo le wa, że gdy pró bo wał wcie lić ukry wa nych do par ty zant ki, akow -
cy od mó wi li:

„Ko le dzy do brzy, przy ja cie le. «My nie ma my bro ni, a ty Ży dom da jesz broń?»”. 
Po woj nie, po in stru owa ny przez swo ich prze ło żo nych z AK, Jó zef uciekł przed

UB do woj ska. Zo stał w nim do eme ry tu ry. 
Ukry wa ni naj pierw wró ci li do Ja no wa, by po tem wy emi gro wać: Per la, Mo tel

i Szlo ma Gold sze fto wie do USA, Wolf En glen der do Ar gen ty ny.

People he helped: Szloma Goldszeft (after the war: Pinkus Ajzenberg), Motel
Goldszeft (assumed name: Mietek), Perla Goldszeft (assumed name: Perełka),
Wolf Englender (assumed name: Władek). The Title of Righteous and the Yad
Vashem Medal: 1992

Józef Mironiuk has an eye for detail. He witnessed the Podlasie Jews being
forced to smash tombstones (matzevot) taken from a cemetery and used to repair
roads. Those who refused were shot on the spot. A Jewish acquaintance told Józef,
“If anything happens, you’ll know where I’m buried.” 

Mironiuk spent the war in his home village of Jakówki. In 1941, after a severe
beating at the hands of German military, Józef ’s father died, making Józef the sole
provider for his mother and six siblings. In 1943, his uncle Mikołaj Iwaniuk, asked
him to shelter fugitives from the liquidated ghetto in Biała Podlaska. 

Wolf Englender and the Goldszeft siblings came from Janów. They were first
hidden in a remote barn, but were discovered by a neighbour. Afraid of the conse-
quences, Mironiuk asked his Home Army colleagues for help. 

“They hung the neighbour over a fence, slapped him a bit: ‘What d’you want
from Mironiuk? You know he’s with the Home Army. Don’t go there. You won’t
know, you won’t be afraid. If anything happens to Mironiuk or his family, you’re to
blame.’ And they settled it.”

The other hideout was built in a tool shed. This time, a neighbour’s dogs
sensed something. The third, and final hideout was built inside a cowshed. When
the Germans conducted a search, Józef threw manure by the entrance, so that their
dogs wouldn’t smell the humans inside.

Mironiuk regrets that when he tried to enroll the fugitives into the Home
Army’s partisan group, the Home Army’s soldiers refused. 

“They were my colleagues, friends. ‘We have no guns and you want to give
some to the Jews?’” 

After the war, instructed by his Home Army’s superiors, he sought a safe
haven from the Security Office by enrolling in the army, and he served until his re-
tirement. The rescued fugitives initially returned to Janów, and later emigrated
abroad. Perla, Motel and Szloma Goldszeft to the US, and Wolf Englender to Ar-
gentina.
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Honorata Mucha, fot. Jacek Rajkowski



Honorata Mucha 
z d./née MATUSZCZYK, ur./b. 1923

Osoby, którym udzieliła pomocy: Josek Federman, Chaim Federman, Pinkas
Federman. Tytuł Sprawiedliwej i medal Yad Vashem: 2003

Ho no ra ta Mu cha ca łe ży cie miesz ka w Bro no wie (woj. świę to krzy skie). Bra cia
Jo sek, Cha im i Pin kas Fe der ma no wie z Dzie du szyc przy szli do jej do mu pod ko niec
1943 r. Po pro si li o schro nie nie. By ła sro ga zi ma. Wieś za dnia pa tro lo wa ło ge sta po,
no cą par ty zan ci zwa ni przez pa nią Mu chę „na ro dów ką”, wro go na sta wie ni do Ży -
dów. Fe der ma nów Mu cho wie zna li za le d wie z wi dze nia. Scho wa li ich w sto do le, kry -
jów kę przy kry li ubra nia mi, ubra nia przy kry li sło mą. Bra cia wy cho dzi li je dy nie w no -
cy – roz pro sto wać ko ści, umyć się, po od dy chać świe żym po wie trzem. Za dnia
go spo da rze dwa ra zy dzien nie przy no si li im przez po dwór ko je dze nie. Uda wa li, że
z wia drem idą do chle wa al bo z ko szy kiem po wa rzy wa.

Opo wia da pa ni Mu cha:
„Pa nie, go to wa nie trza by ło scho wać, bo wszę dzie są sia dy cho dzi ły, a czło wiek

się bał. A prze cie jak by ły gar ki du że go to wa ne, to nikt głu pi nie był…”
I tak ktoś się do my ślił. Mo że zo ba czył. Za de nun cjo wa no go spo da rzy. Niem cy

zro bi li re wi zję. Gdy oj cu Ho no ra ty ka za li prze rzu cać sło mę, po wie dział żan dar mom:
„Jak bę dą Ży dy u nas, to pierw sza ku la dla mnie”. Nie zna leź li. 

Za raz po woj nie Fe der ma no wie wy je cha li z Pol ski. Ho no ra ta Mu cha ma żal, że
nie oka zy wa li jej ro dzi nie wdzięcz no ści, nie za dba li o kon takt. Kil ka lat te mu bro -
now ski dom od wie dzi ła cór ka Cha ima z mę żem – Rif ka i Me na chem Dau mo wie.
Ro bi li film o wy pra wie do Pol ski śla da mi przod ków.

„Jak przy je cha li nie spo dzie wa nie, tak przed wie czo rem, wi dzia łam... Aku rat ja
tam by łam na dro dze, wi dzia łam, że się ba li wejść. Ja ka za łam im wejść na po dwór -
ko. Tak znie nac ka jak mi po wie dzie li, to tak mi no gi dy go ta ły, bo za wsze sły sza łam,
że za bi ja li za Ży dów, a tu przy je cha li”.

Sto do ły już nie ma. Ślad po niej wy rów na ła ma szy na, jest as falt.

People she helped: Josek Federman, Chaim Federman, Pinkas Federman. The
Title of Righteous and the Yad Vashem Medal: 2003

Honorata Mucha lived her entire life in Bronów (Świętokrzyskie Voivodeship).
The three brothers Federman, Josek, Chaim and Pinkas, came to her house from
Dzieduszyce, late in 1943. They asked for shelter. The winter was very harsh. Dur-
ing the day the village was patrolled by the Gestapo, and during the night – by a
group of partisans, whom Honorata Mucha refers to as “the nationalists”, and who
were possibly from the National Armed Forces (NSZ) - and also hostile towards
Jews. The Muchas only knew the Federmans by sight. They hid the brothers in the
barn and covered the hideout with clothes, topped with hay. The brothers only left
the hideout at night, to stretch their legs and get a breath of fresh air. Their hosts
brought them food twice a day, walking through the yard and pretending to carry a
bucket to the pigsty or a basket to pick vegetables. 

“We had to hide the cooking, ‘cause neighbours were walking to and fro, and
we were scared. An’ after all, if [they’d seen] the big pots on the stove, they weren’t
stupid …” Honorata Mucha explains. 

Nevertheless, someone suspected something; maybe they saw something. The
Muchas were denounced and the Germans came to search the barn. When they or-
dered Honorata’s father to dig through the hay, he told the soldiers: “If there’re Jews
here, I get the first bullet.” They didn’t find anyone. 

Immediately after the war the Federmans left Poland. Honorata Mucha felt
sad that they hadn’t shown her family any gratitude, and that they didn’t even at-
tempt to contact them. Several years ago the house in Bronów was visited by
Chaim’s daughter and her husband, Rifka and Menachem Daum. They were mak-
ing a movie about their journey to Poland, retracing the steps of their ancestors. 

“They came unannounced, in the evening. I saw, ‘cause I was out on the road,
and I saw that they were afraid to come in. I told them to come into the yard. All of
a sudden, when they told me who they were, my legs started shaking, because I had
always been told that they killed for [hiding] Jews, and now here they were.” 

The barn is long gone, the remains having been flattened by machines and
hidden under asphalt. 
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Waleria Niedziela, fot. archiwum ŻIHTeofila Niedziela, fot. archiwum ŻIH



Eugeniusz Niedziela
ur./b. 1908, zm./d. 1978

Waleria Niedziela
ur./b. 1910, zm./d. 1994

Teofila Niedziela 
ur./b. 1887, zm./d. 1966

Osoby, którym pomagali: Herman i Chuma Weitz oraz ich dzieci Gola i Moniek;
Mojżesz i Helena Weitz oraz ich dzieci Rose i Tobi; Sara Schmidt i jej mąż
Salomon. Tytuł Sprawiedliwego i medal Yad Vashem: 1993

Pań stwo Nie dzie lo wie miesz ka li w Mar ku szo wej ko ło Strzy żo wa, na Pod kar pa -
ciu. W oko licz nych la sach ukry wa li się Ży dzi, któ rzy zbie gli z get ta we Frysz ta ku.
By li wśród nich człon ko wie ro dzin We it zów i Schmid tów. Do zi my 1942 r. ży li w le -
sie. Pan Eu ge niusz po ma gał im ro bić schro ny, no sił żyw ność. Gdy Niem cy zro bi li
ob ła wę, ucie ki nie rzy szu ka li ra tun ku w go spo dar stwach. Tra fi li do pań stwa Nie dzie -
lów i zo sta li przy ję ci. Ukry wa li się w sto do le i staj ni, a zi mą w chle wie. Schro nie nie
zna la zło dzie sięć osób: Her man i Chu ma We it zo wie z dzieć mi – Go lą i Moń kiem,
Moj żesz i He le na We it zo wie oraz ich dzie ci – Ro se i To bi, a tak że Sa ra Schmidt i jej
mąż Sa lo mon, któ ry przed woj ną był wła ści cie lem hur tow ni bła wat nej we Frysz ta -
ku. La tem 1943 r. ktoś z są sia dów do niósł. Pod dom pań stwa Nie dzie lów przy je cha li
żan dar mi i kil ku gra na to wych po li cjan tów. 

Wspo mi nał pan Eu ge niusz:
„W mo men cie mo je go aresz to wa nia po li cja trzy krot nie prze pro wa dza ła szcze -

gó ło wą re wi zję w po miesz cze niach go spo dar stwa, jed nak Ży dów nie zna la zła, gdyż
o zbli ża niu się po li cji ostrzegł ich mój syn”. 

Ja ko po dej rza ny o ukry wa nie Ży dów zo stał ska za ny na po byt w obo zie pra cy
w Szeb niach pod Ja słem. Je go żo na Wa le ria i mat ka Teo fi la kon ty nu owa ły opie kę
nad po zo sta ją cy mi w Mar ku szo wej Ży da mi. 

Ukry wa ni do cze ka li koń ca woj ny i wy je cha li do USA.

People they helped: Herman and Chuma Weitz and their children Gola and
Moniek; Mojżesz and Helena Weitz and their children Rose and Tobi; Sara
Schmidt and her husband Salomon. The Title of Righteous and the Yad Vashem
Medal: 1993

The Niedzielas lived in Markuszowa near Strzyżów in the Podkarpacie region.
The local forests served as hideouts for a number of Jewish fugitives from the Frysz-
tak ghetto, which included the Weitz and Schmidt families. They lived in the woods
until the winter of 1942. During that time, Eugeniusz would help them prepare
their shelters and bring them food. When the Germans organized a search, the fugi-
tives looked for shelter in local farmsteads. They approached the Niedzielas and
were taken in by the couple. They hid in the barn and the stable, and during the
winter, in the pigsty. There were a total of ten people who were sheltered: Herman
and Chuma Weitz and their two children, Gola and Moniek, Mojżesz and Helena
Weitz and their two children, Rose and Tobi, and Sara Schmidt with her husband
Salomon, who before the war, was the owner of a textile warehouse in Frysztak. A
neighbour denounced them in the summer of 1943, and several soldiers and Blue
Policemen came to the Niedzielas' house. 

“At the time of my arrest, the police had carried out three careful searches of
the farmstead, but they did not find the Jews, as my son had warned them of the ap-
proaching policemen.” Eugeniusz recalls. 

Suspected of aiding Jews, he was sentenced to a labour camp in Szebnie near
Jasło. His wife, Waleria, and mother, Teofila, continued to help the Jews remaining in
Markuszowa. The ones who were rescued, survived the war and emigrated to the US.
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Stanisław Owca, fot. ze zbiorów Tadeusza Owcy



Stanisław Owca 
ur./b. 1894, zm./d. 1943

Osoby, którym udzielił pomocy: rodzina Elfenbeinów. Tytuł Sprawiedliwego
i medal Yad Vashem: 1997

Nikt nie wie, gdzie jest po cho wa ny. Kie dy go aresz to wa no, w kwiet niu
1943 ro ku, Ży dów u nie go już nie by ło. Ich ukry wa nie prze ję li na sie bie Gar bu liń -
scy, zna jo mi ze wsi. Jed nak na po cząt ku kwiet nia ktoś ich wy dał Niem com. Czy pod
wpły wem tor tur wska za li na Owcę, czy ktoś o nim wie dział wcze śniej i zdra dził go,
te go już się nie do wie my, gdyż Niem cy Gar bu liń skich za mor do wa li. 

Po Sta ni sła wa przy szło kil ku Niem ców i gra na to wych po li cjan tów. Oko licz no -
ści je go śmier ci nie są zna ne. Nikt też nie wie nic na te mat po mo cy, ja ką niósł
człon kom ro dzi ny El fen be inów.

People he helped: the Elfenbein family. The Title of Righteous and the Yad
Vashem Medal: 1997

No one knows the location of his grave. When he was arrested in April 1943,
the Jews he had been hiding were no longer at his house, as they had already been
taken in by the Garbuliński family, acquaintances from the village. However they
were sold out to the Germans in early April. It remains unknown whether they
couldn’t endure the torture and named Owca, or if someone knew about his actions
beforehand and betrayed him, as the Garbulińskis were killed by the Germans. 

Several Germans and Blue policemen came for Stanisław. The circumstances
of his death are unknown. There are no detailed accounts of the help he gave to
members of the Elfenbein family.
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Józef Pasterkiewicz, fot. Krzysztof Pacholak



Józef Pasterkiewicz 
ur./b. 1924

Osoby, którym udzielił pomocy: Maurycy Herman Spira, Irena Halberstein,
Pinskler, Pinskler-Sally. Tytuł Sprawiedliwego i medal Yad Vashem: 1998

Opo wia da Jó zef Pa ster kie wicz z Cer go wej ko ło Du kli:
„Jak już wy czy ści li Ży dów z ma jąt ku, to okrą ży li Du klę. Wszyst kich Ży dów

wy wieź li do par ku. Stam tąd sa mo cho da mi do la su. W le sie był wy ko pa ny grób, mo -
gi ła strasz na. Ja ma wiel ka. I tam strze la li”.

W 1941 r. czte ry oso by po pro si ły wuj ka pa na Jó ze fa o po moc w zna le zie niu
kry jów ki. Naj młod sza, Ire na Hal ber ste in, mia ła 5 lat. Wuj przy pro wa dził Ży dów
do do mu sio stry, Ma rii Pa ster kie wicz i jej troj ga dzie ci. Ro dzi ny zna ły się sprzed
woj ny – Ży dzi ku po wa li od Pa ster kie wi czów mle ko. 

„Ukry li śmy ich w sto do le. Wszyst ko by ło ob ło żo ne ster ta mi sło my. Jak się już
zi ma skoń czy ła, mu sie li my im zro bić miej sce pod do mem w piw ni cy”. 

Groź ba nie miec kich re wi zji spo wo do wa ła, że w 1943 r. ukry wa ni mu sie li
schro nić się po za go spo dar stwem. Jó zef Pa ster kie wicz za pro wa dził ich do la su, zna -
lazł trud no do stęp ne chasz cze – do bre miej sce na sza łas. Po tem dwa ra zy w ty go -
dniu przy no sił im je dze nie. Za zwy czaj no cą, by unik nąć nie miec kich pa tro li.

„Ni gdy nie sze dłem dro gą, tyl ko za wsze ko ło rze ki. Za każ dym ra zem jak sze -
dłem, to się ba łem, że mnie ktoś zła pie, że mnie zdra dzą, że ca ła ro dzi na pój dzie.
Okrop nie by ło. Nad cho dzi ła zi ma. Już nie mo gli zo stać w tym le sie. A mój brat był
oże nio ny w wio sce Li po wi ca. To by ło tak bli sko la su. I tam się ukry li u bra ta…
I tam do koń ca woj ny, tam prze ży li”.

People he helped: Maurycy Herman Spira, Irena Halberstein, Pinskler, 
Pinskler-Sally. The Title of Righteous and the Yad Vashem Medal: 1998

“As soon as they had stripped the Jews of their property, they surrounded
Dukla. They gathered them in the park, and then transported them to the forest.
There was a pit dug in the forest, a horrible grave. They shot them there.” says Józef
Pasterkiewicz from Cergowa near Dukla.

In 1941, four people asked Józef ’s uncle for help in finding a shelter. The
youngest, Irena Halberstein, was five years old. He brought the Jews to his sister’s
house, Maria Pasterkiewicz and her three children. The families had known each
other before the war, as the Jews used to buy milk from the Pasterkiewiczs’.

“We hid them in the barn. Everything was covered with heaps of straw, and
when the winter ended, we prepared a place for them in the cellar under the house.”

The danger of searches by the Germans forced the Jews to hide outside of the
farmstead. Józef Pasterkiewicz took them to the forest where he found an inaccessi-
ble spot, a good place for a shack. Later, twice a week, he brought them food. He
would usually go at night to avoid German patrols.

“I never took the road, but always went along the river. Each time I went I was
afraid someone would catch me, betray me, and that my entire family would die. It
was horrible. The winter was coming and they could not stay in the forest any
longer. My brother lived in Lipowica, near the forest. That’s where they went. (...)
They survived there until the end of the war.”
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Od lewej u góry: Wojciech Patroński, syn Adam (ur. 1933), Aniela Patrońska z domu Górlowska (1898–1938) – druga żona W. Patrońskiego. W środku córka Eleonora (ur. 1926). 
Poniżej od lewej siedzą: Edward (ur. 1922) i Emil (ur. 1924). Ze zbiorów Stanisława Patrońskiego (ur. 1936 r.), syna Wojciecha Patrońskiego



Wojciech Patroński 
ur./b. 1892, zm./d. 1942

Osoby, którym udzielił pomocy: Aleksander Metz, dwie kobiety nieznane
z nazwiska, małżeństwo z dzieckiem, nieznane z nazwiska. Tytuł
Sprawiedliwego i medal Yad Vashem: 2004

Od 1940 r. w do mu pa na Woj cie cha w Szkla rach (obec ne wo je wódz two pod -
kar pac kie) ukry wał się Alek san der Metz. La tem 1942 r., gdy Niem cy wy sie dla li Ży -
dów z Łań cu ta i oko lic, pan Woj ciech po sta no wił udzie lić schro nie nia jesz cze dwóm
ko bie tom oraz spo krew nio nej z ni mi ro dzi nie. By ło to mał żeń stwo z dziec kiem. Po -
cho dzi li z Kań czu gi. Wkrót ce ko bie ty prze nio sły się do in nej kry jów ki, zaś Metz za -
miesz kał u krew nych pa na Woj cie cha – Zo fii i Wa le ria na Bom bów. Mał żeń stwo
z dziec kiem ukry wa ło się na stry chu oko ło pół to ra mie sią ca. Je sie nią 1942 r. do do -
mu Woj cie cha Pa troń skie go przy je chał nie miec ki żan darm, któ ry wcze śniej zo stał
po in for mo wa ny o ukry wa ją cych się Ży dach. Zna lazł ich, wy pro wa dził na po le i za -
strze lił. 

Woj ciech Pa troń ski zgi nął wraz ze swo imi pod opiecz ny mi.

People he helped: Aleksander Metz, two unnamed women, an unnamed couple
and their child. The Title of Righteous and the Yad Vashem Medal: 2004

From 1940, Aleksander Metz hid at Wojciech’s house in Szklary (Podkarpackie
Voivodeship). In the summer of 1942, when the Germans were expelling Jews from
Łańcut and its surroundings, Wojciech decided to shelter two women and the family
of their relatives, a couple and their child. They came from Kańczuga. Some time
later, the women moved to a different hideout, and Metz moved to the house of 
Wojciech’s relatives, Zofia and Walerian Bomba. The couple and child who stayed
behind, hid in the attic for a month and a half. During the autumn of 1942, a Ger-
man policeman came to Wojciech Patroński’s house, having been informed that
Jews were hiding there. He found them, took them out to the field and shot them.
Wojciech Patroński died alongside the people he was trying to save.
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Marian Piwowarski, fot. Krzysztof Pacholak



Marian Piwowarski 
ur./b. 1928

Osoby, którym udzielił pomocy: Guta Fridberg (przybrane nazwisko: Janina
Popowska), Dawid Fridberg (Mieczysław), Mala Hendler (Helena), pan Hendler
(Jan), Regina Nisenbaum, Izaak Nisenbaum (Józio). Tytuł Sprawiedliwego
i medal Yad Vashem: 1986

W 1942 r. roz po czę ła się ak cja li kwi da cji gett i ma so we wy wóz ki Ży dów
do obo zów za gła dy. Te go ro ku zna jo my pie karz przy pro wa dził do do mu Pi wo war -
skich w Wo ło wie (po wiat Koń skie) dwa mał żeń stwa: Frid ber gów i Hen dle rów. Po -
cząt ko wo ukry wa ni Ży dzi za miesz ka li w do mu Pi wo war skich.

Wspo mi na Ma rian Pi wo war ski:
„Ale to by ło nie bez piecz ne, bo nasz bu dy nek był przy ru chli wej tra sie Koń skie

– Skar ży sko, w każ dej chwi li ktoś mógł wpa ro wać. Oj ciec wraz z bra tem An to nim
za czę li przy go to wy wać zie mian kę. Zie mian ka by ła usy tu owa na pod kle pi skiem
stodo ły, wej ście by ło z obo ry. Za ma sko wa ne. Wa run ki by ły do syć trud ne, bo to
pomiesz cze nie mia ło mo że 8 m². Łóż ka pię tro we, wy peł nio ne sien ni ka mi. 4 oso by
mo gły się zmie ścić”.

Z cza sem do ukry wa nych do łą czy ła sio stra Da wi da Frid ber ga z pię cio let nim
sy nem Jó ziem. Wszy scy mie li fał szy we ken kar ty, jed nak kry jów kę opusz cza li je dy nie
wie czo ra mi, na chwi lę, by ode tchnąć świe żym po wie trzem.

Ma rian Pi wo war ski asy sto wał ma mie w no sze niu je dze nia do obo ry. Miał
za za da nie od cią gać uwa gę ewen tu al nych cie kaw skich. A to są sie dzi przy cho dzi li
sko rzy stać ze stud ni, a to wła sow cy sta cjo no wa li w obej ściu i dzi wi li się, że Ste fa nia
Pi wo war ska go tu je obiad na 20 osób. A to są siad ka przy szła po słu chać, czy aby oj -
ciec Ma ria na z kimś w sto do le nie ga da. 

„Na każ dym kro ku na le ża ło się każ de go bać, nie ste ty, nie wie rzyć ni ko mu. To
by ła pod sta wo wa za sa da kon spi ra cji, ina czej by się nie prze ży ło”.

Gu ta Frid berg li czy ła dni: w zie mian ce spę dzi ła ich po nad 1 300. 
Wszy scy prze ży li. Po po gro mie kie lec kim w 1946 r. sze ściu oca lo nych wy emi -

gro wa ło do Izra ela.

People he helped: Guta Fridberg (assumed name: Janina Popowska), Dawid
Fridberg (Mieczysław), Mala Hendler (Helena), Mr Hendler (Jan), Regina
Nisenbaum, Izaak Nisenbaum (Józio). The Title of Righteous and the Yad
Vashem Medal: 1986

In 1942, the operation of liquidating the ghettos and mass transports to exter-
mination camps began. That year, a baker known to the Piwowarski family, brought
two couples, the Fridbergs and the Hendlers, to their house in Wołów (Końskie dis-
trict), where they initially lived. 

“But this was risky, since our house was right by the busy road from Końskie
to Skarżysko, and someone could have burst in at any time. My father and brother
Antony began work on a potato cellar. It was located under the barn floor and the
entrance was hidden inside the barn. The conditions were poor, because the room
was only eight square metres. There were bunk beds filled with hay, and enough
space for four people.” 

Later, the fugitives were joined by Dawid Fridberg’s sister, with her five-year-
old son Józio. All of them had fake identity cards, but they would only leave their
hideout in the evenings, for a short breath of fresh air. 

Marian Piwowarski helped his mother in bringing food to the barn. His task
was to divert the attention of any potential onlookers. The neighbours would some-
times come to use the well, or soldiers of the Vlasov Army, quartered at the farm,
would wonder about why Stefania Piwowarska cooked for so many people, or a
neighbour would come in to listen to whether Marian’s father was talking to some-
body in the barn or not. 

“We had to be wary of everyone, and trust nobody. That was the basic rule of
conspiracy, you wouldn’t make it otherwise.” 

Guta Fridberg counted the days. She spent over 1300 in the dugout. Everyone
survived. After the Kielce pogrom in 1946, the six left for Israel. 
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Władysław Porębski, fot. Ewa Seniczak-Ścibior



Władysław Porębski 
ur./b. 1932

Osoby, którym udzielił pomocy: Adela Grünfeld z d. Jurkowska 
(Adela Zawadzka), Leon Grünfeld (Leon Zawadzki), Marian Jurkowski, 
Elek Jakubowicz, Marian Gutman, Rozalia Gutman, Pola Siedlecka 
(przybrane nazwisko: Zofia Mazur), Bolesława Koniecpolska, 
Urszula Koniecpolska. Tytuł Sprawiedliwego i medal Yad Vashem: 1982

Nie miec ka wcza so wicz ka Ade la Grünfeld z sy nem Le onem w rze czy wi sto ści
by ła pol ską Ży dów ką na fał szy wych pa pie rach, ucie ki nier ką z get ta w So snow cu.
Rze ko me wa ka cje w be skidz kim Bu ja ko wie po dej rza nie się prze dłu ża ły, roz glą da ła
się więc za ko lej nym schro nie niem dla sie bie i sy na. Roz po znał ją Bo le sław Bla chu -
ra, przed wo jen ny ko le ga, par ty zant ukry wa ją cy się w tej sa mej wsi, w do mu Po ręb -
skich i Wa wa ków.

Igna cy Wa wak zbu do wał pod sto do łą mu ro wa ny bun kier. Po cząt ko wo na czte ry
oso by, po tem schron zo stał roz bu do wa ny dla ko lej nych ukry wa nych. Prze by wa li
w nim Ży dzi wy cią gnię ci z getta w Sosnowcu przez Ro za lię Jur kow ską, sio strę Ade li,
oraz ucie ki nie rzy róż nych na ro do wo ści z nie miec kich obo zów jenieckich. Od 1943 r.
do przyj ścia Ro sjan przez dom w Bu ja ko wie prze wi nę ło się 
ok. 30 osób. Więk szość wal czy ła w od dzia łach par ty zanc kich Ar mii Lu do wej. 

Prze by wa li w sto do le lub na stry chu do mu. Je dy nie kil ku let ni Le on był w do -
mu Wa wa ków i Po ręb skich jaw nie, ja ko syn Niem ki. Na uczo ny przez mat kę, na py -
ta nia żan dar mów od po wia dał po nie miec ku: „Oj ciec jest na fron cie, bi je Ru skich!”. 

Py ta ny o za gro że nie de nun cja cją Wła dy sław Po ręb ski, wów czas kil ku na sto let -
ni chło piec, od po wia da:

„Ze stro ny Niem ców, Po la ków nie. Ten był w Oświę ci miu, ten był na ro bo -
tach, ten wy wie zio ny do Nie miec, ten był w par ty zant ce, ten w 1939 wy szedł z do -
mu i do tej po ry nie wró cił… To lu dzi jed no czy ło”.

Po woj nie wszy scy ukry wa ni, oprócz Ade li i Le ona Grünfel dów, wy je cha li
z Pol ski. Wła dy sław Po ręb ski prze pro wa dził się do Biel ska -Bia łej, 24 la ta pra co wał
w bran ży bu dow la nej. Ma dwo je dzie ci. 

Jest ostat nim ży ją cym z ro dzi ny, któ ra ukry wa ła Ży dów w be skidz kim 
Bu ja ko wie.

People he helped: Adela Grünfeld née Jurkowska (Adela Zawadzka), 
Leon Grünfeld (Leon Zawadzki), Marian Jurkowski, Elek Jakubowicz, 
Marian Gutman, Rozalia Gutman, Pola Siedlecka (assumed name: Zofia Mazur),
Bolesława Koniecpolska, Urszula Koniecpolska. The Title of Righteous and the
Yad Vashem Medal: 1982

Adela Grünfeld, a German holiday-maker and her son Leon, were actually Pol-
ish Jews with fake documents, escapees from the ghetto in Sosnowiec. Their ‘holi-
day’ in Bujaków, in the Beskids, was getting suspiciously prolonged, so she started
looking for another shelter for herself and her son. She was recognized by Bolesław
Blachura, a friend from before the war, and a partisan hiding in the same village at
the Wawaks’ and Porębskis’ house.

Ignacy Wawak built a brick shelter under the barn. At first it could hold four
people, but was later extended to fit more. There were Jews, prisoners that Rozalia
Jurkowska, Adela’s sister, had ‘taken’ from the Sosnowiec ghetto and German POW
camps escapees of various nationalities. Around thirty people came and went to the
house in Bujaków from 1943, until the liberation. Most fought in the Armia 
Ludowa partisan groups.

They stayed in the barn or in the attic, and only little Leon openly lived in the
Wawaks’ and Porębskis’ house, as a German child. His mother taught him to an-
swer military police’ questions in German, ‘Daddy serves at the front, fights against
the Russians.”

When asked about the danger of being denounced, Władysław Porębski, then a
teenager, answers:

“I was only afraid of Germans, not Poles, as one of them was in Auschwitz,
another in forced labour, transported to Germany, another one was a partisan, yet
another left in 1939 and never came back... These things united people.”

After the war all of the hiding people, besides Adela and Leon Grünfeld, left
Poland.

Władysław Porębski moved to Bielsko-Biała, where he worked for 24 years in
the construction industry. He has two children and is the last of the family who
gave shelter to the Jews in Bujaków.
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Julianna Postek, druga od lewej, fot. archiwum rodzinne



Stanisław Postek
ur./b. 1885, zm./d. 1943/1944

Julianna Postek
z d./née PIETRAK, ur./b. 1891, zm./d. 1943

Osoby, którym udzielili pomocy: mężczyzna ze Stoczka o nazwisku Hajkiel, dwaj
bracia Majorkowie oraz ich siostra z dzieckiem, kilka osób nieznanych z imienia
i nazwiska

Mał żeń stwo Post ków pro wa dzi ło go spo dar stwo rol ne na obrze żach Stocz ka
Wę grow skie go na Ma zow szu. Mie li ośmio ro dzie ci. Do kład nie nie wia do mo, kie dy
pierw si Ży dzi zwró ci li się do nich o po moc. W le cie 1942 r. by ły to trzy oso by z get ta
war szaw skie go – zna jo mi Stanisława. Po tem, w sierp niu 1942 r., pan Haj kiel, stocz -
ko wia nin, i jesz cze dwie oso by, któ re ucie kły przed de por ta cją do Tre blin ki, le żą cej
za le d wie kil ka na ście ki lo me trów od Stocz ka. Zna leź li u Post ków schro nie nie.
Po nich by ło jesz cze tro je in nych. Na ko niec przy szli bra cia Ma jor ko wie z sio strą
i jej dziec kiem. To by ło już w sierp niu 1943 r. – po bun cie więź niów w obo zie
w Treblin ce. 

Nie wia do mo o Ży dach wie le, gdyż ro dzi ce nie wta jem ni cza li dzie ci w ukry wa -
nie i nie po zwa la li im wcho dzić do kry jó wek. We wrze śniu 1943 r. ktoś Post ków wy -
dał. O świ cie 5 wrze śnia 1943 r. dom oto czy li nie miec cy żoł nie rze. Wie dzie li, cze go
szu ka ją. W piw ni cy na po dwó rzu zna leź li kil ka na ście osób, z któ rych kil ka za strze li -
li na miej scu, a resz tę w po bli skim le sie.

Część dzie ci Post ków wy mknę ła się, ale Sta ni sła wa i dwóch sy nów za bra no
na po ste ru nek. Na po dwór ku zo sta ła Ju lian na. Niem cy o niej nie za po mnie li. Gdy
wró ci li, trzy ma li w rę kach ki je. Za tłu kli ją „za pie cze nie chle ba Ży dom”. Jej zma sa -
kro wa ne cia ło po grze bał na za jutrz są siad Post ków.

Sta ni sław nie wró cił już do do mu. Wy wie zio ny do obo zu Au schwitz, zgi nął
w cią gu kil ku mie się cy. Sy nów, Wa cła wa i Hen ry ka, Niem cy co praw da zwol ni li, ale
w czerw cu 1944 r. znów aresz to wa li.

Za gi nął po nich wszel ki ślad.

People they helped: a man from Stoczek, named Hajkiel, the two Majorek
brothers, their sister and her child, several unnamed persons

The Postek couple were the owners of a farm just outside of Stoczek Wę-
growski in Mazovia. They had eight children. It is unclear when exactly they were
first asked for help by Jews, but in the summer of 1942, three people, acquaintances
of Postek’s father, came from the Warsaw ghetto. Later, in August 1942, Mr Hajkiel
from Stoczek and two other people who avoided being transported to Treblinka,
which was only situated about a dozen kilometers from Stoczek, came. All of them
were given shelter at the Posteks’ house. Later still came three others, followed by
the Majorek brothers, their sister and her child. They came in August 1943, after
the prisoners revolt in Treblinka. 

Little is known about the fugitives, as the Posteks did not wish to include their
children in the conspiratorial process, and did not allow them to enter the hideouts.
The Posteks were denounced in September 1943, and at the break of dawn on Sep-
tember 5th, 1943, German soldiers surrounded the house. They knew what to look
for and found over a dozen people in a cellar in the yard. They shot some of them
on the spot and executed the rest in the nearby forest.

Some of the Posteks’ children managed to sneak out, but Stanisław and two of
his sons were taken to the station. Julianna was left in the yard, but not forgotten by
the soldiers. They returned with clubs in their hands and beat her to death for ‘bak-
ing bread for Jews’. A neighbour buried her mutilated body the next day.

Stanisław did not return. Taken to Auschwitz, he died within several months.
The sons, Wacław and Henryk, were initially released, but arrested again in June
1944 and never heard from again.
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Tadeusz Potężny, fot. archiwum rodzinne



Tadeusz Potężny 
ur./b. 1923, zm./d. 2009

Osoby, którym udzielił pomocy: Gitł (Genia) Weiss, Meir Wolf Weiss, 
Aaron (Lonek) Weiss, Emilia (Mila) Weiss, Szejwach (Szewach) Weiss, Hinda,
Szmuel (po wojnie Sem), Jakub, sąsiad Bachman. Tytuł Sprawiedliwego i medal
Yad Vashem: 2001

Na te ren dzi siej szej Ukra iny wkro czy li Niem cy. Ży dów za mknię to w get cie.
Gitł i Me ir We is so wie z trój ką dzie ci szyb ko ucie kli z dziel ni cy za mknię tej w ro dzin -
nym Bo ry sła wiu, by roz po cząć wie lo let nią wę drów kę przez ko lej ne kryjówki. Pierw -
szy z se rii po gro mów, do ko ny wa nych przez Ukra iń ców za ci chym przy zwo le niem
oku pan ta, prze ży li scho wa ni w staj ni, sto do le i ka plicz ce An ny i Michała Góralów.
8 mie się cy spę dzi li za ścia ną wła sne go do mu, ukry wa ni i kar mie ni przez Ukrainkę
Ju lię La so to wą, któ ra za miesz ka ła w nim po wy sie dle niu Ży dów do gett. Scho wek
miał nie ca ły metr sze ro ko ści. Ko lej ne dwa la ta prze by wa li w piw ni cy dzie cię cej
ochron ki. W wil go ci i zim nie. Na czwo ra kach, bo strop był ni sko. Mil cząc, bo
na górze by li lu dzie. 

Sze wach We iss, je den z ukry wa nych, w la tach 2000 – 2003 am ba sa dor Izra ela
w Pol sce, wspo mi na: 

„Dzie cia ki, Ukra iń cy, Po la cy. Tań czy li, a ja so bie przy po mnia łem, że by łem
wśród nich kil ka mie się cy wcze śniej”.

Przez ca ły okres ukry wa nia po ma ga ła We is som ro dzi na Po tęż nych, przed wo -
jen ni są sie dzi. Pod czas jed ne go z po gro mów Po tęż ni ukry li We is sów we wła snym do -
mu, dzie ci scho wa li pod pie rzy ną i pod łóż kiem. 

Gdy We is so wie zna leź li się w pod zie miach ochron ki, na sto let ni Ta de usz Po tęż -
ny przez piw nicz ne okien ko przy no sił im je dze nie, wy no sił nie czy sto ści. 

Opo wia da:
„Jak wy szli na po dwór ko, to wy glą da li jak cie nie, a nie lu dzie, sła nia li się

z osła bie nia. Strasz ne to zro bi ło na mnie wra że nie”.
Mąż ku zyn ki We is sów, Ja kub, nie wy trzy mał w kry jów ce. Ślad po nim za gi nął.

Po woj nie ukrywający się z Weissami są siad, Bach man, na wieść o śmier ci żo ny
i cór ki, po wie sił się. 

Resz ta ukry wa nych prze ży ła. 

People he helped: Gitł Weiss (Genia), Meir Wolf Weiss, Aaron Weiss (Lonek),
Emilia Weiss (Mila), Szejwach Weiss (Szewach), Hinda, Szmuel (after the war
Sem), Jakub, his neighbor Bachman. The Title of Righteous and the Yad Vashem
Medal: 2001

The Germans entered the area which today is the Ukraine, and the Jews were
put in ghettos. Gitł and Meir Weiss fled with their three children from the ghetto in
Borysław, starting many years of wandering through successive hiding places. They
survived their first pogrom, organized by Ukrainians, but with silent approval of the
Germans, by hiding in a stable, barn and chapel owned by Anna Góralowa. They
spent eight months hiding behind the wall of their own house helped by Julia Laso-
towa, who lived there after the Jews were put in the ghetto. Their hiding place was
less than a metre wide. For the next two years, they lived in the basement of an or-
phanage. It was cold and damp. They had to stay on all fours because the ceiling
was low, and silent, because of the people above. Szewach Weiss, one of those in
hiding, and who between 2000-2003 was the Ambassador of Israel to Poland, re-
members:

“The Ukrainian and Polish children danced, and I recalled how a few months
earlier I had been among them.”

Throughout the entire period in hiding, the Weiss family were helped by the
Potężnys, who had been their neighbours from before the war. During one of the
pogroms, they hid the Weisses in their own house, putting the children under the
duvet and bed. While they were hiding in the orphanage, Tadeusz Potężny, then a
teenager, brought them food and removed the waste through the basement window.

“When they were able to get out into the yard they looked like shadows not
people, they could barely stand. It was a horrible sight.” describes Tadeusz Potężny.

Jakub, the husband of Weiss’ cousin, couldn’t bear it in the hideout, and they
lost track of him. After the war, Bachman, Weiss’ neighbour, hanged himself when
he heard about the death of his wife and daughter. The rest of the Jews who had
been in hiding, survived.
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Stefania i Stanisław Pyrcak, fot. archiwum rodzinne



Stefania Pyrcak 
ur./b. 1917, zm. 1989

Stanisław Pyrcak 
ur./b. 1909, zm./d. 1998

Osoby, którym udzielili pomocy: rodzina Krammerów, rodzina Mojżesza
Libermana, w tym jego siostrzeniec Anek Stein, rodzina Ichela Proppera, w tym
jego córka Muszka, małżeństwo Förerów. Tytuł Sprawiedliwego i medal Yad
Vashem: 1984

W cza sie oku pa cji hi tle row skiej miesz ka li w Pru sie ku, nie opo dal Sa no ka.
Pan Sta ni sław wspo mi nał:
„Brat mój, Mi chał, któ ry prze by wał w Sa no ku, na wią zał kon takt z kil ku na sto -

ma Ży da mi. Po sta no wił ich ukryć”.
By ły wśród nich ro dzi ny Kram me rów, Li ber ma nów, Prop pe rów, mał żeń stwo

Före rów oraz Anek Ste in, sio strze niec Li ber ma na. Po pew nym cza sie zo sta li zdra -
dze ni przez krew nych jed nej z osób, któ ra im po ma ga ła. Mi cha ła aresz to wa no i wy -
wie zio no do obo zu, gdzie zmarł. Ucie ki nie rzy mu sie li zmie nić kry jów kę. Na cze le
z Moj że szem Lie ber ma nem zja wi li się w go spo dar stwie pań stwa Pyr ca ków, pro sząc
o po moc. Po cząt ko wo ukry wa li się w sto do le, mię dzy sno pa mi. Po tem pan Sta ni -
sław wy bu do wał bun kier. 

„Je dze nie otrzy my wa li w dzień. Ja za wsze pil no wa łem al bo ktoś z ro dzeń stwa,
aby w tym cza sie ob cy nie nad szedł. Raz dzien nie otrzy my wa li cie płą zu pę, chleb,
czo snek, her ba tę i co tam by ło w do mu. La tem róż ne ja rzy ny”.

17 osób do cze ka ło wkro cze nia Ar mii Czer wo nej. Wie le z nich wy je cha ło
w świat. Ichel Prop per i je go naj star sza cór ka Musz ka zo sta li za bi ci przez szmal cow -
ni ka. 

Ty tuł Spra wie dli we go wśród Na ro dów Świa ta w 1984 r. otrzy mał po śmiert nie
tak że brat pa na Sta ni sła wa – Mi chał Pyr cak.

People they helped: the Krammer family, the family of Mojżesz Liberman,
including his nephew Anek Stein, the family of Ichel Propper, including his
daughter Muszka, the Förer couple. The Title of Righteous and the Yad Vashem
Medal: 1984

During the Nazi occupation the Pyrczaks lived in Prusiek near Sanok.
“My brother Michał, who was in Sanok, got in touch with several Jews, and

decided to shelter them.” Stanisław recalled.
The fugitives included the Krammer, Liberman, and Propper families, the

Förer couple, and Anek Stein, Mr. Liberman’s nephew. At one point they were
betrayed by the relatives of one of their rescuers. Michał was arrested and taken to a
camp where he died. The fugitives were forced to look for another hiding place, and
led by Mojżesz Lieberman, they came to the Pyrcak farmstead, asking for help.
They were initially hidden in the barn, among the sheaves, and later, Stanisław
built a bunker for them. 

“They were given food during the day. I was always looking out, me or some-
one from the family, to make sure no strangers were coming. Once a day we’d give
them hot soup, bread, garlic, tea, whatever we had. Vegetables in the summer.”
Stanisław recalled.

Seventeen people survived to see the Red Army liberate the area from the
Germans. Many of those who had been saved later emigrated, however Ichel
Propper and his eldest daughter, Muszka, were killed by a blackmailer. 

In 1984, the title of Righteous Among the Nations was posthumously
awarded also to  Stanisław’s brother, Michał Pyrcak.
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Dobrków, grób rodziny Rębisiów, fot. Igor Witowicz



Józef Rębiś, Anna Rębiś
ur./b. 1882, zm./d. 1943                              z d./née ŁUKASIK, ur./b. 1886, zm./d. 1943

Zofia Rębiś, Wiktoria Rębiś 
ur./b. 1916, zm./d. 1943                                                     ur./b. 1919, zm./d. 1943 

Karol Rębiś, Jan Rębiś
ur./b. 1924, zm./d. 1943                                       ur./b. 1913, zm./d. 1997

Osoby, którym udzielili pomocy: dziewięciu mężczyzn w wieku 40-50 lat,
nieznanych z imienia i nazwiska

Frag ment ze znań świad ka, zło żo nych przed Głów ną Ko mi sją Ba da nia Zbrod ni
Hi tle row skich w Pol sce, do ty czą cych wy da rzeń z 9 wrze śnia 1943 r. w miej sco wo ści
Po ło me ja (obec nie Po ło mia), nie da le ko Dę bi cy:

„Zbu dzi ły mnie od gło sy strza łów. Przez okno ob ser wo wa łem, gdzie strze la ją
i za uwa ży łem obok do mu Rę bi siów sto ją ce dwie ob ce fur man ki oraz cho dzą cych ko -
ło nich Niem ców w mun du rach. (…) Kil ku Niem ców wy pro wa dzi ło przed dom Rę bi -
siów żo nę Jó ze fa Rę bi sia, An nę, dwie ich cór ki Zo fię i Wik to rię, oraz Ka ro la Rę bi sia
– sy na. Szli oni rzę dem jed no za dru gim. (…) Nie miec od dał z au to ma tu se rię strza -
łów i ca ła ro dzi na Rę bi siów pa dła na zie mię. (…) Kie dy wsze dłem na po dwó rze Rę bi -
siów, zo ba czy łem na nim roz rzu co ne zwło ki dzie wię ciu Ży dów, męż czyzn w wie ku
40-50 lat. Obok nich sta li Niem cy i je den z nich po pol sku ka zał mi wejść do schro -
nu pod sto do łą, w któ rym ukry wa li się ci Ży dzi. (…)

Kie dy wy cho dzi łem już z obej ścia Rę bi siów wi dzia łem na dro dze za ich sto do łą
le żą ce go na zie mi i moc no po bi te go, ale ży we go, Jó ze fa Rę bi sia. Obok nie go le żał
rów nież na zie mi ży wy na rze czo ny jed nej z je go có rek.(…) Kie dy za przę ga łem ko nie
do wo zu (…) usły sza łem strza ły”.

Zwło ki Rę bi siów Niem cy na ka za li po cho wać w do le wy ko pa nym na cmen ta rzu.
Tuż po eg ze ku cji ogra bi li ich dom. Za mor do wa nych Ży dów po cho wa no na po dwó rzu. 

Je dy nie Ja no wi Rę bi sio wi uda ło się ujść z ży ciem. W chwi li mor der stwa prze by -
wał po za do mem. Ostrze żo ny przez miesz kań ców Po ło mi do do mu wró cił do pie ro
w no cy. Je go oj ciec był tak ska to wa ny, że syn z tru dem roz po znał je go zwło ki. 

Przez po zo sta łe la ta oku pa cji Jan sku tecz nie ukry wał się przed Niem ca mi.

People they helped: nine men, aged 40-50, whose names remain unknown

The following is part of a witness’ testimony given to the Chief Commission for
the Examination of Hitler's Crimes in Poland, on the events of 9th September 1943, in
Połomeja (now Połomia) near Dębica:

“I was woken up by the sounds of shooting. I looked through the window to see
where it was coming from and saw two horse drawn carts and Germans in uniforms
by the Rębiś’ house. (...) A few Germans led out Józef Rębiś’ wife Anna, their two
daughters Zofia and Wiktoria, and their son Karol. They walked in a row one after an-
other. (...) The German fired a burst of shots from a submachine gun and I saw the en-
tire Rębiś family fall down.

When I came to the Rębiś’ house, I saw nine bodies of Jews, men aged 40-50, sca t-
tered in the backyard. There were Germans standing next to them. One of them ordered
me in Polish, to go to the shelter under the barn where the Jews had been hiding. (...)

As I was leaving the yard, I saw Józef Rębiś lying on the road behind the barn. He
had been severely beaten but was still alive. Next to him, also alive, was the fiancé of
one of his daughters. (...) When I was harnessing the horses to a cart, (...) I heard
shots.”

The Germans ordered the Rębiś’ bodies to be buried in a pit dug in the ceme-
tery. They plundered their house after the execution. The murdered Jews were buried
in the yard.

The only person to survive was Jan Rębiś, who was not at home during the mur-
der. Warned by the inhabitants of Połomia, he only came back home at night. His father
had been so beaten up, that he had difficulty in recognizing the body. Jan hid from the
Germans until the end of the occupation.
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Paweł Roszkowski. Zdjęcie z wystawy Polscy Bohaterowie: Ci, którzy ratowali Żydów przygotowanej przez Żydowskie Muzeum Galicja w Krakowie, Centrum Żydowskie w Oświęcimiu i PAJA, fot. Chris Schwarz



Paweł Roszkowski 
ur./b. 1927, zm./d. 2009

Osoby, którym udzielił pomocy: Józef Kon, Janina Kon z d. Styś, Maria Kon,
Krystyna Kon. Tytuł Sprawiedliwego i medal Yad Vashem: 2004

Z po wo du wy ro ku śmier ci za han del mię sem An na Kru pa -Rosz kow ska i jej
syn Pa weł ucie kli z ro dzin nych Pion ków do pod ra dom skiej wsi Je dl nia -Lot ni sko.
Zamiesz ka li w go spo dar stwie Alek san dra Bła sia ka. W 1941 r. Bła siak przy pro wa dził
do nich Jó ze fa Ko na, pro sząc o schro nie nie dla ży dow skie go ucie ki nie ra.

Wkrót ce ma ma Paw ła po je cha ła do To ma szo wa Ma zo wiec kie go po ro dzi nę
ukry wa ne go. Ko no wie by li za moż ni, przez ca łą woj nę pła ci li na swo je utrzy ma nie.
Ja ni na Kon nie by ła Ży dów ką, sam Kon dwa la ta przed woj ną zo stał ka to li kiem. Dla
Niem ców nie mia ło to zna cze nia. On dwa i pół ro ku spę dził w ma leń kim schow ku
na pod da szu. Żo na z cór ka mi miesz ka ły na par te rze do mu, ofi cjal nie. Ukry wa ją cy
hoł do wa li za sa dzie: im mniej osób wie, tym le piej.

Pa weł Rosz kow ski wspo mi nał:
„Mie li śmy po dwój ne kry cie. Przed Niem ca mi, a po dru gie przed wścib ski mi

Po la ka mi. Cho ciaż nie po są dza li śmy są sia dów, ale to by ła ta ka spra wa: do stał kil ka
ra zów i śpie wał jak z nut. Każ da ła pan ka, to za wsze my śla łem wła śnie o tym. «A jak
zła pią mnie? Jak nie wy trzy mam?»”

Kon, mi mo ast my, pa lił. Gdy w do mu sta cjo no wa li Niem cy, a ukry wa ny do -
sta wał ata ku cho ro by, wszy scy do mow ni cy sy mu lo wa li ka szel.

Po woj nie Ko no wie wró ci li do To ma szo wa. Ma ria Kon pro wa dziła w ro dzin -
nym mia stecz ku sklep, któ ry prze ję ła po oj cu. Kry sty na Kon pra cu je na uko wo
w Opolu. Pa weł Rosz kow ski 53 la ta miesz kał w kra kow skiej No wej Hu cie, po nad
20 lat pra co wał w bu dow nic twie. Na eme ry tu rze wy gła szał w szko łach pre lek cje
o Za gła dzie. 

Kil ka ty go dni przed śmier cią mó wił: 
„Ubo le wam, że w li ce ach i gim na zjach ma ło mó wi się o Ho lo cau ście. Pra wie

że nic. Ja ra czej z do świad cze nia. To, co mi prze ka za ła ma ma: nie moż na mieć
dwóch ob li czy, że tu jest Żyd, a tu Po lak. Jed na ko wo, to jest czło wiek i to jest
człowiek”. 

Zmarł w ma ju 2009 r.

People he helped: Józef Kon, Janina Kon née Styś, Maria Kon, Krystyna Kon. The
Title of Righteous and the Yad Vashem Medal: 2004

The death sentence given to them for meat trading, forced Anna Krupa-
Roszkowska and her son Paweł to run from their hometown of Pionki, to the village
of Jedlnia-Lotnisko near Radom. They stayed at the farm of Aleksander Błasiak.
Later, in 1941, Błasiak came home with Józef Kon, who asked for shelter for some
Jewish fugitives, and shortly afterwards, Paweł’s mother went to Tomaszów 
Mazowiecki to bring back the fugitive’s family. 

The Kons were well-off and they paid for their upkeep throughout the occupa-
tion. Janina Kon was not Jewish and Mr Kon reverted to Catholicism two years be-
fore the war. However, that wouldn’t have mattered for the Nazis. The man spent
two and a half years in a tiny hideout in the attic. His wife and daughters were liv-
ing openly on the ground floor. The rescuers believed that the less people knew
about their secret, the better. 

“We had to be doubly hidden. Firstly from Germans, and secondly from nosy
Poles. We didn’t really suspect our neighbours, but there was the matter of if a per-
son was whipped, they would confess everything. Every time there was a round-up, I
kept thinking ‘What if they catch me? What if I can’t stand it?’”

Despite his asthma, Kon, was a smoker, and if he ever had an asthma attack
while the Germans were staying at the house, everyone would simulate a coughing
fit. 

After the war the Kons returned to Tomaszów. Maria Kon run a store inherited
from her father, while Krystyna Kon is an academic in Opole. Paweł Roszkowski
lived in Nowa Huta for 53 years and worked in the construction industry for 20 of
those. Once retired, he lectured about the Holocaust in schools. He died in May
2009. Several weeks before his death he said: 

“I regret that so little is explained about the Holocaust, in high schools and
junior high schools – next to nothing. I speak from experience. This is what my
mother told me: you can’t be two-faced about it; that this one here is a Jew, and this
one is a Pole. They are both human beings.”
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Janina Rościszewska, fot. Ewa Seniczak-Ścibior



Janina Rościszewska 
ur./b. 1932

Osoby, którym udzieliła pomocy: rodzina Bierzyńskich (małżeństwo z córką
i synem), Paweł Wagner i jego matka, dwóch braci Eichorn, przyjaciółka
Eichorna, pani Bergruin z córką, pani Rederowa z córką, pani Schreberg
(po mężu Dukat) i jej córka (albo siostra bądź matka). Tytuł Sprawiedliwej
i medal Yad Vashem: 1990

Przed wy bu chem woj ny Ro ści szew scy prze nie śli się z Kra ko wa do Do li ny Będ -
kow skiej. W 1940 r. dok tor Bie rzyń ski – za przy jaź nio ny le karz ca łej ro dzi ny, asy mi -
lo wa ny Żyd – po pro sił ich o schro nie nie. Przy je chał kil ko ma fur man ka mi, z bli ski -
mi i do byt kiem. Go ście za miesz ka li w po ko jach dla let ni ków. Oj ciec Ja ni ny
Ro ści szew skiej był dzia ła czem cha dec kim i w do mu ukry wa li się tak że Po la cy.

Wspo mi na Ja ni na Ro ści szew ska:
„Jak już get to by ło za mknię te i Niem com nie spraw dza ła się licz ba wy chwy co -

nych Ży dów, to za czę li wę szyć po oko li cy, gdzie kto. Za czę li ro bić ob ła wy w oko li cy”. 
Pierw sza ob ła wa za koń czy ła się wy wie zie niem pię ciu no wych lo ka to rów. Ni -

gdy nie do je cha li ani do get ta, ani do obo zu. Ślad po nich za gi nął. Jed ną z za bra nych
by ła ma ma kil ku let nie go wów czas Paw ła Wa gne ra.

Na ko lej ne re wi zje Ro ści szew scy by li już przy go to wa ni – są sie dzi od po wied nio
wcze śniej da wa li znać, że Niem cy ja dą.

„Czy oni bę dą tym ra zem szu kać par ty zant ki, czy bę dą szu kać Ży dów, to te go
się nie wie dzia ło. Pra wie każ dy, kto się czuł za gro żo ny, ucie kał w las”.

Mi mo ko lej nych re wi zji w po szu ki wa niu „ma łe go Żyd ka”, czy li Paw ła, po zo -
sta li ukry wa ni prze ży li woj nę. W 1946 r., wbrew wo li Ro ści szew skich i chłop ca, Pa -
weł, na wnio sek je go oj ca, zo stał za bra ny do Palestyny. Kon takt się urwał. Wa gner
od na lazł pol ską ro dzi nę w 1989 r. Przy je chał. 

„Ma ma już z tru dem scho dzą ca z lóż ka po wie dzia ła, że Paw ła w przed po ko ju
na sto ją co chce po wi tać. On tak po pa trzył na nas i ru nął na ko la na przed ma mą.
Pła ka li śmy wszy scy jak bo bry, już nikt nie wsty dził się łez. Ja by łam przez je go ro -
dzi nę wi ta na jak nie zna na ciot ka, ko cha na, bli ska, bar dzo ser decz nie. W je go do mu
się czu łam jak bym by ła u bra ta”.

People she helped: the Bierzyński couple and their daughter and son, Paweł
Wagner and his mother, the two brothers Eichorn, Eichorn’s friend, 
Mrs Bergruin and her daughter, Mrs Reder and her daughter, Mrs Schreberg
(married name: Dukat) and her daughter (or sister, or mother). The Title of
Righteous and the Yad Vashem Medal: 1990

Before the war broke out, Rościszewska’s family had moved from Kraków to
Dolina Będkowska. In 1940, doctor Bierzyński, the family’s physician and an as-
similated Jew, asked them for shelter. He came with several carts, bringing his fam-
ily and possessions. Their hosts placed them in the guest-rooms for holidaymakers,
and since Janina’s father was a Christian-democratic activist, there were also Poles
hiding at the house. 

“When the ghetto was closed and the number of the Jews they caught didn’t
square up for the Germans, they began sniffing around, trying to find them out.
They conducted manhunts.” 

The first one ended in five new tenants being taken from the house. They
never made it to the ghetto nor to a camp. All trace of them was lost. One of the
five was the mother of the several-year-old Paweł Wagner. 

The family was prepared for later searches, and the neighbours would let them
know that Germans were coming in advance. 

“We never knew if they’d be looking for partisans or Jews. Everybody who felt
in danger ran off into the woods.”

Despite many other raids in search for the “little Jew”, meaning Paweł, the re-
maining fugitives survived the war. In 1946, against the will of both the Roś-
ciszewskis and Paweł himself, the boy was taken, at his father’s request, to Israel,
and they lost contact. Wagner found his rescuers in 1989 and visited them. 

“Mum, who could barely get out of bed, said she wanted to greet Paweł on her
feet, right by the door. He looked at us and fell to his knees before her. We all cried
our eyes out, no one was ashamed of the tears. His family greeted me like a long-
lost aunt, a loved and close one, very cordially. When I was at his house, I felt as if
it were my brother’s family.”
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Aleksandra Sawa, fot. Ewa Seniczak-Ścibior



Aleksandra Sawa 
z d./née FOŁTA, ur./b. 1924

Osoby, którym udzieliła pomocy: Nesia, Mila (córka Nesi), Regina (siostra Nesi),
mąż Nesi, brat Nesi, Doncia 

Za miesz ka li na stry chu staj ni u Foł tów, kry jów kę zro bi li w sia nie. Je śli z niej
wy cho dzi li, to tyl ko no cą. Alek san dra Foł ta przy no si ła im je dze nie go to wa ne przez
mat kę, ro bi ła pra nie. W schow ku na sta łe by ły czte ry oso by: Ne sia, jej cór ka, sio stra
i mąż. Cza sem do łą czał do nich brat Ne si. On czę sto zmie niał miej sca ukry cia.
W do mu za sza fą ukry wa ła się Don cia, ko le żan ka ma my.

O tym, że ro dzi na z Jan ko wic ko ło Ja ro sła wia udzie li ła schro nie nia Ży dom,
nikt nie miał pra wa wie dzieć. Ani sio stry Alek san dry, któ re już nie miesz ka ły w go -
spo dar stwie, ani miesz ka ją ca u Foł tów ro dzi na ze Wscho du, któ ra ucie kła do nich
przed Ukra iń ca mi. By unik nąć ewen tu al nych wi zyt, Alek san dra nie utrzy my wa ła
kon tak tu z ró wie śni ka mi.

Po dwóch la tach ukry wa nia, 25 ma ja 1944 r., Niem cy zro bi li szcze gó ło wą
rewi zję. Do dziś nie wia do mo, czy na sku tek de nun cja cji, czy ru ty no we go spraw -
dzania. 

Opo wia da Alek san dra Sa wa, z do mu Foł ta:
„Za wo ła li du żo chło pów ze wsi z wi dła mi, że by sło mę roz gar nąć. Bo czu li, że

w tej sło mie ktoś jest. Wcze śniej naj pierw strze lił w tę sło mę. A jak strze lił, oni za -
czę li ję czeć. Już wie dzie li, że tam ktoś jest”. 

Szy mon Foł ta, oj ciec Alek san dry nie zdą żył uciec. Za strze li li go na oczach cór -
ki. Resz ta ro dzi ny – jej mat ka, dwóch bra ci i ona – zdo ła li „znik nąć” w wy so kim
zbo żu. Pięć ukry wa nych osób roz strze la no na miej scu.

„Cza sem mo dli łam się za nich i nie wie dzia łam, jak się mo dlić. Czy po ka to -
lic ku? Po ży dow sku nie umiem, no bo skąd?”

People she helped: Nesia, Mila (Nesia’s daughter), Regina (Nesia’s sister),
Nesia’s husband, Nesia’s brother, Doncia 

They lived in the attic of the Fołtas’ house, in a hideout made in a stack of
straw, and would only leave their hiding place at night. Aleksandra Fołta did the
laundry, and brought them food that her mother cooked. There were four people in
hiding: Nesia, her daughter, sister, and husband, and sometimes they were joined by
Nesia’s brother, although he often changed his hiding place. Mother’s friend Dosia
hid downstairs behind the wardrobe.

No one could have possibly known that a family from Jankowice, near
Jarosław, had given shelter to some Jews. Neither of Aleksandra’s sisters, who had
already moved out at that time, nor their family who had fled from Ukrainian re-
pression in the east and stayed with them, and to avoid any strangers visiting, 
Aleksandra did not keep in touch with her peers.

On 25th May 1944, after two years in hiding, the Germans came to search
the house. Whether it was a routine control or if the Fołtas had been turned in, re-
mains unknown.

“They called upon men from the village with pitchforks to rake up the straw,
as they felt someone could be hiding in it. First, they fired a shot into the stack of
straw. The Jews started to moan and the Germans knew someone was inside.” says
Aleksandra Sawa, née Fołta.

Szymon Fołta, Aleksandra’s father, did not manage to escape, and she saw him
being shot. The rest of the family, her mother, two brothers and herself, managed to
‘disappear’ into the fields. The five Jews in hiding were immediately executed.

“Sometimes, I prayed for them. I didn’t know if I should say a Catholic
prayer? I couldn’t say a Jewish prayer. How could I know how to?”
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Tadeusz Stankiewicz, fot. Jacek Rajkowski



Tadeusz Stankiewicz 
ur./b. 1930

Osoby, którym udzielił pomocy: Szloma Szmulewicz, Sabina Wolfram, Elena
Wolfram, Majer (Moniek) Gelb, Zejlig, Dorota (Dora), Róża (córka Dory).
Opieka nad ok. 60 uciekinierami z getta w Opolu Lubelskim, zamieszkałymi
w kryjówkach na terenie leśnictwa Głodno (zapamiętane imiona i nazwiska: Bas,
rodzina Smerków). Tytuł Sprawiedliwego i medal Yad Vashem: 2006

Miał 9 lat, kie dy wy bu chła woj na. Je go oj ciec, le śni czy i członek AK, na mó wił
Niem ców, by po zwo li li mu za trud nić Ży dów do prac le śnych. Dzię ki te mu wie lu
ucie kło z get ta w Opolu Lubelskim. Gdy w 1942 r. Niem cy roz po czę li wy wóz ki
do obo zów za gła dy, wo kół le śni czów ki Stan kie wi czów ukry wa ło się po nad 200 osób.
Ro dzi ce Ta de usza, Sta ni sław i Bar ba ra, po ma ga li Ży dom zbu do wać le śne bun kry,
zna leźć kry jów ki w sto do łach, spi chler zach, obo rach, go łęb ni kach, zdo być je dze nie.
W le sie Ta de usz zna lazł wy cień czo ne go Szlo mę Szmu le wi cza (pol. imię: Jan), ucie ki -
nie ra z obo zu pra cy w Józefowie nad Wisłą. Przy jaźń mię dzy chłop ca mi prze trwa ła
do śmier ci Jan ka w 2007 r. 

Za da niem Ta de usza i je go star szej sio stry Bar ba ry by ło za cie ra nie śla dów ukry -
wa ją cych się Ży dów, dba nie o bez pie czeń stwo trans por tów z żyw no ścią, spraw dza -
nie, czy nikt nie śle dzi wy słan ni ków z le śnych kry jó wek. Te ostat nie zo sta ły jed nak
za de nun cjo wa ne, ukry wa ją cy się – za mor do wa ni.

Wspo mi na Ta de usz: 
„Z tej ca łej ak cji uda ło się ura to wać 6 osób. Wszyst kie [po wojnie] po wy jeż dża -

ły, po pro stu. Nie wiem czy nie wy trzy ma ły te go szo ku. Zo stał tyl ko ten Ja nek. Na -
wet roz sta jąc się z na rze czo ną…

Ona go wy cią ga ła na Za chód, a on po wie dział: «Nie. Tu zgi nę ła mo ja ro dzi na.
Nie wiem gdzie są po cho wa ni. Czy na Maj dan ku są ich pro chy, czy w Tre blin ce.
A po za tym to ja mam już tę dru gą ro dzi nę, któ ra mnie prze cho wa ła i ja nie wy ja dę,
ni gdzie nie wy ja dę z Pol ski»”.

I zo stał. 
Po woj nie oj ciec Ta de usza tra fił do aresz tu za przy na leż ność do AK. Prze wie -

zio ny do War sza wy, bru tal nie prze słu chi wa ny, zgi nął wy pchnię ty z okna aresz tu. UB
upo zo ro wa ło sa mo bój stwo. Ro dzi na nie do sta ła zgo dy na po chó wek.

People he helped: Szloma Szmulewicz, Sabina Wolfram, Elena Wolfram, Majer
(Moniek) Gelb, Zejlig, Dorota (Dora), Róża (Dora’s daughter). He looked after
around 60 fugitives from the Opole Lubelskie ghetto, living in hideouts in the
Głodno forest district (remembered names: Bas, the Smerek family). The Title of
Righteous and the Yad Vashem Medal: 2006 

Tadeusz Stankiewicz was 9 when the war broke out. His father, a forester, per-
suaded the Germans to allow him to employ a group of Jews for forestry work. This
enabled many to escape the ghetto in Opole Lubelskie. When deportation to exter-
mination camps began in 1942, over 200 people went into hiding in the area
around the Stankiewicz’s forest lodge. Tadeusz’s parents, Stanisław and Barbara,
helped the Jews to build bunkers in the forest, make hideouts in barns, build grana-
ries, cowsheds, and pigeon houses, and also to obtain food. On one occasion,
Tadeusz came across the exhausted Szloma Szmulewicz (known as Jan), a fugitive
from a labour camp, in the forest. The boys’ friendship continued until the death of
Jan in 2007. 

Tadeusz and his older sister, Barbara, were given the task of getting rid of all
traces left by the Jews in hiding, as well as to protect food transport, and ensure that
no one followed the messengers sent from the forest hideouts. Still, the hideouts
were denounced and the people hiding in them were murdered. 

“Out of that entire operation, only six people were saved. All of whom simply
left. I don’t know, maybe they couldn’t stand the shock. Only Jan remained, even at
the cost of splitting up with his fiancée. She wanted him to go west, but he said:
‘No. My family died here. I don’t know where they are buried, or if their ashes are in
Majdanek or in Treblinka. And besides, I already have a second family who took
care of me and I’m not going to leave. I won’t leave Poland.’ And he stayed.” 

After the war Tadeusz’s father was put in jail for his involvement with the
Home Army. Transported to Warsaw and brutally interrogated, he died after being
pushed out of a prison window. The Security Office claimed his death was suicide.
The family were not allowed a proper burial.
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Augusta Szemelowska, fot. Ewa Seniczak-Ścibior



Augusta Szemelowska 
z d./née TRAMMER, ur./b. 1921

Osoby, którym udzieliła pomocy: Maria Feldhorn (przybrane nazwisko:
Krawczyk), Olga Mandel (przybrane nazwisko: Tomasik). Tytuł Sprawiedliwej
i medal Yad Vashem: 1992

Fry da Tram mer z cór ką Au gu stą miesz ka ły na osie dlu ofi cer skim w Kra ko wie.
W cza sie woj ny bu dyn ki za ję li Niem cy, ko bie ty mu sia ły prze nieść się do pod kra kow -
skich Ła giew nik, nie da le ko do mu pań stwa Fel dhor nów, zna jo mych sprzed woj ny.
W 1943 r. ktoś na Fel dhor nów do niósł. Że pro wa dzą taj ne kom ple ty al bo że to Ży -
dzi. Pię cio let nia Ma ria Fel dhorn zdą ży ła uciec do Tram me rów. Zo sta ła u nich do je -
sie ni 1944 r. Jej ro dzi ców roz strze la no dzień po aresz to wa niu.

Opo wia da pa ni Au gu sta:
„Ma ry sia te go nie wie dzia ła. My śmy za wsze jej opo wia da li, że jej ro dzi ce są

w Oświę ci miu. Dla dziec ka to by był strasz ny szok. Do pie ro po woj nie do wie dzia ła
się praw dy”.

Gdy Ma ria przy szła do Tram me rów, miesz ka ła tam już Ol ga Man del, cór ka
małżeństwa przed wo jen nych le ka rzy Fry dy. Na czas or ga ni zo wa nia bez piecz ne go lo -
kum w War sza wie ma ma Ol gi po pro si ła Tram me rów o prze cho wa nie cór ki.

„Po nie waż dziew czyn ki mó wi ły do mnie po imie niu, a do ma my «cio ciu», więc
wszy scy my śle li, że to ro dzi na. Nie mu sia ły się ukry wać ani w piw ni cy, ani za sza fą,
tyl ko nor mal nie miesz ka ły u nas. Pra co wa łam w Ar mii Kra jo wej, dzię ki te mu mia -
łam moż li wość wy ro bie nia im do ku men tów”. 

Pa ni Man del przyprowadziła cór kę la tem 1943 r. Rok póź niej w do mu Tram -
me rów zro bi ło się „za go rą co”.

„Mo ja ma ma za czę ła się bać. U nas bar dzo du żo osób z Ar mii Kra jo wej za trzy -
my wa ło się na noc. I [są sie dzi – przyp. red.] za czę li się in te re so wać. Nie z po wo du
dziew czy nek, ale z po wo du AK”.

Je sie nią 1944 r. Ma ry się przeniesiono do sie ro ciń ca w Czer sku. Po za koń cze -
niu woj ny zo sta ła ad op to wa na przez ro dzi nę Au gu sty Tram mer. Miesz ka w War sza -
wie, jest ar chi tekt ką. 

Ol ga Man del z ro dzi ca mi wy emi gro wa ła do Izra ela. Jest pro fe so rem ję zy ków
wschod nich na Uni wer sy te cie w Je ro zo li mie. Obie utrzy mu ją sta ły kon takt z Au gu -
stą, cór ką Fry dy.

People she helped: Maria Feldhorn (assumed name: Maria Krawczyk), Olga
Mandel (assumed name: Tomasik). The Title of Righteous and the Yad Vashem
Medal: 1992

Fryda Trammer and her daughter Augusta were living on Kraków’s Officers
housing estate. During the war their building was occupied by the Germans, and
the women were forced to move to the settlement of Łagiewniki, close to the house
of the Feldhorns, their pre-war acquaintances. In 1943, the Feldhorns were de-
nounced, either for holding secret classes or for being Jewish. Five-year-old Maria
Feldhorn managed to escape to the Trammers’. She stayed with them until the fall
of 1944. Her parents were shot the day after their capture. 

“Maria didn’t know. We always told her that her parents were in Auschwitz. It
was a terrible shock for a child. She only learned the truth after the war.”

When Maria came to the Trammers, they were already hiding Olga Mandel,
the daughter of Fryda’s doctor before the war. Olga’s mother asked the Trammers to
look after the girl while they prepared a safe place for the family in Warsaw. 

“Since the girls referred to me by my first name and to my mum as ‘aunt’,
everyone thought they were family. They didn’t have to hide in the basement or
closet, they simply lived with us. I was working for the AK, and this gave me the op-
portunity to get IDs for them.” 

Mrs Mandel brought her daughter in the summer of 1943, but a year later the
house became too dangerous. 

“My mum became afraid. From time to time there were a lot of people from
the Home Army who stayed the night, and [the neighbours] became too interested.
Not because of the girls, but because of the Home Army.”

In the autumn of 1944, Maria moved to an orphanage in Czersk. After the lib-
eration she was adopted by the Trammer family. She is living in Warsaw and work-
ing as an architect. 

Olga Mandel and her parents left for Israel. She is a professor of eastern lan-
guages at the University of Jerusalem. Both women maintain frequent contacts with
Augusta.
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Julian Szklarski, fot. Ewa Seniczak-Ścibior



Julian Szklarski 
ur./b. 1920

Osoby, którym udzielił pomocy: rodzina Ringlerów, Alicja Feder (przybrane
nazwisko: Maria Trzeciak), Paulina Feder-Rosta. Tytuł Sprawiedliwego i medal
Yad Vashem: 1994

W 1942 r. Ju lian Szklar ski wy pro wa dził z get ta Ali cję Fe der i jej cór kę Pau li nę.
Z ro dzin ne go Bo ry sła wia od wiózł je do Kro sna. Go spo darz, któ ry zde cy do wał się
ukryć Ży dów kę z dziec kiem, czę sto za pra szał ko le gów. Je den z nich oka zał się
szmal cow ni kiem, dla te go Szklar ski prze wiózł ko bie tę z cór ką do Bie cza. Tym ra zem
sam za miesz kał z ni mi. Spę dzi li tam po nad rok. W 1944 r. ko le ga ako wiec ostrzegł
go, że Niem cy pla nu ją re wi zję, bo do my śla ją się po cho dze nia „Ma rii Trze ciak”.
Dzień przed przyj ściem żan dar mów wszy scy tro je ucie kli do War sza wy.

Du że mia sto da wa ło więk szą szan sę ukry cia – tu lu dzie by li bar dziej ano ni mo -
wi. A jed nak tak że w sto li cy Ju lian, Ali cja i Pau li na, szan ta żo wa ni de nun cja cja mi
lub wy rzu ca ni na bruk z po wo du po dej rzeń, prze pro wa dza li się kil ka na ście ra zy. Co
praw da Ali cja mia ła „aryj skie pa pie ry”, ale Pau li na – tzw. zły wy gląd.

Choć osob no, wszy scy tro je prze ży li Po wsta nie War szaw skie i do cze ka li koń ca
woj ny.

Mąż Ali cji Fe der ukry wał się w bo ry sław skich la sach ra zem z ro dzi ną Rin gle -
rów, za przy jaź nio ną ze Szklar ski mi. Wy szedł tyl ko na chwi lę, za brać z get ta swo je
rze czy. Tra fił na ła pan kę. Za strze lo no go, gdy pró bo wał ucie kać. Świet nie ukry ty
ośmio oso bo wy schron Rin gle rów za opa try wa ła w je dze nie ro dzi na Szklar skie go.

Podczas pogromu borysławskich Żydów, którego za zachętą Niemców
dokonała miejscowa ludność, Szklarscy ukryli prześladowanych w swojej stodole.

W 1954 r. Ali cja Fe der z cór ką wy je cha ły do Izra ela.
Pau li na Fe der -Ro sta miesz ka w Ka na dzie. Utrzy mu je kon takt z Ju lia nem

Szklar skim.

People he helped: the Ringler family, Alicja Feder (assumed name: Maria
Trzeciak), Paulina Feder-Rosta. The Title of Righteous and the Yad Vashem
Medal: 1994

In 1942, Julian Szklarski brought Alicja Feder and her daughter Paulina out of
the ghetto. He took them from their hometown of Borysław, to Krosno. The farmer
who agreed to hide the two would often invite his friends in. However, one of them
turned out to be a blackmailer, so Szklarski took the woman and her daughter to
Biecz. This time, he moved in with them. They stayed there for over a year. In
1944, a friend in the AK warned him that Germans were planning a search, sus-
pecting “Maria Trzeciak” of being Jewish. The day before the soldiers were supposed
to come, the three escaped to Warsaw. 

The city meant greater anonymity and a better chance of hiding. Still, even in
the capital, Julian, Alicja, and Paulina, blackmailed with threats of denunciation or
simply forced out due to suspicion, had no choice but to move several times. Alicja
had ‘Aryan’ documents, but Paulina had “wrong looks”. 

Separated, the three survived the Warsaw Uprising and saw the end of the war. 
Alicja Feder’s husband was hiding in the woods around Borysław, along with

the Ringler family, acquaintances of the Szklarskis. However, when he came out to
collect his belongings from the ghetto, he stumbled into a round-up. He was shot
during an escape attempt. The Ringlers, a family of eight secured in a well-hidden
hideout, were supplied with food by Szklarski’s family. 

During the pogrom on the Borysław Jews, carried out by the local population
at the Germans’ inducement, the Szklarskis hid the fugitives in their barn.

In 1954, Alicja Feder and her daughter left for Israel.
Paulina Feder-Rosta is living in Canada. She maintains contacts with Julian

Szklarski.
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Maria Śpiewak, fot. Krzysztof Pacholak



Maria Magdalena Śpiewak 
z d./née JUSTYNA, ur./b. 1925

Osoby, którym udzieliła pomocy: Helena Szwarc (przybrane nazwisko:
Kowalska), Sabina Szwarc (przybrane nazwisko: Kowalska). Tytuł Sprawiedliwej
i medal Yad Vashem: 1979

Sa bi na i He le na Szwarc cho dzi ły w Piotrkowie Trybunalskim do szko ły, w któ -
rej uczy ła Ka zi mie ra Ju sty na. Cór ki na uczy ciel ki, Da nu ta i Ma ria, by ły rów no lat ka -
mi sióstr Szwarc. Mia ły 16 i 14 lat, gdy wy bu chła woj na. Ju sty nów ny kil ka krot nie
od wie dzi ły pan ny Szwar ców ny w get cie. 

Opo wia da Ma ria Śpie wak:
„W 1941 al bo 42 r. przy szła do na szej ma mu si ich ma ma, uklę kła przed na szą

ma mą i pro si ła: «Niech mi pa ni ura tu je te dwie cór ki»”. 
Ka zi mie ra Ju sty na za kwa te ro wa ła dziew czy ny na stry chu. Spę dzi ły tam trzy

ty go dnie. Po miesz cze nie by ło nie ogrze wa ne, bez ła zien ki. Na pię trze pod stry chem
miesz kał nie ja ki Kac przak, dy rek tor szko ły. 

„Kie dyś Kac przak za cze pił ma mu się na po dwór ku i mó wi: «Pa ni Ju sty no wa,
niech pa ni coś zro bi z tym, co pa ni ma na gó rze, bo ja ner wo wo nie wy trzy mam»”.

Z ini cja ty wy Ka zi mie ry dom Ju sty nów słu żył za sie dzi bę akow skiej kon spi ra -
cji. Cór ki pa ni Ju sty ny by ły łącz nicz ka mi. Po tem Ma ria pra co wa ła w akow skim wy -
wia dzie. Obie Ju sty nów ny pod zmie nio ny mi na zwi ska mi zdo ła ły uciec przed naj -
ściem ge sta po. Ich mat kę tor tu ro wa no, pró bu jąc wy mu sić in for ma cję o miej scu
po by tu dziew czyn.

Ko le ga Ka zi mie ry z AK wy ro bił ukry wa nym no we ken kar ty. Sa bi na i He le na
po słu cha ły ra dy swojego oj ca i dzię ki fał szy wym pa pie rom po je cha ły na ro bo ty
do Nie miec. Ich mat ka zgi nę ła, za de nun cjo wa na przez pol skie dzie ci. Oj ciec, naj -
pierw sko sza ro wa ny w fa bry ce drzew nej, zgi nął w Bu chen wal dzie. Brat Na tan prze -
żył obóz. Ro dzeń stwo spo tka ło się po woj nie w USA. Ca ła trój ka miesz ka tam
do dzi siaj. Pa ni Ma ria na dal miesz ka w do mu, gdzie ukry wa ły się sio stry Szwarc.

Po woj nie Ma ria wy szła za mąż. W la tach 50. spę dzi ła 2 la ta w wię zie niu
za dzia łal ność w AK. Po wyj ściu do koń czy ła stu dia me dycz ne.

People she helped: Helena Szwarc (assumed name: Helena Kowalska), 
Sabina Szwarc (assumed name: Sabina Kowalska). The Title of Righteous and the
Yad Vashem Medal: 1979

Sabina and Helena Szwarc were students at the school in Piotrków 
Trybunalski where Kazimiera Justyna taught. Her daughters, Danuta and Maria,
were the same age as the Szwarc sisters. They were, 16 and 14, respectively, when
the war broke out. The Justyna sisters paid several visits to the Szwarcs in the
ghetto. 

“In 1941 or 42 their mum came to ours, kneeled before her and begged, ‘Save
my two daughters.’” Maria Śpiewak remembers. 

Kazimiera Justyna hid the girls in the attic. They spent three weeks there. The
room was not heated and had no bathroom access. The floor under the attic was oc-
cupied by a Mr Kacprzak, the school headmaster.

“Once, Kacprzak spoke to mum in the yard and said: ‘Mrs Justyna, please do
something with what you’re keeping upstairs, because my nerves are in shreds.’”

Kazimiera Justyna’s house served as a base of the Home Army’s underground
activity, and her daughters were couriers. Maria later went on to work in Home
Army intelligence. Both girls used false names, which allowed them to escape from
a Gestapo raid. Their mother was tortured for information on the location of her
daughters. 

Kazimiera’s Home Army colleague provided new identity cards for those who
had been rescued. Sabina and Helena Szwarc heeded their father’s advice and used
their false papers to go to Germany for work. Their mother died, denounced by
some Polish children, while their father, interned at a timber plant, was later killed
in Buchenwald. Their brother, Natan, survived his time in a camp. The siblings met
in the US after the war, where they later settled. Maria continues to live in the
house where the Szwarc sisters were hidden. 

Maria married after the war and was imprisoned for two years in the 1950s for
her involvement with the AK. She completed her medical studies after her release.
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Maria Świerczek, fot. Ewa Seniczak-Ścibior



Maria Świerczek 
ur./b. 1928

Osoby, którym udzieliła pomocy: Abraham Pariser, Sara Pariser (z d. Gittle), 
Jan Pariser, Róża Pariser (Róża Czacki Schwartz) oraz Hesiek (Heszko). Tytuł
Sprawiedliwej i medal Yad Vashem: 1992

Z Jan kiem Pa ri se rem Ma ria Świer czek cho dzi ła przed woj ną do szko ły w Jo dło -
wej (woj. pod kar pac kie). 

Po woj nie Jan Pa ri ser na pi sze: 
„Za nim opu ści li śmy dom, przy go to wa li śmy bu dę dla na sze go psa, wy do ili kro -

wy i prze ka za li je przy ja cio łom, że by nie cier pia ły po na szej uciecz ce. […] Opusz cze -
nie do mu by ło jed nym z naj smut niej szych do świad czeń me go ży cia”. 

Na dzień przed pla no wa ną eg ze ku cją jo dłow skich Ży dów ostrzegł Pa ri se rów
miej sco wy po li cjant. Ro dzi na ucie kła do la su. Od 1942 r. do koń ca woj ny mał żeń -
stwo z dwój ką dzie ci ukry wa ło się na prze mian w le śnej zie mian ce i go spo dar stwach
są sia dów. Przez ca ły ten czas Świercz ko wie przy no si li Pa ri se rom je dze nie.

Opo wia da Ma ria Świer czek:
„Choć by mnie Niem cy spo tka li, to na wierz chu mia łam po my je dla świń, od -

pa dy, a pod spodem by ło je dze nie”.
Pa ri se ro wie nie mie li szczę ścia do kry jó wek. W pierw szym do mu go spo da rze

za pro si li ich na ko la cję, by wy dać w rę ce po li cji. Jesz cze tej sa mej no cy Pa ri se ro wie
ucie kli z wię zie nia. Z ko lej ne go do mu go spo darz wy pro sił ich w bia ły dzień. Wte dy
przy szli do Świercz ków. Był 1944 r. 

Pa ni Ma ria wspo mi na:
„Mó wią, że już wia do mo, że śmierć ich cze ka. A oj ciec mó wi: «Co to zna czy

cze ka?» Wziął ich do do mu i w sto do le wy darł ta ką dziu rę, tam im tro chę za bez pie -
czył i tam miesz ka li”. 

W sto do le od cza su do cza su ukry wał się tak że He siek, cu dem oca la ły z eg ze -
ku cji. Uciekł na gi znad do łu, któ ry Niem cy ka za li Ży dom wy ko pać na wła sny grób.

Trzy ra zy Niem cy ro bi li w do mu re wi zje. Trzy ra zy zry wa li pod ło gę. Nie zna -
leź li.

Po woj nie Pa ri se ro wie wy emi gro wa li do USA. Ma ria Świer czek jest na uczy ciel -
ką, by ła dy rek tor ką miej sco wej szko ły.

„Cią gle ape lu ję na wy stą pie niach w szko łach, że nie mo że my do pu ścić, aby po -
wtó rzył się ten zbrod ni czy czas, któ ry po chło nął mi lio ny nie win nych lu dzi”.

People she helped: Abraham Pariser, Sara Pariser née Gittle, Jan Pariser, 
Róża Pariser (Róża Czacki Schwartz) and Hesiek (Heszko). The Title of
Righteous and the Yad Vashem Medal: 1992

Before the war Maria Świerczek and Jan Pariser went to school together in
Jodłowa (Podkarpackie Voivodeship). In the memoirs that Jan Pariser wrote after the
war, he included the passage: 

“Before we left the house, we prepared the dog house for the dog, milked the
cows and took them to our friends, so that the animals would not suffer after our
escape. … Leaving the house was one of the most solemn experiences of my life.” 

The Parisers were warned by a local policeman a day before the planned execu-
tion of the Jodłowa Jews, and the family escaped to the woods. From 1942 until the
end of the war, the couple and their two children hid alternately, in a forest dugout
and in the farms of neighbours. Throughout this time, the Świerczeks provided the
Parisers with food. 

“Even if Germans stopped me, I had hogwash and waste on top, and food un-
derneath.” Maria recalls.

The Parisers had no luck with their hideouts. In the first house they hid in,
the owners invited them for supper only to sell them out to the police. The Parisers
escaped prison that very night. They were told to leave the next house in broad day-
light, and so they came to the Świerczeks. It was 1944. 

“They said it was clear they were meant to die, but father said: ‘What do you
mean, meant to?’ He took them home and made a hole in the barn, secured it, and
they lived there.” 

Occasionally the barn served as the hideout of Hesiek, who had been miracu-
lously saved from being executed. Naked, he ran from the pit that the Jews were or-
dered to dig for their own graves. 

There were three German searches at the Świerczeks’. The soldiers tore off the
floor each time, but found no one. 

After the war the Parisers left for the US. Maria Świerczek is a teacher and
used to be the headmistress of the local school. 

“I keep appealing during lectures at schools, that we cannot allow this atro-
cious time, which took away millions of innocent people, to ever be repeated.”
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Aniela Tatur i Ryszard Witkowski, fot. Jacek Rajkowski



Aniela Tatur 
z d./née WITKOWSKA, ur./b. 1923

Ryszard Witkowski 
ur./b. 1926

Osoby, którym udzielili pomocy: Józef Roman (Józef Grotte), Bronisław
Miodowski (Bernard Miodon), Józef Miodowski. Tytuł Sprawiedliwego i medal
Yad Vashem: 1993

W sierpniu 1944 r., po rze zi dziel nic Ocho ta i Wo la war sza wia cy ma so wo ucie -
ka li z ogar nię te go Po wsta niem mia sta. Schro nie nia szu ka li na przed mie ściach sto li cy.

Opo wia da Ry szard Wit kow ski, któ ry z ma mą i sio strą miesz kał w Mi la nów ku:
„Wśród te go tłu mu zja wił się pe wien obe rwa niec, któ ry przy szedł do ma my

do za kła du fo to gra ficz ne go z proś bą o po moc. Ma ma za czę ła z nim roz ma wiać, by li
tyl ko we dwój kę. I gość się przy znał, że jest ucie ki nie rem z Pa wia ka. Sło wo «Pa wiak»
na ma mę dzia ła ło jak płach ta na by ka”.

Fe li cja i Anie la Wit kow skie na Pa wia ku spę dzi ły pół to ra mie sią ca za dzia łal -
ność kon spi ra cyj ną sie dem na sto let nie go wów czas sy na i bra ta. Ten, prze ku pu jąc ko -
lej nych urzęd ni ków, uzy skał dla nich zwol nie nie. Jed nak wię zie nie po zo sta wi ło uraz
w pa mię ci oby dwu. 

„Obe rwa niec” oka zał się Ży dem, dzia ła czem Bun du. Ry szard wy ro bił Jó ze fo wi
Ro ma no wi fał szy wą ken kar tę z na zwi skiem, któ re no si do dziś: Grot te. Na cześć ge -
ne ra ła Gro ta -Ro wec kie go.

Nie dłu go po tem Wit kow scy udzie li li schro nie nia Bro ni sła wo wi Mio dow skie -
mu, wy zwo lo ne mu przez po wstań ców z obo zu kon cen tra cyj ne go na Gę siów ce. Ran -
nym bra tem Bro ni sła wa, Jó ze fem, za opie ko wa ła się Anie la. Uda jąc krew ną, przy no si -
ła mu do szpi ta la je dze nie. Wy pro si ła u le ka rzy, by nie am pu to wa no cho re mu no gi. 

Wit kow scy przy go to wa li dla Ży dów kry jów kę. Na szczę ście uży to jej tyl ko raz,
już po woj nie: Ry szard za ko pał w niej swój ka ra bin. 

„On tam le ży do dzi siaj. W po sta ci ku py rdzy pew nie. Tro chę żal. A mo że
i dobrze”. 

Ży dow scy zna jo mi Wit kow skich wy je cha li z Pol ski. Mio dow scy – już w 1948 r.
Obaj kraw cy, za gra ni cą pra co wa li w za wo dzie. Nie ży ją już. 

Jó zef Grot te wy je chał pod czas an ty se mic kiej na gon ki 1968 r. Miesz ka we
Frank fur cie nad Me nem.

People they helped: Józef Roman (Józef Grotte), Bronisław Miodowski 
(Bernard Miodon), Józef Miodowski. The Title of Righteous and the Yad Vashem
Medal: 1993

After the massacre in the Ochota and Wola districts in August, 1944, Warsaw-
ians fled from the city looking for shelter on the outskirts.

“Among the crowd was a tramp, who came to see my Mum at the
photographer’s shop, asking for help. Mum started talking with him, and he
revealed that he had escaped from Pawiak prison. For my Mum, the word
‘Pawiak’ was like a red rag to a bull.” says Ryszard Witkowski, who lived with his
mother and sister in Milanówek.

Felicja and Aniela Witkowska were kept in Pawiak prison for a month and a
half, because their then 17-year-old son and brother had been involved in under-
ground activities. He managed to get them a release warrant, after bribing a number
of officials, yet, they were still traumatized by their imprisonment.

The tramp turned out to be Józef Roman, a Jewish Bundist, and Ryszard or-
ganized a fake identity card for him under the false surname of Grotte, which he
still uses today. The name commemorates general Grot-Rowecki.

Shortly after, the Witkowskis sheltered Bronisław Miodowski, whom rebels
had rescued from Gęsiówka concentration camp. Aniela, took care of Bronisław’s
wounded brother Józef, and by pretending to be his relative, she was able to bring
him food to the hospital. She also persuaded the doctors not to amputate his leg.

The Witkowskis prepared a hiding place for the Jews. Fortunately, they only
had to use it once, after the war, when Ryszard buried his rifle there. 

“It’s still there until this day. Probably eaten by rust. What a pity. Well, maybe
not.”

The Witkowski’s Jewish friends left Poland. The Miodowskis left in 1948, and
as tailors they both continued to work abroad in their profession. They died a cou-
ple of years ago. Józef Grotte left in 1968 as a result of the antisemitic campaign. He
now lives in Frankfurt am Main.
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Antonina Tomaszewska, fot. Jacek Rajkowski



Antonina Tomaszewska 
z d./née SZCZAWIŃSKA, ur./b. 1928

Osoby, którym udzieliła pomocy: Sima Rozliwker, Samuel Klepacz, Lina
Nusinow. Tytuł Sprawiedliwej i medal Yad Vashem: 1986

Przed woj ną 60 pro cent miesz kań ców wo łyń skie go mia stecz ka Ostróg nad Ho -
ry niem sta no wi li Ży dzi. Z po cząt kiem oku pa cji w 1941 r. Niem cy utwo rzy li tam
get to. W 1942 r. roz po czę ła się je go li kwi da cja. Ca ły Ostróg sły szał, jak na łą ce pod
la sem roz strze li wa no lu dzi. To wte dy do do mu Szcza wiń skich za pu ka li zna jo mi: Sa -
mu el Kle pacz – sto larz, któ ry Szcza wiń skim pod ło gę kładł i bu do wał we ran dę –
z na rze czo ną Si mą Roz liw ker. Zo sta li do wkro cze nia Ar mii Czer wo nej w 1944 r. 

O obec no ści Ży dów wie dzia ła tyl ko Eu ge nia Szcza wiń ska i tro je jej dzie ci:
Anto ni na, Edward i Adam Ta de usz. Po zo sta ła czwór ka ro dzeń stwa nie mia ła po ję -
cia, co mie ści się w nie wy koń czo nej czę ści do mu, słu żą cej za obo rę. Nie wie dział
tym cza so wy lo ka tor – ro syj ski żoł nierz, ucie ki nier z nie miec kie go obo zu je niec kie go.
Nie wie dział też sam An to ni Szcza wiń ski.

Opo wia da pa ni An to ni na:
„Ta tuś był kie row ni kiem warsz ta tu, a tam przy cho dzi li Niem cy, za mó wie nia

ro bi li. No i jak by so bie tam mo że po kie lisz ku wy pi li, to mógł by wy dać, coś pik nąć
i po tem by ła by re wi zja”.

Schron pod pod ło gą obo ry wy ko pał Sa mu el i bra cia An to ni ny, ona sta ła
na cza tach. Po tem do star cza ła ukry wa nym żyw ność, wo dę, ręcz ni ki i my dło, wy no -
si ła z kry jów ki nie czy sto ści, pra ła po ściel i ubra nia. Sa mu el i Si ma wy cho dzi li tyl ko
na chwi lę, w no cy, raz na kil ka dni. Tak spę dzi li pra wie dwa la ta, któ re moc no nad -
szarp nę ły ich zdro wie. Obo je cier pie li na reu ma tyzm, Si ma pra wie stra ci ła wzrok.

Przez dwa mie sią ce w kry jów ce był tak że Li na Nu si now, dwu na sto let ni chło -
piec. Wcze śniej ukry wał się z ro dzi ca mi w ja rze. Wy koń czo ny fi zycz nie i ner wo wo,
zmarł na za pa le nie płuc. Po cho wa no go w sa dzie Szcza wiń skich. 

Po woj nie Si ma i Sa mu el po bra li się, wkrót ce po tem wy je cha li do Izra ela. 
Pa ni An to ni na oprócz te go, że dba ła o dom i dzie ci, zaj mo wa ła się re pa sa cją

poń czoch, by ła in struk tor ką kul tu ral no -oświa to wą, wy cho waw czy nią w bur sie, pra -
co wa ła w ma glu. Dziś miesz ka z mę żem w War sza wie.

People she helped: Sima Rozliwker, Samuel Klepacz, Lina Nusinow. The Title of
Righteous and the Yad Vashem Medal: 1986

Before the WWII, 60 percent of the population of Ostroh, a town by the Russ-
ian border on the Horyn River, was comprised of Jews. When the German occupa-
tion began, a ghetto for the Jews was set up. In 1942, the liquidation of the ghetto
begun. The whole of Ostroh were able to hear the sound of executions carried out
on a meadow by the forest. At that time, the Szczawiński family was visited by
some acquaintances: Samuel Klepacz, a carpenter who had laid the floor and built a
porch at Szczawińskis’ house, together with his fiancée Sima Rozliwker. They stayed
until the liberation in 1944.

The only person to know about the Jews’ presence was Eugenia Szczawińska
and her three children: Antonina, Edward, and Adam Tadeusz. The remaining four
siblings had no idea of what was hidden in the unfinished part of the house that
served as a barn. A Russian soldier, temporarily staying at the house, didn’t know ei-
ther, and even Mr. Antoni Szczawiński didn’t know.

“Daddy was a manager at a workshop where Germans would come and order
stuff. So, if they had a drink together, he might have accidentally said something
and we would have had a search of the house.”

The shelter under the barn floor was dug by Samuel and Antonina’s brothers,
while she was on the watch. Later, she brought food, water, towels and soap, washed
the bed linen and clothes, and removed the waste. Samuel and Sima could only
leave the hideout for a short amount of time every couple of nights. They spent
nearly two years in hiding and their health suffered a lot. They both had rheuma-
tism, and Sima nearly lost her sight.

For two months they were accompanied in the shelter by Lina Nusinow. He
was a twelve-year-old boy who had previously been hiding in a ravine with his par-
ents. Exhausted physically and mentally, he died of pneumonia and was buried in
the Szczawińskis’ orchard.

After the war Sima and Samuel married and left for Israel shortly after. Anton-
ina, aside from taking care of the house and children, also repaired stockings, and
worked as a culture and education instructor, a boarding house tutor, and a mangle
operator. She lives with her husband in Warsaw.
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Wiktoria i Józef Ulmowie, 1936, fot. archiwum rodzinne



Józef Ulma
ur./b. 1900, zm./d. 1944

Wiktoria Ulma
ur./b. 1912, zm./d. 1944

Osoby, którym udzielili pomocy: rodzina Szallów (ojciec i czterech synów),
Gołda Goldman, Lajka Goldman z córeczką. Tytuł Sprawiedliwego i medal 
Yad Vashem: 1995

Pod czas woj ny Jó zef i Wik to ria Ulmo wie wraz z sze ścior giem dzie ci miesz ka li
w pod kar pac kiej wsi Mar ko wa. W oko licz nych la sach ukry wa li się Ży dzi, któ rzy
zde cy do wa li się prze cze kać ak cję eks ter mi na cyj ną. Bu do wa li schro ny w chasz czach
i ja rach. Jó zef Ulma po ma gał jed nej z ro dzin przy kon stru owa niu ta kiej kry jów ki. Je -
sie nią 1942 r. do do mu Ulmów za pu ka ła ży dow ska ro dzi na Szal lów – zna ny przed
woj ną han dlarz by dłem oraz je go sy no wie. Ucie ki nie rzy po pro si li o po moc. Ulmo -
wie przy ję li pod swój dach pięć osób. Wkrót ce schro nie nie zna leź li też są sie dzi
Ulmów na le żą cy do ro dzi ny Gold ma nów – Goł da z sio strą Laj ką i jej ma łą có recz ką.
Szal lo wie po ma ga li przy gar bo wa niu skór, pi ło wa li de ski, rą ba li drwa na opał. Wy da -
wa ło się, że pie kło oku pa cji jest gdzieś da le ko. Ale to po zór – wo kół by ła śmierć.
Ulmo wie wi dzie li ją wie lo krot nie. Okna ich do mu wy cho dzi ły na tak zwa ny „okop”,
gdzie roz strze li wa no Ży dów. 

Na Ulmów do niósł gra na to wy po li cjant – Wło dzi mierz Leś. Tuż przed świ tem
24 mar ca 1944 r. do Mar ko wej przy je cha li z Łań cu ta nie miec cy żan dar mi w to wa -
rzy stwie gra na to wych po li cjan tów. Opraw cy by li do brze po in for mo wa ni. Wie dzie li,
w ja kim ce lu ja dą do Mar ko wej i ko go tam szu ka ją. Na pod da szu zna leź li ukry wa ją -
cych się Ży dów. Roz le gły się strza ły. W cią gu kil ku na stu mi nut z rąk żan dar mów
zgi nę li człon ko wie trzech ro dzin: Jó zef Ulma, je go żo na Wik to ria bę dą ca w dzie wią -
tym mie sią cu cią ży, ich sze ścio ro dzie ci oraz wszy scy ukry wa ją cy się Ży dzi.

People they helped: the Szall family (father and four sons), Gołda Goldman,
Layka Goldman and her daughter. The Title of Righteous and the Yad Vashem
Medal: 1995

During the war, Józef and Wiktoria Ulma and their six children lived in the
village of Markowa in Podkarpacie. The local woods sheltered a number of Jews who
sought to avoid being exterminated. They built hideouts in thickets and ravines.
Józef Ulma helped one of the families in preparing such a hideout. In the autumn of
1942, the Szall family, who were an acquainted cattle trader and his sons, came to
the Ulmas’ house and asked for help. The Ulmas took the five fugitives in. Later,
they also sheltered the Ulmas’ neighbours, the Goldman family, Gołda, her sister
Layka, and Layka’s little daughter. The Szalls helped with tanning leathers, sawing
planks and chopping firewood. It might have seemed as if the horrors of the occupa-
tion were far away, but this was an illusion; death was all around. The Ulmas saw
more than their fair share, as the windows of their house overlooked the so-called
‘ditch’ where Jews were executed. 

A Blue Policeman, Włodzimierz Leś, denounced the Ulmas, and at the break
of dawn on March 24th, 1944 Germans soldiers, accompanied by Blue Policemen,
came to Markowa from Łańcut. They were well informed. They knew what their
objective was and who to look for. They found the Jews hiding in the attic. Shots
were fired and within several minutes the soldiers had killed the members of three
families: Józef Ulma, his wife Wiktoria, nine months pregnant, their six children,
and all of the Jews in hiding.
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Emilia Waszkinel, na rękach Janina Waszkinel, Piotr Waszkinel, z przodu Romuald Jakub Weksler-Waszkinel



Emilia Waszkinel
z d./née CHORĄŻY, ur./b. 1909, zm./d. 1989

Piotr Waszkinel
ur./b. 1907, zm./d. 1960

Osoba, której udzielili pomocy: ks. Romuald Jakub Weksler-Waszkinel. Tytuł
Sprawiedliwego i medal Yad Vashem: 1995

So nia We ksler uży ła ar gu men tu, któ ry dla Emi lii Wasz ki nel był nie do od par cia:
„Pa ni jest chrze ści jan ką, pa ni wie rzy w Je zu sa. On był Ży dem, niech pa ni ra -

tu je mo je ży dow skie nie mow lę w imię te go Ży da”. 
Wie le lat póź niej Emi lia wy zna ła to przy bra ne mu sy no wi:
„Ja nie mo głam cie bie nie wziąć, to by by ło tak, jak bym się wy par ła wia ry”. 
Emi lia i Piotr Wasz ki ne lo wie w 1943 r. wy naj mo wa li po kój w Świę cia nach

na wi leńsz czyź nie. Piotr, me cha nik, na pra wiał ma szy ny, sa mo cho dy. Ko rzy sta li
z usług ży dow skich rze mieśl ni ków za mknię tych w get cie zlo ka li zo wa nym w kil ku
cha łu pach przed ko ścio łem. Wśród nich był kra wiec Ja kub We ksler. Je go żo na So nia
w mar cu 1943 r. uro dzi ła dru gie go syn ka. Dwu let nie go Sa mu ela ukry wa no w są sied -
niej wsi u Li twi nów. Emi lia roz ma wia ła z So nią przy oka zji kra wiec kich po pra wek.
Mie sięcz ne, ob rze za ne nie mow lę tra fi ło do Wasz ki ne lów przez we ran dę, na któ rej
zo sta wi ła je pa ni We ksler.

Na Wiel ka noc pol scy ro dzi ce wy pra wi li chrzci ny. O po cho dze niu chłop ca po in -
for mo wa li je dy nie Woj cie cha Wasz ki ne la, bra ta Pio tra. 

Go spo da rze i są sie dzi do my śla li się, ale by li god ni za ufa nia. Do nio sła sio stra
mle czar ki, któ ra przy no si ła mle ko dla mal ca. Zdra dzi ła z ża lu, że epi de mia szkar la -
ty ny za bra ła jej cór kę, a nie „ży dow skie go pod rzut ka”. Emi lia Wasz ki nel ucie kła
z Rom kiem do Wej szy szek, ro dzin nej wsi Pio tra, gdzie Niem cy ba li się za glą dać ze
stra chu przed par ty zan ta mi. 

Ja ku ba, So nię i Sa mu ela We ksle rów po chło nę ła Za gła da. 
Piotr i Emi lia wy cho wa li dziec ko. 
Ksiądz Ro mu ald Ja kub We ksler -Wasz ki nel:
„Nie ma słów, któ ry mi moż na by opi sać mi łość mo ich pol skich ro dzi ców”. 
O tym, że jest Ży dem, do wie dział się w dwu na stym ro ku ka płań stwa, ma jąc

trzy dzie ści pięć lat.

Person they helped: Father Romuald Jakub Weksler-Waszkinel. The Title of
Righteous and the Yad Vashem Medal: 1995

“You’re Christian, you believe in Jesus Christ. He was Jewish. Please save my
Jewish infant in the name of that Jew.” is what Sonia Weksler used as an argument
which Emilia Waszkinel could not refute. “I couldn’t refuse to take you, it would
have been a denial of my faith.” she revealed many years later.

In 1943, Emilia and Piotr Waszkinel were renting a room in Święciany in the
Vilnus region. Piotr, a mechanic, repaired machines and automobiles. They made
use of services provided by Jewish craftsmen, who lived in a school of cottages by
the church in the ghetto. Among them was Jakub Weksler, a tailor. His wife Sonia
gave birth to their second son in March 1943. Their two-year-old son Samuel, was
kept in hiding by a Lithuanian family in a neighbouring village. Emilia would meet
with Sonia when she needed any dress alterations. Mrs Weksler left the one-month-
old circumcised infant on the porch of Waszkinels’ house.

On Easter Sunday the Polish parents christened the child, and only revealed
the child’s true origin to Piotr’s brother Wojciech Waszkinel.

Their landlords and neighbours did suspect something, but they were trust-
worthy. They were turned in by a milkmaid’s sister who brought milk for the child,
and betrayed them out of sorrow, because it was her own child who died of scarlet
fever, and not ‘the Jewish foundling’. Emilia Waszkinel fled with Romek to 
Wejszyszki, Piotr’s family village, where the Germans wouldn’t dare go in fear of
partisans.

Jakub, Sonia, and Samuel Weksler died in the Holocaust.
Piotr and Emilia raised the child. “There are no words that can describe the

love of my Polish parents.” says Father Romuald Jakub Weksler-Waszkinel, who only
learned about his Jewish origin, when he was 35, in the twelfth year of his priest-
hood.
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Irmgard Wieth, fot. archiwum domowe Lili Stern-Pohlmann



Irmgard Wieth 
ur./b. 1907, zm./d. 1981

Osoby, którym udzieliła pomocy: Lili Stern-Pohlmann, jej matka Cecylia, dwoje
innych Żydów. Tytuł Sprawiedliwej i medal Yad Vashem: 1968

Ir ma grd Wieth przy je cha ła do oku po wa ne go Lwo wa, gdy mia sto za ję ły 
w 1941 r. woj ska nie miec kie. Tam po zna ła Ce cy lię Stern, kraw co wą, przed woj ną
żo nę ban kow ca. Gdy pod ko niec 1942 r. Niem cy za mie rza li wy mor do wać lwow skich
Ży dów, Ce cy lia i jej 10-let nia cór ka Li li zna la zły u pa ni Wieth schro nie nie.

Po la tach wspo mi na ła Lili Stern-Pohlmann:
„Ma ma spy ta ła ją po raz ko lej ny. Po trze cim ra zie zgo dzi ła się i za pro wa dzi ła

nas do swo je go miesz ka nia, któ re znaj do wa ło się w bu dyn ku za miesz ka łym wy -
łącznie przez wy so kich ofi ce rów SS i na czel ni ka po li cji ukra iń skiej, w nie miec kiej
dziel ni cy”. 

Miesz ka nie, w któ rym miesz ka ła pa ni Wieth, na le ża ło do ofi ce ra ge sta po – za -
go rza łe go na zi sty, któ ry przy jeż dżał do Lwo wa na urlo py. Pod czas jed ne go z nich
spę dził w do mu nie mal dwa ty go dnie, nie wie dząc o ukry wa nych. 

Po pew nym cza sie Ce cy lia wró ci ła do get ta, do swo ich ro dzi ców. Ale Irm gard
nie po zwo li ła jej za brać ze so bą Li li. Dziew czyn ka zo sta ła u Niem ki. Szyb ko na uczy -
ła się nie miec kie go. Dzię ki te mu ob cy lu dzie bra li ją za nie miec kie dziec ko. Wśród
nich kat Lwo wa – Fritz Kat zman. 

„Ca łu je dzie ci, bie rze je na rę ce. Nor mal ny czło wiek, ko cha ją cy oj ciec. Po sa -
dził nas so bie na ko la nach i gła skał”.

Pod czas li kwi da cji get ta w po ło wie 1943 r. ro dzi ce Ce cy lii zgi nę li. Ona sa ma
po now nie uda ła się do pa ni Wieth. Tam cze ka ła na nią cór ka i jesz cze dwo je ży dow -
skich ucie ki nie rów. 

W le cie 1944 r., gdy zbli ża ły się woj ska ra dziec kie i Niem cy za czę li ucie kać ze
Lwo wa, pa ni Wieth za pro wa dzi ła swo ich pod opiecz nych do ka te dry lwow skiej, gdzie
do wej ścia Ar mii Czer wo nej prze by wa li pod opie ką bi sku pa An drze ja Szep tyc kie go.

People she helped: Lili Stern-Pohlmann, her mother Cecylia, two other Jews.
The Title of Righteous and the Yad Vashem Medal: 1968

Irmgard Wieth came to the occupied city of Lviv when it was captured by Ger-
man forces in 1941, and met Cecylia Stern, a seamstress, and formerly a banker’s
wife. When the Germans were preparing to murder the Jews of Lviv in late 1942,
Cecylia and her ten-year-old daughter Lili were sheltered by Irmgard Wieth.

“Mum asked her again and again.” Lili Stern-Pohlmann would recollect years
later. “After the third time she said yes and took us to her apartment, which was in
a building in the German quarter occupied by a high-ranking SS officers and the
chief of the Ukrainian police.” 

The apartment where Irmgard stayed belonged to a Gestapo officer, a zealous
Nazi, who would vacation in Lviv. On one such occasion he spent nearly two weeks
at the house not realizing the fugitives were hidden there. 

After some time Cecylia returned to her parents in the ghetto, but Irmgard
would not allow her to take Lili, and the girl stayed with Wieth. She learned Ger-
man quickly, and soon enough, strangers thought she was a German child. These
strangers included the ‘Butcher of Lviv’, Fritz Katzmann. 

“He kissed children, picking them up; a normal man, a loving father. He sat
us in his lap and stroked our hair.” as Lili recalls her meeting with the infamous
commander. 

Cecylia’s parents were killed during the liquidation of the ghetto in mid-1943.
Cecylia herself returned to Wieth. She was met there by her daughter and two more
Jewish fugitives. 

In the summer of 1944, when the Soviet army was approaching and the Ger-
mans began to flee Lviv, Irmgard took her wards to Lviv cathedral, where they re-
mained under the care of Metropolitan Andrey Sheptytsky, until the Red Army had
claimed the city.
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Krystyna Wiśniewska, fot. Jacek Rajkowski



Krystyna Wiśniewska 
z d./née JAKUBOWSKA, ur./b. 1928

Osoba, której udzieliła pomocy: Michał Hochberg (Michał Fogiel). Tytuł
Sprawiedliwej i medal Yad Vashem: 2007

Brat Kry sty ny, Mie czy sław Ja ku bow ski, wcho dził do war szaw skie go get ta le gal -
nie. Miał prze pust kę do staw cy żyw no ści. „Przy oka zji” do star czał Ży dom fał szy we
ken kar ty. Pod ko niec 1941 r. ko le ga Mie czy sła wa przy pro wa dził do do mu Ja ku bow -
skich trzy let nie go Mi cha ła Hoch ber ga. „Na kil ka dni” – po wie dział. Do pó ki nie
znaj dzie mu in ne go schro nie nia. Chło piec zo stał do koń ca woj ny. Miesz kał w jed -
nym po ko ju z sio stra mi Zo fią, He le ną, Kry sty ną i Da nu tą. Gdy przy cho dził ktoś ob -
cy, krył się w sza fie.

Pań stwo Ja ku bow scy z piąt ką dzie ci miesz ka li w dwu po ko jo wym miesz ka niu
na uli cy Słu pec kiej. Cie kaw skim Mi chał był przed sta wia ny ja ko syn naj star szej cór -
ki. Gdy za in te re so wa nie są sia dów dziec kiem o ciem nej kar na cji nie bez piecz nie
wzra sta ło – a wzro sło szcze gól nie, gdy wy bu chło Po wsta nie w Get cie War szaw skim
– Mi chał na kil ka ty go dni wpro wa dzał się do Wan dy Wo dicz ko, swo jej rze ko mej
mat ki. 

Po wsta nie War szaw skie wy gna ło Ja ku bow skich naj pierw na pra wie dwa ty go -
dnie do piw ni cy, po tem do obo zu przej ścio we go w Prusz ko wie. Mi chał ca ły czas był
z ni mi. Kry sty na Wi śniew ska wła śnie po byt w obo zie wspo mi na naj go rzej. Ca łej ro -
dzi nie – choć nie ra zem – uda ło się z nie go uciec. Do cze ka li koń ca woj ny w pod war -
szaw skim Za le siu Gór nym.

Po po wro cie do War sza wy Mi cha ła ode brał je go daw ny opie kun, Sta ni sław Ku -
ra te wicz. Chło piec zna lazł się w ochron ce. Po zro bie niu ma tu ry wy emi gro wał
do Izra ela, gdzie miesz ka do dzi siaj. Przez 60 lat Kry sty na nie mia ła od nie go wie ści.
W 2007 ro ku w jej do mu za dzwo nił te le fon. 

Opo wia da:
Mó wię: «Słu cham?». I on mó wi do mnie, py ta się: «Kry sia, to ty?». Ja mó wię:

«Ja, Mi chał». «A skąd wiesz, że Mi chał?». «Bo cię po gło sie po zna łam»”.

Person she helped: Michał Hochberg (Michał Fogiel). The Title of Righteous and
the Yad Vashem Medal: 2007

Mieczysław Jakubowski, Krystyna’s brother, was able to enter the Warsaw
ghetto legally, as he had a food suppliers pass. ‘As he was there’ he smuggled in fake
identity cards for Jews. Towards the end of 1941, Mieczysław’s friend brought three-
year-old Michał Hochberg to the Jakubowskis’. “For a few days,” he said, “before I
find him a better hideaway.” The boy stayed until the end of the war. He shared a
single room with Mieczysław sisters, Zofia, Helena, Krystyna and Danuta, and hid
in the wardrobe if any strangers came.

Mr and Mrs Jakubowski lived with their five children in a two room apart-
ment on Słupecka Street. Michał was officially the son of their eldest daughter.
When the neighbours curiosity about the child with the dark complexion grew
stronger, and especially after it grew to a dangerous level when the Warsaw Uprising
had begun, Michał would visit his alleged mother, Wanda Wodiczko, for a couple of
weeks.

The Warsaw Uprising forced the Jakubowskis into the basement for nearly two
weeks, and later to a transit camp in Pruszków. Michał was with them all that time.
The memories from the camp are Krystyna Wiśniewska’s worst. The entire family
managed to escape. They lived through the war in Zalesie Górne near Warsaw.
When they returned to Warsaw, Michał was taken by Stanisław Kuratewicz, his old
minder, and put in an orphanage. After he finished high school, he left for Israel
where he continues to live. Krystyna has had no news from him for sixty years.
However in 2007 the phone rang. 

“‘Yes?’ I said. And he said to me: ‘Krysia, is that you?’ and I said: ‘It’s me,
Michał.’ ‘How do you know, it’s Michał?’ ‘I recognized your voice.’ I said.”

151 www.sprawiedliwi.org.pl  www.righteous.pl



152

Halina Wittig, fot. Jacek Rajkowski



Halina Jadwiga Wittig 
z d./née RAJEWSKA, ur./b. 1921

Osoby, którym udzieliła pomocy: Ryszard Spielrein, Aleksandra Spielrein, Maria
Spielrein (z przybranym nazwiskiem: Jan, Basia i Maria Malinowscy). Tytuł
Sprawiedliwej i medal Yad Vashem: 1987

Hi sto ria Ha li ny Wit tig wy star czy ła by na nie je den sce na riusz. Na przy kład
taki: 

1941 r., Szcze brze szyn, ślub Ha li ny i Le cha. Mło da pa ra i więk szość go ści to
akow cy. We sel ni cy ostrze że ni przed ge sta po ucie ka ją do po bli skie go get ta. Pan na
mło da za my ka za ni mi okno. Kil ka mi nut póź niej zo sta je aresz to wa na. Ska to wa na
na po ste run ku, tra fia w koń cu na war szaw ski Pa wiak, gdzie w sze ścio oso bo wych ce -
lach sie dzi po osiem na ście ko biet. Nie tra ci kon tak tu z pod zie miem.

Pa ni Ha li na opo wia da:
„Mia łam od straż ni czek róż ne gryp sy. To wszyst ko przez pral nię szło prze cież.

Pral nia to by ła ta ka kon spi ra cja. Ta ki punkt, gdzie wszyst ko wła ści wie by ło wia do -
mo o wszyst kich, co gdzie się dzie je w Pol sce, o lu dziach, któ rych aresz to wa li, któ -
rych wy wo żą”.

In ny sce na riusz: 
1942 r., po ży dow ski dom w Otwoc ku. Tuż przy le sie, w któ rym Niem cy ćwi czą

strze la nie. Punkt kon spi ra cyj ny AK. Po wyj ściu z wię zie nia miesz ka tam Ha li na
Wit tig. Pod pło tem znaj du je dwo je dzie ci. Ona i mąż my ją je, strzy gą, kła dą spać.

Na dru gi dzień ra no stu ka ktoś do drzwi, prze kup ka. 
Pa ni Ha li na:
„Ja pa trzę, spod tej chu s ty, bo chust ką przy kry ta, wi dzę: Ży dów ka i mó wię:

«A pa ni szu ka dzie ci?» No i klap, mat ka ze mdla ła. Oka za ło się, że z gło du”. 
Od tej po ry Ma ria Spiel re in przy cho dzi tu no co wać, jej dzie ci miesz ka ją na sta -

łe. Gdy sły szą ob cych, kry ją się w schow ku na pi sto le ty au to ma tycz ne „Bły ska wi ca”,
któ rych ob słu gi Lech Wit tig uczy akow ską mło dzież. Dom prze cho dzi ko lej ne re wi -
zje, bo ktoś do niósł. Niem cy nic nie znaj du ją. 

Ry szard, Alek san dra i Ma ria Spiel re in prze trwa li do koń ca oku pa cji. Po woj nie
wy je cha li do Au stra lii. Bez oj ca. Zo stał za bi ty, gdy ucie ka li z get ta.

People she helped: Ryszard Spielrein (assumed name: Jan Malinowski),
Aleksandra Spielrein (assumed name: Basia Malinowska), Maria Spielrein
(assumed name: Maria Malinowska). The Title of Righteous and the Yad Vashem
Medal: 1987

Halina Wittig’s story could make for a number of film scripts. For example:
It’s 1941, in Szczebrzeszyn, the wedding of Halina and Lech. The bride and

groom, as well as most of the guests are members of the Home Army. Forewarned,
they flee from the Gestapo to a nearby ghetto. The bride closes the window behind
them. A couple of minutes later she is arrested, and after being tortured, she is
thrown into Pawiak prison in Warsaw, where she shares a six person cell with eight-
een women. She does not lose contact with the underground.

“The guards would give me secret notes. They all went through the laundry
room. The laundry was a place of underground activity. A place where all the news
about everyone was exchanged, what was happening in Poland and where, who got
arrested, or transported.” she says.

Or a story like this:
It’s 1942, in a house in Otwock, previously owned by Jews, next to a forest

where the Germans do target practice; a secret Home Army place. Halina Wittig
lives there after she is released from prison. She finds two children by the fence, and
together with her husband they wash them, cut their hair, feed them, and put them
to bed.

“Next morning I hear knocking on the door and see a street vendor. I could see
she was Jewish, though she was hiding under a scarf. ‘Looking for your children,
aren’t you,’ I said. And she fainted; out of hunger, we later found out.”

From now on Maria Spielrein spends the nights at the house, her children are
there all the time. When they hear strangers coming, they go into a hiding place
where the Błyskawica submachine guns are kept. Lech Wittig teaches young people
in Home Army how to use them. They are denounced and the house is searched
numerous times. The Germans find nothing.

Ryszard, Aleksandra, and Maria Spielrein survived until the end of the war,
after which they left for Australia, but without their father, who was killed when
they were escaping from the ghetto.
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Helena Wyganowska z dziećmi znajomych, fot. archiwum rodzinne



Helena Wyganowska 
z d./née TOŁOCZKO, primo voto KOPCIŃSKA, ur./b. 1909

Osoby, którym udzieliła pomocy: Ewelina i Roman Winterowie. Tytuł
Sprawiedliwej i medal Yad Vashem: 1996

Frag ment oświad cze nia spi sa ne go po woj nie przez Ewe li nę i Ro ma na Win te -
rów w obec no ści no ta riu sza:

„Ukry wa ła nas świa do mie i z ca łym za par ciem i ofiar no ścią, a mi mo zda wa nia
so bie spra wy z od po wie dzial no ści przed wła dza mi nie miec ki mi jej gro żą cej i kon se -
kwen cja mi z te go wy ni ka ją cy mi, czy ni ła to bez in te re sow nie, nie li cząc na na szą
wdzięcz ność, co sta le pod kre śla ła”. 

He le na Kop ciń ska przy ję ła zna jo me ro dzeń stwo w sierp niu 1941 r. W ka mie -
ni cy na Fil tro wej w War sza wie wy jąt ko wo trud no by ło ukry wać dwu dzie sto let nich
zbie gów z get ta. W ma ju 1944 r., kie dy są sie dzi za czę li na bie rać po dej rzeń, pa ni
Hele na wy sła ła Win te rów do Kro ścien ka, do za przy jaź nio ne go gó ra la. Za bez pie czy ła
ich ma te rial nie. W gó rach po zo sta li do wkro cze nia Ar mii Czer wo nej w stycz niu
1945 r. 

Po woj nie Win te ro wie zde cy do wa li się na emi gra cję. Tuż przed po dró żą
do Ame ry ki Po łu dnio wej oca le ni i ich wy ba wi ciel ka spo tka li się przy pad kiem na uli -
cy w War sza wie. Po wo jen nym kon tak tom nie sprzy jał jed nak pa nu ją cy w Pol sce sta -
li nizm. Ko re spon den cja nie do cho dzi ła, pa ni He le na po wtór nie wy szła za mąż,
zmie ni ła ad res. 

Na pi sa ła w 1991 ro ku:
„Przy kro mi bar dzo, że nic o nich nie wiem i nie wiem na wet, gdzie mo gą

miesz kać i czy ży ją”.

People she helped during the war: Ewelina and Roman Winter. The Title of
Righteous and the Yad Vashem Medal: 1996

“… She hid us with full awareness, with full conviction and sacrifice, and de-
spite knowing the consequences the German authorities would impose on her for
this, she did it selflessly, not counting on any gratification, a fact she often
stressed.” - an excerpt from the statement written by Ewelina and Roman Winter
after the war, in the witness of a notary. 

Helena Kopcińska took in the siblings, her acquaintances, in August 1941.
The twenty year old fugitives from the ghetto were very hard to hide in the apart-
ment block on Filtrowa Street in Warsaw, and in May 1944, when the neighbours
began to grow suspicious, Helena sent the Winters to a friend in the mountain re-
sort of Krościenko. She made sure they were financially secure. They stayed in the
town until the liberation by the Red Army in January 1945. 

After the war, the Winters chose to emigrate. Shortly before their journey to
South America, they met their rescuer, by chance, in a street in Warsaw. Correspon-
dence after the war wasn’t made easy by the Stalinist regime in Poland. Letters sel-
dom reached their intended adresses, and Helena remarried and moved. 

“I really regret that I don’t know anything about them, I don’t even know
where they might be living or whether they are still alive.” she wrote in 1991.
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Józefa Zaleska, fot. Jacek Rajkowski



Józefa Zaleska 
ur./b. 1919

Osoby, którym udzieliła pomocy: Herszka Reznik, Belon Reznik i ich córka.
Tytuł Sprawiedliwej i medal Yad Vashem: 1983 

Z Jol kiem – Jo elem Re zni kiem Jó ze fa Za le ska cho dzi ła do jed nej kla sy dro hi -
czyń skie go gim na zjum. W 1941 r. ro dzi ce Jol ka po pro si li Za le skich o schro nie nie
dla sie bie i cór ki. Zo sta li w ich do mu do koń ca oku pa cji. Jo lek z żo ną ukry wa li się
u spo krew nio nej z Za le ski mi ro dzi ny Wu iń skich.

W nie któ re wie czo ry Ży dzi ukry wa ni w oko li cach Dro hi czy na spo ty ka li się
na obrze żach sa du Za le skich, pil nu jąc, by nikt z są sia dów ich nie zo ba czył. Ukry wa -
ją cy two rzy li wspól no tę zwią za ną se kre tem, spo łecz ność we wnątrz spo łecz no ści.

W do mu Za le skich Re zni ko wie czu li się swo bod nie, jed nak trze ba się by ło spo -
dzie wać nie miec kich re wi zji. Jed na na de szła nie spo dzie wa nie, w do mu by li tyl ko oni
i Jó ze fa. Pi ja ny żan darm nie spo strzegł ży dow skiej ro dzi ny, któ ra w ostat niej chwi li
ucie kła do schow ka.

Gdzie był ten scho wek – pa ni Jó ze fa do dziś nie chce po wie dzieć:
„O tym nie trze ba pi sać na wet, nie, nie, nie trze ba pi sać”.
Choć już tyl ko ona mo że o wo jen nej hi sto rii opo wie dzieć. 
„Tyl ko ja jed na je stem z tej ro dzi ny, to tyl ko ja jed na zo sta łam. Po dob no to do -

brze, bo je stem ja ko świa dek”.
Po woj nie Hersz ka i Be lon Re znik wraz z cór ką wy je cha li do USA. A Jo lek –

Jo el Re znik do Izra ela.

People she helped: Herszka Reznik, Belon Reznik and their daughter. The Title
of Righteous and the Yad Vashem Medal: 1983 

Józefa Zaleska and Jolek-Joel Reznik had been classmates at a junior high
school in Drohiczyn. In 1941 Jolek’s parents asked the Zaleska’s to find shelter for
themselves and their daughter; the three of them stayed with the family until the
end of the occupation, while Jolek and his wife hid with the Wuińskis, relatives of
the Zaleskas. 

On some evenings, the Jews hidden in the vicinity of the town would meet in
the far reaches of the Zaleskas’ orchard, taking care not be seen by any of the neigh-
bours. The fugitives were a group bound by a shared secret, a community inside a
community. 

The Rezniks felt quite at ease at the Zaleskas’ house, but they had to watch
out for German search parties. One such raid came completely unexpectedly, when
only Józefa and the fugitives were in the house. Luckily the drunken soldier didn’t
spot the Jewish family, who all managed to reach the hideout in the nick of time. 

Józefa will still not disclose the location of the hideout. 
“You shouldn’t even write about that, shouldn’t even write.”
She is the only one left to tell the story. 
“There’s just me left out of all the family, which is supposed to be good, 

because I’m the witness.” 
After the war, Herszka and Belon Reznik and their daughter left for the US.

Jolek-Joel Reznik moved to Israel. 
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Józef Zwonarz, fot. ze zbiorów Romualda ZwonarzaFranciszka Zwonarz, fot. archiwum rodzinne



Franciszka Zwonarz
z d./née JODŁOWSKA, ur./b. 1908, zm./d. 1971

Józef Zwonarz
ur./b. 1899, zm./d. 1984

Osoby, którym udzielili pomocy: Natan Wallach, jego dzieci Jafa, Pinek i Milek.
Tytuł Sprawiedliwego i medal Yad Vashem: 1967

Jó zef i Fran cisz ka miesz ka li wraz ze swy mi dzieć mi w Le sku na Pod kar pa ciu.
Ro dzi na utrzy my wa ła się z pra cy Jó ze fa, któ ry pro wa dził warsz tat ślu sar ski.
Od 17 grud nia 1942 r. do la ta 1944 r. Zwo na rzo wie ukry wa li w spe cjal nie wy bu do -
wa nym pod pod ło gą warsz ta tu schow ku pię ciu ży dow skich ucie ki nie rów z obo zu
w Za sła wiu. By ła to ro dzi na le ka rza Na ta na Wal la cha. Nie mal dwa la ta spę dzi li
w ja mie wy ko pa nej w zie mi. 

O szcze gó łach tej hi sto rii moż na się do wie dzieć, czy ta jąc wstrzą sa ją ce wspo -
mnie nia Ja fy Wal lach, cór ki Na ta na:

„Żal i de spe ra cja nie opusz cza ły nas ani na chwi lę. A do cho dził do te go wiecz -
ny głód, brud, fe tor nie my tych, skłę bio nych ciał, gry zą ce nas pa so ży ty, brak świe że -
go po wie trza. […] Pi nek i Mi lek czę sto mó wi li o sa mo bój stwie i pro si li ta tę, aby im
po mógł”.

Po cząt ko wo pan Jó zef nie wta jem ni czył ro dzi ny w spra wę ukry wa nia Ży dów,
bio rąc ca ły cię żar wy łącz nie na sie bie. Gdy ra to wa nie w po je dyn kę sta ło się nie moż -
li we, wy ja wił wszyst ko żo nie. Fran cisz ka nie od mó wi ła po mo cy. Dzię ki po świę ce niu
mał żeń stwa Zwo na rzów Wal la cho wie unik nę li śmier ci gło do wej. 

Ja fa Wal lach wspo mi na swo je go wy baw cę:
„Jó zio miał na gło wie warsz tat, róż ne pro ble my ro dzin ne, a do te go przy by ły

mu jesz cze czte ry gę by do wy kar mie nia. Czę sto cho dził jak za mro czo ny. Brak mu
by ło cza su i sił na roz wią za nie tych wszyst kich pro ble mów. I w do dat ku nie mógł się
ni mi z ni kim po dzie lić. Był zwią za ny z na mi do słow nie na śmierć i ży cie. I w ta kich
wa run kach cią gła wal ka o zdo by cie żyw no ści cią ży ła na nim jak ka mień”.

We wrze śniu 1944 r. do Le ska we szły woj ska ra dziec kie. Pod opiecz ni Zwo na -
rzów by li wol ni.

People they helped: Natan Wallach, his children Jafa, Pinek, and Milek. The
Title of Righteous and the Yad Vashem Medal: 1967

Józef, Franciszka, and their children lived in Lesko, Podkarpacie. The family’s
breadwinner was Józef, who worked as a locksmith in his workshop. From Decem-
ber 17th, 1942, until the summer of 1944, the Zwonarzs gave shelter to five Jewish
fugitives from the Zasław camp, in a specially-made hideout under the floor of the
workshop. The fugitives were the family of doctor Natan Wallach, and they spent
nearly two years in this hole in the ground. 

The details of the story can be learned from the lecture given by Jafa Wallach,
Natan’s daughter, taken from her shocking memoirs. 

“Sorrow and desperation were our constant companions. They were com-
pounded by the incessant hunger, filth, the stench of the unwashed, tangled bodies,
the biting parasites, and the lack of fresh air … Pinek and Milek would often talk of
suicide and ask dad to help them [with it].” wrote Jafa.

Initially, Józef did not reveal the secret of the Jews in hiding to his family, bear-
ing it all on his own shoulders. When it became impossible to continue the rescue
by himself, he told his wife everything. Franciszka did not refuse to help, and the
sacrifices made by the couple allowed the Wallachs to avoid starvation.

“Józef had to think of the workshop, all sorts of family issues, and then he had
four more mouths to feed. He often seemed dazed. He had neither the time nor the
strength to solve all these problems, and he had no one to share them with.” Jafa
Wallach remembers of her rescuer. “He was bound to us, literally, for life and death.
And in those circumstances the constant fight to get enough food was a terrible bur-
den on him.”

The Soviet army entered Lesko in September and the family the Zwonarzs had
protected were free.
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Jak kręgi na wodzie

Kie dy wi dzi my, ja kim prze ży ciem dla lu dzi uro dzo nych wie le lat po woj nie sta je się spo tka nie ze Spra wie dli wy mi, do ty ka my naj głęb sze go sen su pro gra mu Pol scy
Sprawie dli wi – Przy wra ca nie Pa mię ci. Re al ne go zna cze nia na bie ra wte dy me ta fo ra o roz cho dze niu się ludz kich po staw i uczyn ków po świe cie ni czym krę gów na wo dzie,
któ re nie prze sta ją wę dro wać jesz cze dłu go po tym, jak wrzu co ny do je zio ra ka mień opa da na dno. 

Wie le osób, któ re mia ły oka zję ze tknąć się ze Spra wie dli wy mi i ich opo wie ścia mi, głę bo ko ten kon takt prze ży ło, czu jąc do tknię cie do brej ener gii prze no szo nej przez
wciąż roz cho dzą ce się krę gi...

Świa dec twem ta kich prze żyć są frag men ty ze bra nych przez Jo an nę Szwe dow ską wy po wie dzi lu dzi, któ rzy w róż nym cha rak te rze pra co wa li przy pro gra mie Pol scy
Spra wie dli wi – Przy wra ca nie Pa mię ci. 

Re dak cja

Agniesz ka Gliń ska, re ży ser ka te atral na i ak tor ka

Upar cie i mo zol nie szu kam słów, któ re od da ły by emo cje to wa rzy szą ce mi pod czas przy go to wań do uro czy sto ści wrę cza nia od zna czeń pol skim Spra wie dli wym.
Kil ka mie się cy ob co wa nia z ży cio ry sa mi za pi sa ny mi krót ko, w sa mych fak tach: „prze cho wał przez kil ka mie się cy…”, „ukry wa ła do koń ca woj ny…”. I ta li sta na zwisk

oca lo nych – przez są sia dów, bli skich i da le kich zna jo mych, czę sto przez cał ko wi cie przy pad ko we, ob ce oso by. Te Oso by da ne mi by ło spo tkać, po znać, zo ba czyć ich spo koj ne
twa rze o mą drych oczach.

Mo ja wy obraź nia przez ca ły czas tej pra cy wy świe tla ła mi opi sa ne zda rze nia jak sce ny z fil mów, w któ rych dra ma tycz ne lo sy bo ha te rów sta ją się, przez praw dę emo cji,
czę ścią na sze go ży cia. 

Spo tka nie Spra wie dli wych by ło dla mnie jak film, z któ re go wy cho dzi się z wia rą w czło wie ka i z si ła mi do wła snej, oso bi stej wal ki ze stra chem, któ ry pę ta umysł
i wo lę. I z na dzie ją, że gdy Los po sta wi przede mną wy zwa nie, wła śnie Ich – Spra wie dli wych – po sta wa bę dzie dla mnie i dla mo ich dzie ci dro go wska zem i przy kła dem.

An na Mu sia łów na, fo to graf ka

Kie dy się do wie dzia łam, że jest ta ki pro jekt, że by ro bić zdję cia Spra wie dli wych, po my śla łam, że ni cze go lep sze go nie mo gła bym so bie wy ma rzyć. Fo to gra fu ję lu dzi
od po nad dwu dzie stu lat, znam lo sy ludz kie z róż nych stron. Ale tu taj to by ło ze tknię cie się z Hi sto rią, po pro stu do tknię cie ży we go...

Fe no men tych spo tkań po le ga mię dzy in ny mi na tym, że my, z na sze go mar szu, za bie ga nia, po śród mnó stwa za jęć, zmę cze ni, przy cho dzi my do do mów Spra wie dli -
wych i wy cho dzi my od młod nia li, peł ni ener gii, nie ma jąc swo je go ży cio ry su, bo ten ich ży cio rys, po wie rzo ny nam, wy peł nia wszyst ko. I to jest nie zwy kłe, bo to my, młod si,
zdro wi, czer pie my od nich si łę i ra dość ży cia, tak jak by śmy od nich się uczy li, co jest na praw dę waż ne. Kon takt ze Spra wie dli wy mi po ka zu je nam zu peł nie in ny świat, świat
in nych war to ści, to jest tak, jak by śmy wró ci li do ja kie goś cu dow ne go źró dła.



Ra do sław Ki szew ski, mu zyk

Dwa la ta te mu, pod czas uro czy sto ści „Przy wra ca nie Pa mię ci,” pierw szy raz zo ba czy łem ży ją cych Spra wie dli wych. Słu cha łem opo wie ści o ich ży ciu i o tym, cze go do -
ko na li, pa trzy łem na nich i to by ło nie sa mo wi te prze ży cie. Uświa do mi łem so bie dwie rze czy. Po pierw sze, że moż na, tak jak Spra wie dli wi, prze żyć ży cie, do ko nu jąc bar dzo
ja snych wy bo rów. Każ dy z nich po wta rza, że nie mo gli za cho wać się ina czej i w tych sło wach nie ma ko kie te rii ani fał szy wej skrom no ści. Oni są po pro stu tak skon stru -
owa ni, tak jak by by li prze źro czy ści. A dru gą waż ną spra wą, któ ra się wy da rzy ła we mnie dzię ki spo tka niu z ty mi ludź mi, jest to, że zro zu mia łem praw dzi we zna cze nie sło -
wa spra wie dli wość. Pod świa do mie za wsze się te go sło wa ba łem. Ta spra wie dli wość, zwłasz cza w sen sie sta ro te sta men to wym, to by ło dla mnie coś groź ne go, nie uchron ne -
go, przed czym nie moż na uciec. A dzię ki nim zro zu mia łem, że spra wie dli wość nie zna czy nic in ne go jak mi ło sier dzie.

My ślę, że wszy scy – i mło dzi, i doj rza li lu dzie – mo gą się od nich na uczyć od wa gi dokony wa nia wy bo rów. To jest głów ne prze sła nie dla mło dych, że trze ba umieć
podej mo wać de cy zje i nie bać się te go. Bo ten mo ment wy bo ru jest je dy nym mo men tem ab so lut nej wol no ści czło wie ka. To jest wol ność i na le ży z niej ko rzy stać bar dzo
mądrze.

Agniesz ka Za wa dow ska, sce no graf ka

W książ ce „Bo ha ter, spi sek, śmierć” Ma ria Ja nion przy ta cza sło wa Ca le la Pe re chod ni ka, któ ry pi sał, że już nie o to cho dzi, że by Po la cy ra to wa li Ży dów, tyl ko o to,
żeby nie wy da wa li ich w rę ce Niem ców, że by Ży dzi mo gli po pol skich dziel ni cach prze cha dzać się bez lę ku. Po lek tu rze ta kich słów, po lek tu rze ksią żek Ja na Gros sa,
po wszyst kich wy da rze niach zwią za nych z Je dwab nem do cie ra do mnie wstyd za nas, za to, jak się za cho wy wa li śmy. I dla te go tak waż ne jest zde rze nie z po sta wą Spra wie -
dli wych, któ rzy ma ją ta ką pro stą oczy wi stość pew nych za sad, bo każ dy z nich uwa ża to, co ro bił, za pro ste i zwy kłe.

Ist nie nie Spra wie dli wych da je mi świa do mość, że jed nak jest ta ka sfe ra ży cia w Pol sce, w któ rej po czu cie so li dar no ści z ofia ra mi, nie sie nie dru gie mu czło wie ko wi po -
mo cy jest sil niej sze od na szej ma ło ści, stra chu czy zła. Spra wie dli wi są dla mnie świa dec twem, że ist nie je w czło wie ku tak że coś czy ste go i spra wie dli we go, i to da je ta kie
po czu cie oczysz cze nia.

Mar ta Pie trzy kow ska, współ au tor ka por ta lu www.spra wie dli wi.org.pl

Pra wie każ da roz mo wa ze Spra wie dli wy mi koń czy się sło wa mi: „Nie zro bi łem ni cze go nad zwy czaj ne go, po pro stu trze ba by ło po móc dru gie mu czło wie ko wi”, i kie dy
py tam, czy zro bi li by to jesz cze raz, nikt nie ma wąt pli wo ści, że na pew no. I czę sto są za że no wa ni na wet tym, że mu szą mó wić o so bie. 

Czę sto wła śnie z ta kie go spo tka nia ro dzi się coś wię cej, za przy jaź nia my się, utrzy mu je my póź niej kon takt, spo ty ka my się, dzwo ni my.
Ale te spo tka nia są rów nież bar dzo trud ne, bo to czę sto są hi sto rie tra gicz ne. Słu cha jąc ich, zda je my so bie spra wę z te go, jak cięż kie po tra fi być ży cie, jak nie spra wie -

dli we i strasz ne, jak nie sa mo wi te dy le ma ty przed na mi sta wia. Czę sto czu łam się bez rad na, bo co moż na po wie dzieć, jak się sły szy, że za po ma ga nie Ży dom zo stał za strze -
lo ny oj ciec al bo mu sie li się po woj nie wy pro wa dzić ze swo je go mia stecz ka, bo naj bliż si są sie dzi nie da wa li im żyć za to wła śnie, że po ma ga li Ży dom. To są spo tka nia,
po któ rych nie moż na się otrzą snąć. Cięż ko so bie po ra dzić z ogro mem pod ło ści ludz kiej, o któ rej się sły szy pod czas tych roz mów, a jed no cze śnie po tem wła sne kło po ty
i przy kro ści wy da ją się bez zna cze nia w po rów na niu z tym, co ich spo tka ło.
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Like circles in the water

When we see how important an experience it is for people born many years after the war to meet the Righteous, we are able to touch the deepest meaning of the 
Polish Righteous – Recalling Forgotten History programme. This lends an altogether quite real meaning to the metaphor of people’s attitudes and deeds spreading through
the world like circles in the water, not ceasing in their journey even long after the rock thrown into the lake has reached the bottom. 

Many people, fortunate enough to meet the Righteous and hear their stories, have been deeply moved by this contact, and have felt a touch of the good energy that
has been carried by the constantly-spreading circles.

Evidence of such experiences may be found in the words of people who have worked on the Polish Righteous – Recalling Forgotten History programme in various ca-
pacities, as collected by Joanna Szwedowska. 

Editorial Staff

Agnieszka Glińska, theatre director and actress

Stubbornly, laboriously, I keep searching for words which might express the emotions that beset me during the preparations for the ceremony of decorating the Polish
Righteous.

Several months of communing with the lives written down briefly, in bare facts: “he sheltered for several months…” “she was in hiding until the end of the war…”
And the list of the names of the rescued – rescued by neighbours, close and occasional acquaintances, often by strangers they encountered by chance. These are the people I
was fortunate to meet, get to know, and look into their calm faces and knowledgeable eyes.

Throughout this work my imagination kept showing me the events described, like scenes from a movie, where the dramatic fate of the protagonists become, through
the unarguable truth of emotion, a part of our own lives. 

For me, meeting the Righteous was like a movie that leaves you with a renewed faith in mankind and a new strength for your own personal struggle with the fear
that binds your mind and will; and with the hope that when fate has me face a challenge, it will be the attitude of them, the Righteous, that will be a beacon and example
for me and my children.

Anna Musiałówna, photographer

When I heard about the project to photograph the Righteous, I thought that I couldn’t possibly have imagined anything better. I have been taking pictures of people
for over twenty years now. I know various aspects of people’s histories. But with this project it was an encounter with history; simply touching the real thing...

The phenomenon of these meetings is that we, who are always in hurry, busy and tired, enter the houses of the Righteous and then leave rejuvenated, full of energy,
without our life history, because the life history they entrust us with, fills everything. It’s extraordinary because it is us, the young and fit, who draw strength and the joy of
life from them, as if we were learning about what was really important from them. Meeting the Righteous unveils a completely different world to us, a world of different
values, as if we have come back to some miraculous spring.



Radosław Kiszewski, musician

Two years ago, during the Recalling Forgotten History ceremony, I met some of the Righteous for the first time. I listened to stories of their lives and deeds. I looked
at them and it was a tremendous experience. I realized two things then. First, that one can, just as the Righteous did, live one’s life making clear choices. Each of them says
they couldn’t have acted differently, and there is no coyness and false modesty in what they say. They are just this way, as if they were transparent. Second, as a result of
meeting these people, I understood the true meaning of the word righteousness. Subconsciously, I was always afraid of this word. Righteousness, especially in its Old Testa-
ment meaning, stood for something dangerous, something inevitable you couldn’t escape from. But thanks to them, I understood that righteousness means nothing else
but charity.

I believe that all people, both young and old, can learn the courage of making choices. This is the main message of the Righteous to young people, that one has to
know how to make decisions and not be afraid of making them. The moment one makes a choice, is the only moment of true human freedom. It is freedom and we have
to use it wisely.

Agnieszka Zawadowska, stage designer

In her book, Bohater, spisek, śmierć, (Hero, plot, death), Maria Janion quotes Calel Perechodnik who wrote that it was not about Poles saving Jews, but about Poles
not turning Jews in to Germans, so that Jews could live in Polish districts, walk on the streets without fear. After reading words like these, after reading Jan Gross’ books,
and after all the events related to Jedwabne, I feel enormous shame for us and for how we behaved. Therefore, it is incredibly important being faced with the attitude of the
Righteous, who find their principles so simply obvious, because each of them believes that what they did was so simple and ordinary. The existence of the Righteous gives
me the awareness that there is a sphere of life in Poland in which solidarity with the victims exists, where helping other people is stronger than our littleness, fear or evil.
The Righteous are a testimony to the fact that there is also something pure and righteous in each human being, and it gives me some sense of purification.

Marta Pietrzykowska, co-author of the www.righteous.pl portal

Almost every conversation with the Righteous ends with the words: ‘I didn’t do anything extraordinary, you just had to help another man.’, and when I ask if they
would do it again, none of them have any doubt that they would. They are often embarrassed that they have to talk about themselves.

Often, a meeting like this brings something more, we become friends, keep in touch, meet and call one another.
However, these meetings are also very difficult because the stories they tell are often tragic. When we listen to them, we realize how hard, unfair and scary life can be,

and that the dilemmas life confronts us with, can be unimaginable. I often felt helpless, for what can you say when you hear that one’s father was shot for helping the Jews,
or that after the war, their neighbours harassed them so much they had to leave the town. These meetings are not something one can get over. It is difficult to handle the
enormous human contempt one hears about during these interviews, but then one’s own problems and troubles seem meaningless when compared with the misfortunes
they met.
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