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Geneza pracy

Jak doszła do niniejszej pracy? Dlaczego zainteresowałem
się problemem ratowania Żydów przez Polaków w czasie
drugiej wojny światowej, a zwłaszcza zbrodniami doko-
nanymi przez hitlerowców na Polakach niosących Żydom
ratunek?

W 1966 r. wydałem książkę poświeconą ucieczkom
z niewoli niemieckiej l. W zakończeniu podałem do wia-
domości czytelników, że pracuję nad drugą częścią tej
książki, traktującą o pomocy niesionej przez polską lud-
ność zbiegom oraz o zbrodniach popełnionych przez hitle-
rowskiego okupanta zarówno na zbiegach, jak i na osobach
pomagających im w ucieczce z niewoli, przed prześlado-
waniami, przed zagładą.

Otóż w sferze tego tematu zetknąłem się. z mało dotych-
czas zbadaną dziedziną pomocy, pomocy całkowicie nie-
legalnej, zagrożonej najbardziej okrutnymi sankcjami —
pomocy niesionej skazanym na zatracenie Żydom.

Częstokroć w czasie długoletnich badań nad zbrodniami
hitlerowskimi zastanawiały mnie okoliczności, dzięki
którym dziesiątki tysięcy Żydów uniknęły zagłady w get-
tach lub obozach śmierci. Liczbę ocalonych trudno spre-
cyzować z matematyczną dokładnością. Przypuszczam, że
najbliższą prawdy jest liczba oscylująca między 80 000
a 100000 osób. Jedni autorzy szacują ją poniżej 100 tyś.,
inni powyżej 100 tyś., nie biorąc oczywiście pod uwagę
liczby uratowanych dzięki uchodźstwu do ZSRR.

Co oznacza powyższa liczba uratowanych? Czy ta liczba,
niewielka w stosunku do około 3 milionów wymordowa-

1 Ucieczki z niewoli niemieckiej 1939—1945, KiW, Warszawa
1966.



nych Żydów polskich, jest wielkością znaczna, jeśli
uwzględnić, w jakich warunkach i okolicznościach [prze-
biegała — z jednej strony — akcja eksterminacyjna,
a z drugiej — ratownicza?

Rezultaty niedawno opublikowanych 2 badań przepro-
wadzonych przez Główną Komisję Badania Zbrodni
Hitlerowskich w Polsce dowiodły, że w pierwszych imie-
siącach drugiej wojny światowej „impet eksterminacyjny"
hitlerowskich Niemiec skierowany był przede wszysttJdm
przeciwko Polakom, .a w dalszej kolejności przecinko
polskim Żydom. Z czasem kolejność ta odwróciła się;
okupant, nie zrezygnowawszy z polityki masowej ekster-
minacji Polaków, z największą gwałtownością zwrócili się
przeciwko Żydom, realizując politykę totalnego wyniisz-
czenia ich.

W połowie 1941 r., wraz z najazdem niemieckim na
ZSRR, nastąpiła fala rozstrzeliwań, która,objęła komiu-
nistów, aktywnych działaczy partii oraz politycznych
funkcjonariuszy (komisarzy) wśród jeńców radzieckich.
Równocześnie rozpoczęła się eksterminacja Żydów aa
okupowanych obszarach Europy wschodniej, włączając
w to wschodnie obszary Polski w jej przedwojennych
granicach. Na przełomie lat 1941/1942 fala eksterminacji
przesunęła się na zachód. Tak rozpoczął się ostatni aa H
tragedii narodu żydowskiego, znany jako „ostateczne roz-
wiązanie kwestii żydowskiej" (Endlósung). Gdy minął rrck
zaskoczenia i w pozostałych jeszcze gettach uświadomiic-
no sobie, że Żydom z woli Berlina przeznaczona jest totaa!-
na zagłada, gdy pewnikiem stało się istnienie zorganizo-
wanych na skalę przemysłową masowych „kombinatem/
śmierci", zginęło już około 90% Żydów polskich. Tego
przewidzieć ani spodziewać się nie mógł nikt, temu przee,
ciwdziaiać w okupowanym kraju można było jedyniij

1 Szymon Datner, 55 dni Wehrmachtu w Polsce, MON, War-szawa 1967.
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w stopniu niewielkim. A zatem ratowanie się tych milio-
nów i uratowanie ich przed zagładą było już wtedy
niemożliwością, albowiem, gdy zorientowano się w praw-
dziwych zamysłach Niemców, było już za późno.

\V okresie poprzedzającym zagładę i w czasie jej trwa-
nia nie ustalona bliżej liczba Żydów, szacowana na dzie-
siątki tysięcy, w ucieczce szukała ratunku najpierw przed
dyskryminacją, a później przed eksterminacją. Jak wynika
z wstępnych badań, tylko niewielki odsetek Żydów usiłu-
jących uniknąć zagłady przetrwał, mając to wyłącznie
sobie do zawdzięczenia. Ogromna większość pozostałych
przeżyła dzięki pomocy setek tysięcy Polaków, którzy
wbrew niemieckiemu „prawu", ryzykując życiem swo-
im i swoich najbliższych, wyciągnęli w najcięższych
chwilach pomocną dłoń prześladowanym i skazanym na
zagładę.

Przeszło 20 lat temu, w 1945 r., w niespełna rok po roz-
gromieniu III Rzeszy, autor niniejszej pracy pisał m.in.:

„W województwie białostockim kilkuset Żydów, którzy
uratowali się i przetrwali, zawdzięcza to przede wszystkim
odwadze, ofiarności i miłosierdziu polskich chłopów" 3.

Ci, których schwytano i którym udowodniono — lub
podejrzewano — że ratowali Żydów, byli bezlitośnie mor-
dowani przez okupanta. Niemal zawsze ginęli wraz ze swy-
mi rodzinami, włączając dzieci, niemowlęta, starców. Nie-
jednokrotnie chowano ich w jednym grobie z tymi, któ-
rych ratowali.

3 Szymon Datner, Walka i zagląda białostockiego getta, Cen-
tralna Żydowska Komisja Historyczna przy Centralnym Komitecie
Żydów w P-jlsce, Oddział w Białymstoku, Łódź 1946, s. 23.



Ratownictwo Żydów
w warunkach bezwzględnego terroru
wobec Polaków

Fakt wymordowania przez Niemców około 3-milionowej
społeczności żydowskiej w Polsce jest powszechnie zna-
nym pewnikiem, nie wymagającym potwierdzenia przez
dowody. A jak przedstawia się nasza wiedza o wymordo-
wanej ludności polskiej, ,,aryjskiej" — jak by powiedzieli
hitlerowscy „naukowcy"? Sprawy te, niestety, są dziś —
niemal w ćwierćwiecze po zakończeniu wojny — zbadane
tylko fragmentarycznie, wyrywkowo; fakt biologicznej
eksterminacji potężnego odłamu ludności polskiej prze-
słoniła niemal totalna zagłada ludności żydowskiej, mimo
że w cyfrach absolutnych rozpiętość w stratach obu naro-
dów jest nieduża.

Na skutek terroru okupanta w każdym roku pierwszego
okresu okupacji, w latach 1939—1941, ginęły dziesiątki
tysięcy Polaków wymordowanych w masowych egze-
kucjach lub w obozach koncentracyjnych. W tym czasie —
a zwłaszcza w 1939 r., jak zdołaliśmy już stwierdzić na
podstawie naszych badań — liczba wymordowanych Po-
laków przewyższa 3-, a nawet 4-krotnie liczbę wymordo-
wanych w tym czasie Żydów. W każdym następnym
roku giną setki tysięcy Polaków w egzekucjach tajnych
i publicznych oraz w obozach koncentracyjnych. Ba, giną
masami w kilku lub kilkunastu tygodniach ostatniego,
1945 roku, w masowych rzeziach u progu wolności. Giną
tysiącami już po wyzwoleniu, po maju 1945 r., w pierw-
szych dniach, tygodniach i miesiącach po wojnie — w re-

zultacie nieludzkich warunków, w których wypadło im
żyć" we wszelkiego rodzaju obozach, w wyniku okrut-

nego reżimu okupacyjnego (ta kategoria zbrodni całko-
wicie — i niesłusznie — znalazła się poza polem widzenia
badacza). W latach tych zmieniały się proporcje: o ile
w latach 1939—1941 stosunek mordowanych Polaków do
mordowanych Żydów kształtował się jak 10 : l, to w la-
tach 1942—1944 wynosił on jak 2 :, 3. Prawda jest jedna:
w wyniku zbrodniczej, przemyślanej i zaplanowanej oraz
systematycznie realizowanej polityki okupanta ginęły
eksterminoicane obydwa narody — polski i żydowski.

Miliony Polaków żyły pod ustawicznym, codziennym
terrorem, ustawiczna grozą unicestwienia: aresztowani,
wysiedlani, przesiedlani, ścieśniani (V er drań guń g), obra-
bowywani, wyzuwani z ojcowizny, pozbawieni oświaty —
szkół po d s ta w o wy cli, średnich i wyższych, głodzeni, zsy-
łani milionami na niewolniczą katorgę w Niemczech, na
tzw. ziemiach wcielonych do Rzeszy szykanov?ani za po-
sługiwanie się językiem ojczystym, w niektórych rejonach
wcielani przymusowo do znienawidzonego Wehrmachtu,
poniewierani wszędzie w swej godności ludzkiej i narodo-
wej, niepewni dnia ni godziny.

Tę sytuację narodu polskiego pod okupacją przedstawił
dosadnie i bez osłonek jeden z katów tego narodu, do-
wódca policji bezpieczeństwa i SD, brigadefuhrer SS,
dr Schóngarth, wypowiadając 20 kwietnia 1943 r. na po-
siedzeniu rządu Generalnej Guberni w obecności Hansa
Franka pamiętne słowa:

„Takiego ucisku, jakiego doznaje naród polski, nie
doznawał jeszcze nigdy jakikolwiek inny naród" (Einen
solchen Druck, wie ihn das polnische Volk erleide, habe
noch nie ein Volk erleiden miissen} l.

Ta ocena Schóngartha jest miarodajna oceną, a naszym
zdaniem koniec roku 1943 i cały następny rok okupacji

1 Dziennik Franka, t. XXXII, s. 33.



to okres jeszcze większego terroru aniżeli za czasów
Schongartha. A zatem ratowanie Żydów przez Polaków
odbywało się w warunkach najcięższych, w warunkach
eksterminacji znacznych odłamów narodu polskiego i bez-
względnego terroru, jakiemu poddany był cały naród.

Cała Europa pod hitlerowską okupacją była sterroryzo-
wana, nigdzie jednak — z wyjątkiem okupowanych obsza-
rów Związku Radzieckiego, Jugosławii i Grecji — terror
nie przybrał takich rozmiarów jak w Polsce.

Okoliczności tej nie wolno pomijać przy wszelkich
próbach porównań i przeprowadzania analogii.

Motywy
ratownictwa Żydów

,W żadnym podbitym kraju hitlerowcy nie stosowali tak
brutalnego terroru za pomoc okazywaną Żydom przez
miejscową ludność jak w Polsce. Jednak mimo tragicz-
nych i odstraszających przykładów społeczeństwo polskie
nie przeraziło się gróźb okupanta i okazywało pomoc prze-
śladowanym. Działały tu zarówno świadomość wspólnego
losu, jak i pobudki najszlachetniejszego humanitaryzmu
i współczucia dla niedoli ludzkiej — uczucia mocniejsze
od groźby i strachu" — wspomina jeden z działaczy Rady
Pomocy Żydom ], Marek Arczyński,

Dotykamy tu problemu o istotnym znaczeniu: motywów
działania tych, którzy w warunkach najcięższego .terroru,
wiedząc, czym ryzykują, decydowali się nieść pomoc ska-
zanym na nieuchronną zagładę.

Napoleon Gustaw Banaszewski, oficer w stanie spo-
czynku, w czasie wojny przechowywał w swoim domu
Żydów. Dlaczego?

„Wówczas, w te ciężkie czasy okupacji, za przechowy-
wanie Żydów groziło rozstrzelanie — powiada on. — Ale
trzeba było pomagać wszystkim, bez względu na ich na-
rodowość, jeśli groziło im niebezpieczeństwo. Czy to była
odwaga? Bohaterstwo? Mnie się wydaje, że nie. Po
prostu — c z ł o w i e k".

Tej bezspornej zasady — „po prostu człowiek" — jako
1 Rada Pomocy Żydom, kryptonim „Żegota" — organizacja dzia-

ła jąca w latach 1942—1945 w okupowanej Polsce, mająca na celu
niesienie pomocy prześladowanym Żydom. Skupiała przedstawi-
ciel: różnych ugrupowań związanych z rządem emigracyjnym oraz
ugrupowań żydowskich (red.).
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motywu decydującego w ratownictwie nie mdgą przesło-
nić nieliczne przypadki, w których działał również motyw
materialnego zainteresowania.

Byli więc „zawodowi ratownicy", którzy brali wynagro-
dzenie za wywiezienie Żydów z zagrożonych stref i dopro-
wadzenie ich do miejsc bezpieczniejszych, do stałych
miejsc schronienia itp. Byli tacy, którzy otrzymywali pie-
niądze za przechowywanie swych podopiecznych. Dłuższe
przechowywanie, obok wielu innych trudności, wiązało się
z kosztami utrzymania. Przy przechowywaniu kilku lub
większej liczby osób koszty utrzymania stanowiły nie-
bagatelny problem. Tylko niektórzy spośród ukrywają-
cych się mogli sami pokryć te koszty w całości i przez cały
czas lub częściowo i przez pewien czas-—większość po-
zbawiona była środków materialnych. Spośród licznych
zasług Rady Pomocy Żydom wyróżnić należy mobilizo-
wanie środków materialnych na koszty związane z ratow-
nictwem, rozdzielanie funduszów otrzymywanych na
ten cel przez Delegaturę Rządu na Kraj.

Ocena moralna materialnego aspektu ratownictwa może
być niejednolita, kontrowersyjna, zwłaszcza jeżeli bę-
dziemy patrzeć na ten problem z punktu widzenia od-
wiecznych postulatów humanitaryzmu i norm etycznych
czasu pokojowego, a nie wojny, t a k i e j wojny, jaką
prowadzili Niemcy w latach 1939—1945. „To nie była
wojna, to było zdziczenie!" — wołał na procesie norym-
berskim jeden z oskarżycieli. Ratowano ludzi w czasach,
które potocznie zwykło się nazywać „czasami pogardy"
lub ,,epoką pieców". Terminy te w języku ludzkim za-
warły dramat Człowieka, gdy w sercu Europy hodowany
przez lat kilkanaście twór państwowy sprzeniewierzył
się podstawowym założeniom państwowości — gdy III
Rzesza propagowała i realizowała masowe ludobójstwo.
Utworzony przez nią w tym celu „porządek prawny" zo-
bowiązywał— i obwarowywal ten obowiązek drakoński-
mi karami — każdego, kto znalazł się w zasięgu jego
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działań*3 ' do bezwzględnego przestrzegania zawartych
w nim wskazań.

Z mieczem Damoklesa nieustannie wiszącym nad gło-
wa bvł w takich czasach uczciwym każdy człowiek, który
nie stał się łajdakiem i kanalią — zgodnie ze wskaza-
niami okupacyjnego „prawa". Był arcyprzyzwoityni czło-
wiekiem każdy, kto nawet w bierności swej pozostał
uczciwy. Lecz ten, kto czynnie rzucał wyzwanie temu
„prawu" i zwalczał je z bronią w ręku lub w inny sposób,
bvł bohaterem albo może jeszcze kimś więcej: był C z ł o -
w i e k i e m w nieludzkich czasach pogardy.

Dlatego jestem zdania, że nie tylko nie wolno potępiać
tych, którzy ryzyku jąc życiem stali się „zawodowymi ra-
townikami", ale należy ich umieścić w tej samej kate-
gorii ludzi zasługujących na uznanie za swe dzieło rato-
wania zagrożonego życia ludzkiego. Jedynie w hierarchii
dostojeństwa czynu, być może, należałoby tu poczynić
pewne rozróżnienia.

Nie ulega bowiem wątpliwości, że k a ż d y , kto decy-
dował się na ratowanie ludzi prześladowanych przez
hitlerowców, a zwłaszcza Żydów i jeńców radzieckich,
czynił to — jeśli działał pojedynczo — albo kierowany
ludzkim odruchem udzielenia jednorazowej, dorywczej
pomocy, gdy zetknął się nagle z tym problemem, albo
działał w sposób przemyślany, gdy kierując się motywami
moralnymi gotów był przyjąć całe związane z pomocą ry-
zyko na siebie i swoich najbliższych. Taka była zasada
postępowania w ogromnej większości wypadków indywi-
dualnego udzielenia pomocy. Nie trzeba podkreślać, że za-
sada ta była podstawą każdego zorganizowanego działania
na rzecz ratowania Żydów, czy to przez Radę Pomocy
Żydom, czy przez inne organizacje Polski Walczącej. Oto
przykład pomocy indywidualnej, przytoczony przez ura-
towanego Żyda:

Biedny woźny magistracki w Stryju, Okuński, o którym
relacjonujemy na innych stronicach niniejszej pracy,
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przez długie miesiące przechowywał małżeństwo Talerów.
Gdy przyszli do niego, udzielił im schronienia. O żad-
nym wynagrodzeniu nie było mowy. Po kilku tygodniach
Talerowie, którzy dysponowali pewnymi funduszami, sa-
mi zaproponowali Okuńskiemu wynagrodzenie, ponawia-
jąc kilkakrotnie propozycję. „Ale on zwykł był odpo-
wiadać: «Błagam o wynagrodzenie i pomoc tylko od Boga,
modlę się, by uratował On mnie razem z wami, albowiem
teraz niebezpieczeństwo grozi zarówno wam, jak
i mnie»"2. Talerom, którzy byli zamknięci na strychu
i nigdzie nie wychodzili, przynosił dwa do trzech razy na
tydzień artykuły żywnościowe, załączając za każdym ra-
zem dokładne rachunki wydatków związanych z kupnem
tych artykułów.

Bartoszewski i Lewinówna przytaczają w swojej książ-
ce 3 inny wypadek:

Erna Langenauer (obecnie Brand) pisze do swych wy-
bawców, Władysława Komarnickiego z żoną, którzy prze-
chowali ją przez dwa lata w Kcmarnikach (pow. Turka
nad Stryjem, Stanisławowskie), że pragnie im przysłać
z Izraela pieniądze. Komarnicki, mieszkający obecnie
w Brunowie, pow. lubiński, informując o liście i jego treś-
ci wikarego, ks. Jana Bernasa, mówi:

„Chce przysłać pieniędzy, ale jej odpisałem, że jeszcze
mogę pracować. Gdybym już kiedyś nie mógł pracować,
a potrzeba by mi było, to co innego. Jej też potrzeba".

Nadmienić należy, że sytuacja materialna Komarnickie-
go jest bardziej niż skromna.

Inż. Feliks Cywiński wraz ze swą rodziną zamieszkałą

2 N aftali Taler, Histatarnu bewinian irija nazit — wenicalnu
(Ukrywaliśmy się w gmachu magistratu nacystowskiego—ocale-
liśmy), Yediot Yad Washem nr 19/20, Jerozolima, Nisan 5719 (maj
1959).

3 Władysław Bartoszewski i Zofia Lewinówna, Ten jest z Oj-
czyzny mojej, „Znak", Kraków 1966, s. 469—470 (relacja ks. Jana
Bernasa).

\Varszawie i Brwinowie, szczęśliwie przechował 26 Ży--
mężczyzn, kobiety i dzieci. Gdy wyczerpały się

środki finansowe jego podopiecznych, Cywiński, aby u-
możliwić im przetrwanie, zakupić żywność, opłacić miesz-
kania — które często zmuszony był zmieniać, gdy „spala-
Jo" się jedno po drugim — nie zawahał się sprzedać swoją
wilie., pożyczał pieniądze i zadłużał się.

Podobnie współpracujący z nim blisko w dziele ratow-
nictwa inż. Jan Bachański, aby opędzić wydatki związa-
ne z ratownictwem, zdecydował się sprzedać 5 ha swojej
ziemi 4.

Na podstawie tych migawkowo zilustrowanych przy-
kładów możemy stwierdzić, że akt drugi ratownictwa, nie
mniej trudny niż wyrwanie człowieka ze strefy bezpośred-
niego zagrożenia, to ukrycie go i zapewnienie mu warun-
ków przetrwania. Sprawy te, związane nie tylko z niebez-
pieczeństwem, ale i z kosztami, nie odgrywały — jak wi-
dzimy — żadnej roli, jeśli ludzie udzielający schronienia
dysponowali środkami materialnymi lub mogli je zdobyć.

Wielkiej sprawy ratownictwa Żydów w okupowanej
Polsce nie mogą zatem przyćmić wydarzenia natury
incydentalnej, drugorzędne. Zagadnienie motywów leży
wyłącznie w sferze moralnej — w każdym lub niemal
w każdym wypadku — w której nie można operować jed-
nostkami przeliczeniowymi. U niosącego ratunek w grę
wchodziły wyłącznie nakazy etyczno-moralne, górujące
nad wszelkimi innymi, górujące nad świadomością niebez-
pieczeństwa grożącego ze strony okupanta, który za pomoc
Żydom karał śmiercią. Czynnikiem współdziałającym by-
ła całkowita negacja rnetod stosowanych przez okupanta,
m.in. w odniesieniu do Żydów, bierny i czynny opór olb-
rzymiej większości narodu polskiego wobec najeźdźcy,
wielka wola przeciwstawienia się hitleryzmowi jako syste-
mowi wymierzonemu w cały moralny dorobek ludzkości.

4 Tamże, s. 385—387.
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W tej sferze szukać należy genezy ratownictwa, to był
grunt, na którym ono wyrosło.

Każdy- wypadek zetknięcia się z „problemem żydows-
kim" w owych czasach konfrontował człowieka z jego
moralnym zaangażowaniem, był swego rodzaju moralno-
-etycznym kryterium jego oceny. Przytłaczająca więk-
szość zwycięsko wyszła z tej próby. Polacy wobec pro-
blemu żydowskiego zachowali się z wielką godnością na-
rodową i ogólnoludzką. Naród polski nigdy nie pogodził
się z tym, co Niemcy robili z Żydami.

Na zakończenie rozważań o motywach działania ludzi
spieszących na ratunek przytaczamy ocenę dokonaną na
gorąco w latach 1943—1944 przez historyka Emanuela
Ringelbluma, ukrywającego się wraz z 34 Żydami w schro-
nie przy ul. Grójeckiej w Warszawie pod opieką Polaków.
Ringelblum, omawiając serdeczną przyjaźń, jaka wytwo-
rzyła się między ukrytymi a ich opiekunami, pisze:

„Takich schronów jest więcej po aryjskiej stronie. Tkwi
w nich dozgonna przyjaźń i wdzięczność ludzi wydar-
tych z łap faszystowskiego gada. Nazwiska tych ludzi,
których przyszła Polska powinna udekorować orderem
«Za Humanitaryzm*, na zawsze pozostaną nam drogie
jako nazwiska bohaterów, którzy w walce z największym
wrogiem ludzkości uratowali tysiące ludzi od niechybnej
zagłady" 5.

s Emanuel Ringelblum, Stosunki polsko-żydowskie w czasie
drugiej wojny światowej. Uwagi i spostrzeżenia, Biuletyn Żydow-
skiego Instytutu Historycznego (ŻIH) nr 30/1959, s4 86.

Niemieckie ostrzeżenia
i groźby

Warunkiem realizacji tzw. „ostatecznego rozwiązania
kwestii żydowskiej" 1 było m.in. niedopuszczenie do u-
cieczki Żydów z gett, w których mieszkali pod strażą.
Władze okupacyjne wydawały w tym przedmiocie odpo-
wiednie zarządzenia-ostrzeżenia, zarówno dla Żydów jak
i Polaków.

Rozporządzeniem z dnia 15.X.1941 r. generalny guber-
nator Hans Frank zapowiada drakońskie kary dla zbieg-
łych z gett Żydów oraz dla Polaków, którzy pomogą im
w ucieczce lub ich przechowają.

§ 4b tego rozporządzenia stanowi:
(1) „Żydzi, którzy bez upoważnienia opuszczają wy-

znaczoną im dzielnicę, podlegają karze śmierci. Tej samej
karze podlegają osoby, które takim Żydom świadomie da-
ją kryjówkę.

(2) Podżegacze i pomocnicy podlegają tej samej karze
co sprawca; czyn usiłowany karany będzie jak czyn do-
konany. W lżejszych wypadkach można orzec ciężkie wię-
zienie lub więzienie.

(3) Zawyrokowanie następuje przez sądy specjalne" 3.
P„unkt 3 wymienionego paragrafu nie był w praktyce

w Generalnej Guberni nigdy stosowany wobec zbiegłych
Żydów. Byli oni na miejscu schwytania zabijani albo od-
prowadzano ich do najbliższego posterunku policji lub
żandarmerii, placówki gestapo lub kripo, gdzie po stwier-
dzeniu, że są Żydami, poddawano ich torturom, aby wy-

1 Endlósung der Judenfrage.
2 Archiwum Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich

w Polsce (dalej: AGK).

' Las sprawiedliwvch 17



dali tych, którzy im pomagali lub przechowywali. Potem
byli zabijani. Na ogól ten sam los spotykał Polaków, któ-
rzy pomagali zbiegom z gett w miastach, wsiach lub w sa-
motnych, leżących na odludziu ,,koloniach".

Jedyna i najwyższa kara — kara śmierci — przewidziana
dla Polaków za udzielanie Żydom pomocy wzbudziła nawet
wątpliwości u jednego z sędziów sądów specjalnych:

Szef Głównego Wydziału Sprawiedliwości przy rządzie
GG, Wille, uznał za stosowne wydać 18.VII.1943 r. okólnik
skierowany do „urzędów sprawiedliwości przy dystryk-
tach" 3 (Distrikts-Abteilung Justiz), w którym wypowiada
się, iż w wypadku „gdy nie można stwierdzić, czy Żyd
opuścił wyznaczoną mu dzielnicę w sposób niedozwolony,
a stwierdza się jedynie, że w sposób niedozwolony zna-
lazł się on poza swoją dzielnicą mieszkaniową, w takim
wypadku — stwierdza Wille — brak rozporządzenia, któ-
re można by bezpośrednio zastosować jako podstawę do
ukarania osoby, która takiemu Żydowi udzieliła schro-
nienia". Wille zaleca jednakże, jakby przestraszony
swym „liberalizmem", aby w odniesieniu do udzielają-
cych pomocy Polaków liczyć się i w tych wypadkach
z „podstawową ideą zawartą w § 4b, punkt l, zdanie 2,
polegającą na zwalczaniu niebezpieczeństw politycznych,
kryminalnych i zdrowotnych emanujących od Żydów".
W szczególności zaleca on stosowanie kary śmierci wobec
Polaków udzielających schronienia tym Żydom, którzy
w ogóle nie podporządkowali się nakazowi udania się do
żydowskich dzielnic mieszkaniowych (gett) i ukrywają
się od samego początku. Dlaczego ten rodzaj „przestęp-
stwa" Wille uznaje za szczególnie niebezpieczny dla inte-
resów III Rzeszy, tego szef „sprawiedliwości" GG nie
wyjaśnia. Stwierdza on jedynie, że takiej kary, tj. kary
śmierci dla osób przechowujących tę kategorię Żydów, do-
maga się „zdrowy rozsądek".

3 Tzw. Generalna Gubernia w okresie hit lerowskiej okupacji
podzielona była na pięć okręgów admini s t racy jnych — dystryktów.
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Należy zwrócić uwagę, że rozporządzenie Franka z 15.
X.194l r. zostało wydane, gdy przygotowano już akcję
totalnej zagłady Żydów, gdy przystąpiono już do „osta-
tecznego rozwiązania kwestii żydowskiej". Drakońskie
zarządzenia miały zniechęcić Żydów do szukania ratunku
poza gettem i odstraszyć ludność polską od udzielania
im pomocy. W ciągu 1942 r. w Generalnej Guberni hitle-
rowcy przeprowadzili morderczą akcję likwidacji skupisk
żydowskich, centralnie kierowaną przez „referat żydows-
ki" Adolfa Eichmanna i nadzorujący go Główny Urząd
Bezpieczeństwa Rzeszy, przy aktywnym współudziale naj-
wyższych lokalnych czynników partyjno-administracyjno-
-policyjnych okupanta. Akcja ta, rozpoczęta już w 1941 r.
na okupowanych obszarach ZSRR, została „w zasadzie"
zakończona z końcem 1942 r. Jej rezultatem było wymor-
dowanie jeńców radzieckich i około 90% polskich Żydów.

Trzeba z naciskiem stwierdzić, że ten gwałtownie szyb-
ki przebieg akcji likwidacyjnej polskich Żydów tłumaczy
w znacznej mierze niewielką liczbę uratowanych Żydów.
Świadomość tego, że „wysiedlenie" nie oznacza '„wyjaz-
du na wschód do pracy" — jak to oficjalnie utrzymywali
Niemcy, aby uśpić czujność ofiar — bardzo powoli prze-
sączała się do umysłów więźniów gett, wraz z przenika-
niem niemożliwych do sprawdzenia i z niewiarą przyjmo-
wanych pogłosek o tym, że Żydzi wywożeni są do miejsc
masowej zagłady. Utrudniało to i niemal hamowało akcję
ratowania się podejmowaną przez samych Żydów, jak też
akcję ratowania ich z zewnątrz.

W tym czasie tylko pewna, nieznaczna liczba Żydów
uniknęła „wysiedleń", decydując się na ucieczkę choćby
do lasów, na wędrówkę po wsiach, aby znaleźć schronienie
u Polaków. Hitlerowcy postanowili uciekinierów tych za-
straszyć l włączyć do akcji „wysiedleńczej", jak również
zastraszyć tych, którzy spieszyli zbiegom z pomocą.

28.X.1942 r. wyższy dowódca SS i policji, Kriiger, wy-
daje rozporządzenie utworzenia w dystryktach warszaws-
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kim i lubelskim zamkniętych gett-pulapek, do których
od LXII.1942 r. winni byli pod grozą kary śmierci ściąg-
nąć wszyscy przebywający poza gettem Żydzi. „Tej samej
karze podlega ten, kto takiemu Żydowi udziela świadomie
schronienia, tzn. kto w szczególności umieszcza Żyda poza
obrębem żydowskiej dzielnicy mieszkaniowej, żywi go
lub ukrywa", a ,,wobec tego, kto uzyskawszy wiadomość
o tym, że jakiś Żyd bezprawnie przebywa poza obrębem
żydowskiej dzielnicy mieszkaniowej, nie zgłosi tego po-
licji, zastosowane będą policyjne środki bezpieczeństwa".

Takimi gettami-pulapkami w dystrykcie warszawskim
były getta w następujących miejscowościach: Warszawa
miasto, Kaluszyn, Sobolew, Kosów, Rembertów; w dys-
trykcie lubelskim: Łuków, Parczew, Międzyrzecz, Włoda-
wa, Końskowola, Piaski, Zaklików, Izbica.

Znamienną ewolucję prześledzić można na podstawie
zarządzeń wydanych przez kreishauptmanna grójeckiego
w końcu 1941 r. w sprawie „wałęsających się" Żydów.
Pod pretekstem walki z rozszerzającą się epidemią tyfusu
plamistego, której nosicielami mieli być Żydzi, kreis-
hauptmann w trzech kolejnych obwieszczeniach wzywał
ludność wiejską, aby nie wpuszczała Żydów do swych
mieszkań, by nie sprzedawała i nie dostarczała im żyw-
ności, lecz by donosiła władzom, gdy się tacy pojawią.

Rozplakatowano trzy tego rodzaju obwieszczenia:
Obwieszczenie pierwsze, z 30.X.1941 r„ zawiera jedynie

zakaz udzielania jakiejkolwiek pomocy Żydom oraz —
w razie przekroczenia tego zakazu — groźbę represji w po-
staci aresztowania i zesłania „na czas dłuższy do obozu
pracy przymusowej".

Obwieszczenie z 15.XII.1941 r. nie zawiera już gróźb.
Kreishauptmann ma tym razem do zaofiarowania ,,1 metr
zboża po cenie urzędowej w nagrodę każdemu z miesz-
kańców, który władzom policyjnym poda wiadomość
o przebywającym bez zezwolenia Żydzie w taki sposób,
by można go było natychmiast ująć".

20

Upłynęły zaledwie cztery dni, gdy niemiecki włodarz
nowiatu grójeckiego wydal jeszcze jedno obwieszczenie
C19 XII-1941 r.). Tym razem kreishauptmann jest hojniej-
szy i ofiarowuje donosicielowi już bezpłatnie l metr żyta.
Rozszerza jednak kategorię „przestępców": l metr żyta
otrzymać można nie tylko za zadenuncjowanie Żyda, lecz
,taką samą nagrodę naznacza się i w tym wypadku, gdy

zamiast nazwisk włóczących się Żydów poda się tych,
którzy Żydom udzielają gościny lub dają pożywienie".

W listopadzie 1941 r. na murach Warszawy i dystryktu
warszawskiego pojawiły się wielkie czerwone afisze,
podpisane przez gubernatora dystryktu, drą Ludwika Fi-
schera, datowane 10 listopada 1941 r. Afisz drukowany
był w dwu językach: u góry tekst niemiecki, poniżej pols-
ki. Przytaczamy tekst polski (z zachowaniem pisowni ory-
ginału):

O B W I E S Z C Z E N I E

D o t y c z y : k a r y ś m i e r c i z a n i e u p r a w n i o n e o p u s z -
c z e n i e ż y d o w s k i c h d z i e l n i c m i e s z k a ń i ' o w y c h .

W ostatnim czasie rozprzestrzenili żydzi, którzy opuścili wyzna-
czone im dzielnice mieszkaniowe, w licznych udowodnionych wy-
padkach tyfus plamisty. Aby zapobiec grożącemu w ten sposób
niebezpieczeństwu dla ludności, rozporządził Generalny Guberna-
tor, ze żyd, który w przyszłości opuści nieuprawniony wyznaczoną
mu dzielnicą mieszkaniową, będzie karany śmiercią.

Tej samej karze podlega ten, kto takim żydom udziela świado-
mie schronienia lub im w inny sposób pomaga (np. przez udostęp-
nienie noclegu, utrzymania, przez zabranie na pojazdy wszelkiego
rodzaju itp.).

Osądzenie nastąpi przez Sąd Specjalny w Warszawie.
Zwracam calej ludności Okręgu Warszawskiego wyraźnie uwagę

na to nowe postanowienie ustawowe, ponieważ odtąd będzie sto-
sowana bezlitosna surowość.
Warszawa, dnia 10 listopada 19.41.

(—) Dr Fischer
Gubernator" *

4 Bekannttnachung, AGK, T. 970/z/A-Inw. 977, t. 77/49.
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Wraz z nasileniem akcj i eksterminacyjnej wobec pols-
kich Żydów, która osiągnęła punkt szczytowy w drugiej
połowie 1942 r., wzmaga się niemiecki terror przeciwko
Polakom udzielającym skazańcom pomocy i schronienia.

26 września 1942 r., kreishauptmann radomszczański,
Driessen, wydaje w języku niemieckim i polskim okólnik
do burmistrzów. Przytaczamy tekst polskiego oryginału:

Radomsko, den 26. Sept. 1912-
„Der Kreishauptmann

Amt fur Polizeiverwaltung
Ko/Dr.

Do
wszystkich Burmistrzów Powiatu
wraz z miastem Piadomskiem

D o t.: U U r y w a n i a z b i e g ł y c h ż y d ó w p r z e z p o l a k ó w .

Doświadczenia ostatnich tygodni dowiodly, że wielu żydów ucie-
ka z żydowskich dzielnic mieszkaniowych, aby ujść ewakuacji.
Tych żydów napewno ukrywają palący. („Diese Juden mussen
durch Polen aufgenommen worden sein").
Upraszam Pana jak najdobitniej uświadomić mieszkańców Pańs-
kiej Gminy, że każdy polak, który przyjmie do siebie żyda, wy-
kracza przeciw 3. rozporządzeniu o ograniczeniu pobytu w Gene-
ralnym Gubernatorstwie z dn. 15.X.1941 r. Dz. Rozp. GG. str.
595. Również za pomocników uważać należy tych polaków, którzy
zbiegłym żydom nie udzielają wprawdzie schronienia, to jednak
zaopatrują ich w żywność lub sprzedają im środki żywnościowe.
W takich wypadkach polacy karani będą śmiercią.

Im Auftrage („Z polecenia"—Sz.D.)"
(—) podp. nieczyt.

W związku z utworzeniem gett kreishauptmann Dębicy
wydal w listopadzie 1942 r. następujące

O G Ł O S Z E N I E 5

§ ł.
Począwszy od 1.XI 1.1942 r. na terenie Kreishauptmannschaft

Dębica żydowi wolno przebywać tylko w już istniejących zamknię-
tych obozach żydowskich.

5 Tamże.
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§ 2.

W myśl § 3. rozporządzenia policyjnego o utworzeniu żydows-
kich dzielnic mieszkaniowych w dystryktach Radom, Krakau i Ga-
licja, z 10.X1.1942 r., w związku z § 3. rozporządzenia o bezpieczeń-
stwie i porządku w Generalnym Gubernatorstwie z 26.X.1939 r.,
podlega karze śmierci każdy, kto poza obrębem zamkniętych
obozów świadomie udziela żydowi schronienia, tzn. kto w szcze-
gólności umieszcza żyda u siebie, żywi go lub ukrywa.

Wobec tego, kto otrzyma wiadomość o tym, że jakiś żyd bez-
prawnJe przebywa poza obrębem obozu i nie zgłosi tego policji,
zastosowane będą policyjne środki bezpieczeństwa.

§ S.

Rozporządzenie policyjne o tworzeniu żydowskich dzielnic mie-
szkaniowych w dystryktach Radom, Krakau i Galicja wchodzi
w życie z dniem 20.Xl.1942 r,
Dębica, dnia 19 listopada 1942.

Der Kreishauptmann
gez. Schluter"'

Okresem szczególnie nie sprzyjającym akcji ratowni-
czej był okres częściowej, a zwłaszcza całkowitej, likwi-
dacji niektórych skupisk żydowskich. Taki okres nastąpił
m.in. w Warszawie w kwietniu i maju 1943 r.

„Kiedy w kwietniu br. paliło się getto, kiedy nowocześ-
ni Neronowie palili żywe pochodnie ludzkie, kiedy czer-
wone plakaty krzyczały ze wszystkich murów: «Polacy!
Biada każdemu z was, kto ukrywa Żydów. Uczynimy
z wami to samo, co z Żydami!*, w tym czasie u «Krysi» 7

zapanowała czarna rozpacz. Niejeden widział w łunach
płonącego getta brata, siostrę..." *

W tym czasie brutalnej presji i bezwzględnego terroru,
gdy groza unicestwienia mogła w niejednym człowieku
zachwiać postanowienie kontynuowania pomocy dla szczu-

_ s Tamże. W wyżej przytoczonych trzech ogłoszeniach zachowu-
jemy wiernie znamienną pisownię oryginałów.

T Kryptonim schronu przy ul. Grójeckiej, w którym ukrywał
S1S m.in. h i s toryk Ringelblum z rodz iną .

E. Ringelblum, Stosunki polsko-żydowskie..., cyt. wy d., s. 86.
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tych i prześladowanych, byli tacy, którzy nie wpadli
w panikę, nie ulękli się gróźb, nie wyrzucili swych pod-
opiecznych na bruk.

W działaniu tym ujawniała się cecha, często na prze-
strzeni dziejów znamionująca postawę narodu polskiego:
zdeterminowane działanie przy dużym — w danym wy-
padku najwyższym — ryzyku, mimo, a nawet n a p r z e -
k ó r wszelkim przeciwieństwom.

Ringelblum w słowach najwyższego uznania wyraża się
o postawie rodziny Marczaków, ukrywającej 34 Żydów,
która w owych ciężkich dniach kwietniowych nie tylko nie
załamała się, ale jeszcze dodawała otuchy ukrywającym
się 9. Mówi on również o zimnej krwi i graniczącej z bra-
wurą odwadze kierującego całym „przedsięwzięciem",
37-letniego ogrodnika, Władysława Marczaka.

Ostentacyjnie zajeżdżał on wozem do określonego punk-
tu Warszawy, ładował na wóz walizki i paczki uciekinie-
rów, ludzi sadzał na paczkach i jechał do domu. „Raz
wsadził ośmiu ludzi — kobiety i dzieci — i na oczach po-
licji, «szmalcowników» 10 i sąsiadów przewiózł głównymi
ulicami miasta bezpiecznie do domu". Szczytem tej bra-
wury było zaproszenie do swego ogrodu znajomego volks-
deutscha i pracownika gestapo (,,pana R."), który był roz-
miłowany w ogrodnictwie; na terenie zwiedzanego przez
Niemca ogrodu znajdował się schron („Krysia") z ukry-
tymi w nim Żydami.

„Mieszkańcy «Krysi» zachowali grobowe milczenie, gdy
pan W. oprowadzał pana R. nad ich głowami. Niemiec,
który dotychczas chodził po żydowskich trupach, tym ra-
zem szedł po żywych" n.

Czy to była tylko brawura? Wydaje się, że ta ostentacja,
zarówno w doprowadzeniu grupami ponad 30 Żydów do

9 Tamże.
10 „Szmalco\vnik" — tak ludność Warszawy nazywała szanta-

żystów i denuncjatorów.
11 E. Ringelblum, Stosunki polsko-żydoioskie..., cyt. wyd. s. 84.
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schronu przy Grójeckiej, jak i oprowadzanie vołksdeut-
qcha po terenie kry jącym schron, była czynnikiem działa-
iacym na rzecz bezpieczeństwa, „SzmaJcownik" musiałby
mieć wiele fantaz j i i odznaczać się nieprzeciętnym reflek-
sem, aby dopuścić mysi, że w biały dzień na ulicach War-
szawy ośmiela się ktoś przewozić grupę Żydów. „Wizyta"
gestapowca w ogrodzie niejako „legalizowała" ten teren,
przynajmniej na jakiś czas stawiała go poza podejrzenia-
mi- Większość ratu jących raczej unikała stosowania ta-
kich metod, aczkolwiek niejednokrotnie uznawano —za-
równo w ratownictwie Żydów, jak i innych formach pra-
cy konspiracyjnej — za najbezpieczniejsze pomieszczenia
znajdujące się np. w pobliżu posterunku policyjnego czy
żandarmerii, a nawet w gmachu niemieckiego urzędu.

W wyniku cytowanych wyżej zarządzeń w okupowa-
nym kraju zginęły dziesiątki tysięcy Żydów próbujących
ucieczką ratować się od deportacji do obozów zniszczenia
lub ukrywających się poza obrębem skazanego na zagładę
getta. Nieomal każda osada, wieś, miasteczko l miasto
polskie były świadkami tragedii pojedynczych Żydów lub
mniejszych czy większych grup, "schwytanych poza get-
tem, poza transportem wiezionym na śmierć i zamordo-
wanych.

Wraz z nimi mordowano Polaków, którzy ściganym
Żydom okazali pomoc, ukrywali ich i żywili. Dokładnej
liczby Zamordowanych jeszcze nie ustalono, lecz jest to
liczba wysokiego rzędu.

Wykonawcami zbrodni byli funkcjonariusze hitlerows-
kiego aparatu bezpieczeństwa: gestapowcy, członkowie
SD, żandarmi, niemiecka policja porządkowa (schupo itd.),
sonderdienst, cywilni Niemcy. Wspomagali ich w tym
dziele konfidenci gestapo. Terenem zbrodni były przede
wszystkim lasy, zaga jnik i , rowy przydrożne w pobliżu da-
nej miejscowości itp., a także więzienia. Ofiary zakopy-
wano na miejscu zbrodni, a grunt "plantowano, ^y nie po-
zostawić ś ladu zbrodni .
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Reasumując ten punkt naszych rozważań:
Niemieckie obwieszczenia przytoczone wyżej były

ostrzeżeniami nie dla Żydów, którzy według niemieckiego
„prawa" musieli zginąć z samej racji swego istnienia.
Polacy mogli według tegoż „prawa" żyć, gdyby chcieli to
prawo uszanować i dali Żydom zginąć. Nie chcieli. Wielu
zapłaciło najwyższą stawkę — stawkę życia.

Wbrew ostrzeżeniom i groźbom hitlerowskich obwiesz-
czeń, wbrew okrutnej praktyce mordowania ludzi udzie-
lających Żydom pomocy i ich rodzin, szerokie rzesze Po-
laków do końca niosły ratunek skazanym na zagładę
Żydom.

Postawy ludzi i możliwości
ratownictwa

Gdy w nocy do okna chaty chłopskiej zapukał nieznajomy
Żyd, wraz z nim zapukał problem żydowski owych lat,
z całym splotem implikacji, ryzyka, niebezpieczeństwa,
wraz z koniecznością powzięcia decyzji i związaną z tym
rozterką duchową. Zaszczuty proa o pomoc, o łyżkę stra-
wy, o kilka chwil, aby ogrzać się w ciepłym kącie. Gdy
t r a f i a na cieplejszy błysk oczu, życzliwe słowo, prosi, by
pozwolono mu kilka dni pobyć — popracuje i odejdzie.
Chłop staje przed pytaniem: jak zareagować? Zdaje sobie
sprawę, że do jego okna zapukał problem moralny, prob-
lem człowieka, któremu odmówiono człowieczeństwa, za-
pukało wielkie zagadnienie humanitarne. Problem od-
wieczny, będący udziałem tysięcy pokoleń: problem chwi-
lowej przewagi zła, problem ściganego i prześladowane-
go. W takiej chwili przed człowiekiem staje konieczność
sprawdzenia siebie, skonfrontowania swej postawy z na-
kazem moralnym. Ryzyko związane z opowiedzeniem się
po stronie dobra — po stronie ściganego — było zawsze
wielkie. Jednak w łatach 1939—-1945 rozmiary tego ry-
zyka były nieporównywalnie wielkie.

Wydaje się, że ogólnie rzecz biorąc, istniały cztery mo-
żliwości rozwiązania takiego dylematu:

pierwsza — to zgodnie z narzuconym przez najeźdźcę
okupacyjnym „prawem" — wydać Żyda w ręce opraw-
ców, co równało się skazaniu go na śmierć;

druga — nie wydać, lecz nie udzielić pomocy;
trzecia—udziel ić mu doraźnej pomocy;
czwarta — zaopiekować się i udzielić schronienia na

czas dłuższy.
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Brak niestety danych, które pozwoliłyby z"matematycz-
ną dokładnością określić częstotliwość występowania każ-
dej z tych możliwości.

Na zasadzie ogólnej znajomości problemu można z dużą
dozą prawdopodobieństwa i wiarygodności sformułować
następującą odpowiedź co do postaw ludzkich:

1) Możliwość pierwsza, implikująca aktywne współ-
działanie z okupantem w dziele niszczenia Żydów, była
z reguły odrzucana, stanowiąc niesłychanie rzadki, wy-
jątkowy przypadek. Fakty zdrady przejawiające się w po-
staci współpracy mętów społecznych z hitlerowskim na-
jeźdźcą stanowiły wąski margines zarówno w społeczności
polskiej, jak i żydowskiej. Nie ma narodów całkowicie
wolnych od odpadu społecznego. Wojna zawsze jest czyn-
nikiem deprawującym, bardzo niebezpiecznym dla sła-
bych charakterów. Naród polski, który jako jeden z nie-
licznych nie skalał się hańbą politycznej kolaboracji z hi-
tlerowskim okupantem, w nie mniejszym stopniu aniżeli
Żydzi ucierpiał od działalności tych samych donosicieli
i konfidentów gestapo. Stanowisko zarówno narodu pols-
kiego, jak i żydowskiego było tu jednoznacznie wspólne:
zdrajcy wszelkiego autoramentu, ,,szmalcownicy", szanta-
żyści i konfidenci znajdowali się w powszechnej pogar-
dzie i potępieniu. Zorganizowane podziemie polskie tępiło
ich z całą surowością i bezlitośnie — aż do karania win-
nych śmiercią. Tak samo postępowano ze zdrajcami w get-
tach Warszawy, Białegostoku i innych. W białostockim
getcie po okrutnej masakrze, jaką hitlerowcy przeprowa-
dzili w lutym 1943 r., w której zginęło na miejscu lub
wywieziono do obozów śmierci ponad 10 000 ofiar, ludność
getta dokonała samosądu nad denuncjatorami; aby rato-
wać własne życie, wskazywali oni oprawcom schrony bę-
dące kryjówką ich współziomków.

Zdrajcy stanowili w tych czasach wąski, cienki mar-
gines społeczny. Był to cuchnący ropień na zdrowym ciele,
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wąska, brudna pręga na wielkiej i jasnej karcie historii.
Generalizowanie zjawiska wyjątkowego i przejaskrawia-
nie go byłoby deformowaniem prawdy.

Przytaczamy przykładowo opublikowane w prasie kons-
piracyjnej dwa fakty surowego rozprawienia się Polski
Podziemnej ze zdrajcami, którzy zhańbili się współpracą
z Niemcami:

„Wyrokiem Sądu Specjalnego w Warszawie z dnia 7 lipca 1943 r.
został skazany na karę śmierci oraz utratę praw publicznych
i obywatelskich praw honorowych:

Borys, vel Bogusław, vel Bogusław Jan Pilnik, ur. 5.V.1912 r.,
syn Aleksandra .i Felicji Szolkowsktej, sam. w Warszawie przy
ul Pterackiego 17 — za to, że w czasie okupacji niemieckiej w Pol-
sce, współpracując z niemieckimi władzami okupacyjnymi na
szkodę społeczeństwa polskiego, w charakterze konfidenta, wydal
w ręce władz niemieckich obywateli polskich narodowości ży-
dowskiej, ukrywających się przed władzami niemieckimi, oraz
że wyłudził na swoją korzyść od swych o f i a r duże sumy piemężne
pod pretekstem potrzeby tych sum dla ochrony ukrywających się,
a następnie, po wydaniu ukrywających się w ręce wiadz niemiec-
kich, wyłudził od rodzin ofiar różne przedmioty majątkowe —
rzekomo w celu dostarczenia ich aresztowanym — które następnie
obrócił na swoją korzyść.

Wyrok wykonano przez zastrzelenie dnia 25.VIII.1S43 r.
7.IX.1'J43

Kierownictwo Walki Podziemnej"1

9

„Kierownictwo Walki Podziemnej ogłosiło, że Sądy Specjalne
Cywilne Okręgu Warszawskiego i Krakowskiego skazały za współ-
pracę z policją niemiecką na karę śmierci i utratę praw publicz-
nych i obywatelskich praw honorowych:

Tadeusza Karcza, zam. w Warszawie (wydał Niemcom Ży-
dów — obywateli polskich);

Antoniego Pajora, zam. w Dobranowicach k. Wieliczki (tropił
działaczy niepodległościowych i denuncjował Polaków ukrywają-
cych Żydów)" 2.

1 Biuletyn Informacyjny nr 37 (192), Warszawa. 16 września
r., s. l, A r c h i w u m Z s k l a d u Historii Part i i przy KC PZPR

Tamże, nr 49 (204), Warszawa, 9 grudnia 1943 r., s. 5, AZHP
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Czego dowodzą te i inne wykonane wyroki śmierci? Są
one wyrazem postawy zorganizowanego społeczeństwa,
postawy działających w podziemiu organizacji Polski
Walczącej. Specjalne organa zbrojnego podziemia w Pol-
ce zajmowały się zwalczaniem szpicli, konfidentów, pro-
wokatorów i tych komórek hitlerowskiego aparatu, które,
jak np. Policja Bezpieczeństwa i Służba Bezpieczeństwa
Rzeszy, organizowały w Generalnej Guberni śledzenie,
wykrywanie i likwidowanie ukrywających się Żydów. Do
tych komórek wchodzili gestapowcy, Niemcy z Rzeszy
i volksdeutsche znający język polski oraz policjanci nie-
mieccy, wyspecjalizowani w procedurze tropienia Ży-
dów.

Zarówno Gwardia Ludowa i Armia Ludowa, jak rów-
nież Kierownictwo Dywersji AK (Kedyw), Korpus Bez-
pieczeństwa AK, Bataliony Chłopskie, Polska Armia Lu-
dowa (PAL — organizacja wojskowa RPPS), Socjalistycz-
na Organizacja Bojowa i inne tropiły i zwalczały te prze-
stępstwa wobec narodu polskiego.

W 1943 r. intensywną działalność na tym odcinku roz-
winęło Kierownictwo Walki Podziemnej. Zorganizowało
ono cały system skróconej procedury karnej, grupy ob-
serwacyjne, dochodzeniowo-śledcze, prokuraturę, sądy
specjalne i komórki likwidujące przestępców skazanych
za zajmowanie się tropieniem i likwidowaniem ukrywa-
jących się Żydów.

W czasie prawie rocznej działalności Wydział Dywersji
Osobowej Kierownictwa Walki Podziemnej wydal na
terenie Warszawy ponad 70 wyroków śmierci na hitlerow-
ców i ich konfidentów zajmujących się tropieniem Żydów.
Większość tych wyroków została wykonana przez dział
likwidacyjny KWP i przez inne współpracujące grupy.

Wielu członków polskiego podziemia zapłaciło za tę
działalność życiem podczas wykonywania wyroków lub
w czasie prowadzenia czynności dochodzeniowo-śledczych
czy sądowych.

Dzięki tej akcji udało się uratować wielu Żydów przed
niechybną śmiercią. Działalność ta w znacznym stopniu
dazorganizowala hitlerowski aparat terroru. Był to po-
ważny wkład w obronę Żydów organizowaną przez zbroj-
ne ramię walczącego narodu polskiego.

2) Równie rzadkim przypadkiem jak współdziałanie
z okupantem było całkowite odżegnanie się od udzielenia
pomocy i pozostawienie ściganego własnemu losowi. Przy
ocenie tego również sporadycznie występującego zjawis-
ka nie wolno zapominać, że okupant wszelką pomoc oka-
zywaną ludziom ściganym przez niego — a zwłaszcza Ży-
dom—zwalczał najokrutniejszynji metodami. Tych, któ-
rzy udzielali pomocy, hitlerowcy zabi jal i zwykle wraz
z ich rodzinami, a częstokroć wraz z sąsiadami. Instynkt
samozachowawczy podpowiadał: może Żyda tropi żan-
darm, może ścigany po otrzymaniu pomocy zostanie
schwytany przez Niemców i wyjawi im, kto mu pomógł?
Lęk o siebie i swych najbliższych mógł podyktować de-
cyzję: ,,Odejdźcie, na miłość boską, was zabiją i nas za-
biJ3" — która dla ściganego musiała brzmieć jak wyrok.

Postawy takiej nie można pochwalać, nie może ona sta-
nowić wzoru do naśladowania ani tym bardziej nie może
być uznana za etyczną normę postępowania. Wziąwszy
jednak pod uwagę czas wojny i h i t l e r o w s k i e j oku-
pacji, nie można pochopnie w czambuł potępić tych, któ-
rzy taką postawę przyjmowali. Nie eliminowała ona jesz-
cze możliwości ratowania przez innych, mniej rezonują-
cych, mniej lękliwych. Jeśli wolno mówić w takim kon-
tekście o pewnych moralnych pozytywach, to w tych
sytuac jach—„ani zdrady, ani pomocy" — polegały one
na uchyleniu się od narzuconego przez okupanta obo-
wiązku współdziałania w ściganiu prześladowanych,
w tym wypadku Żydów. Według nakazów władz hitle-
rowskich k a ż d y Polak miał obowiązek wskazać im lub
wydać k a ż d e g o napotkanego Żyda, lub też meldować
ini o każdym zasłyszanym przypadku jego ukrywania się.
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Gdyby miliony Polaków chciały poddać się tym okupa-
cyjnym nakazom i współpracować z Niemcami, nie ocalał-
by ani jeden lub niemal ani jeden Żyd. Nawet ten bierny
opór Polaków wobec zarządzeń niemieckich umożliwił
tysiącom i dziesiątkom tysięcy Polaków aktywną pomoc,
której rezultatem było uratowanie w najcięższych warun-
kach około 100000 istnień ludzkich. Albowiem w tych
czasach pogardy pomocą było wszystko, co umożliwiało
Żydowi przetrwanie. Pomocą było nawet „niezauważenie"
Żyda, milczenie—-jako punkt wyjścia dla przeciwstawie-
nia się i aktywnej pomocy. Takich, którzy wiedzieli
o ukrywających się Żydach, lecz nie donieśli o tym Niem-
com, mimo że zobowiązywało ich do tego „prawo" hitle-
rowskie, były miliony — oczywiście, w y ł ą c z a j ą c konfi-
dentów. Zjawiskiem znamiennym z tego punktu widzenia
jest fakt, że wielu przedwojennych endeków, a nawet
oenerowców, włączyło się w ten powszechny w narodzie
polskim nurt i nie tylko nie poszło na rękę okupantowi
w jego „rozwiązaniu kwestii żydowskiej", lecz — jak np.
Jan Mosdorf w Oświęcimiu, Leon Nowodworski w War-
szawie i inni — aktywnie pomagało Żydom lub wypowia-
dało się w ich obronie.

3) Pomoc doraźna to już aktywne ratownictwo, na-
zwijmy je „mniejszego kalibru". Formy tej czynnej
pomocy zależały w poszczególnych wypadkach od okre-
ślonej sytuacji i warunków. Wartość czy jakość tej pomocy
trudno dziś szacować, jest na pewno niemała i nie po-
winna być minimalizowana. Polegała ona na jednorazo-
wym, szybko przebiegającym i przemijającym kontakcie
z żywym „problemem", na ofiarowaniu ściganemu tego,
czego najbardziej w danej chwili potrzebował: kawałka
chleba, łyżki strawy, starego obuwia lub odzieży, chwili
odpoczynku w ciepłym kącie lub noclegu. Udzielenie
którejkolwiek z tych form pomocy decydowało często-
kroć o jeszcze jednym lub niejednym dniu życia. Opatrze-
nie ran, jednorazowa pomoc lekarska dla chorego zbiega

decydowały częstokroć o życiu w ogóle. Sam fakt udzie-
lenia nawet najmniejszej pomocy miał swój niezaprze-
czalny pozytywny wpływ na psychiczny i fizyczny stan
ściganego. Dodawał mu bodźca do przetrwania, do walki
o życie. Często ratu jący wskazywał ściganemu dalszą
drogę wędrówki oraz ludzi, do których można się było
z zaufaniem zwrócić o pomoc w dniu następnym. Po
udzieleniu krótkotrwałego schronienia i doraźnej pomocy
przekazywano sobie zbiega z rąk do rąk, tworząc żywioło-
wy „łańcuch przerzutowy" — jedną z najbardziej f rapują-
cych i skutecznych form ratownictwa organizowanego
nie tylko w Polsce, lecz w całej |0kupowanej Europie dla
najrozmaitszych kategorii zbiegów ściganych przez aparat
III Rzeszy.

Jakże wymowna byłaby odpowiedź na pytanie: ilu Po-
laków zajmowało się, w ten na pól zorganizowany sposób,
uratowaniem jednego Żyda w ciągu 6 lat — kilku, kilku-
nastu czy kilkudziesięciu? Bywało, że cały ten wysiłek
został zniweczony przez tragiczny przypadek. Jest dzisiaj
rzeczą niemożliwą do ustalenia, ilu Polaków zetknęło się
z tymi sprawami. Jedno nie ulega wątpliwości: liczba ich
była bardzo wielka, rzędu setek tysięcy.

Za przykład jednorazowej, krótkotrwałej, lecz decydu-
jącej o życiu pomocy posłużyć może następujący przy-
padek:

W listopadzie 1942 r., w małym miasteczku Izbica na
Lubelszczyżnie, trwała „akcja Reinhard"3, która dzięki
gorliwości SS-untersturmfiihrera Kurta Engelsa i jego
pomocników dawała codziennie plon w postaci setek
zamordowanych w bestialski sposób ludzi. Ci, których
nie mogły pomieścić przeładowane pociągi odchodzące do
Bełżca i Sobiboru, byli mordowani na miejscu. Pozostałe
kilka tysięcy osób zgromadzono w Domu Strażaka i stąd,

3 Niemiecki kryptonim akcji zagłady Żydów — od Reinharda
Heydricba, szefa RSHA, zgładzonego w maju 1942 r. przez patrio-
tów czeskich.
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partiami, pędzono ich na cmentarz żydowski, gdzie byli
rozstrzeliwani nad wykopanymi uprzednio masowymi
grobami.

Tamtejsza ludność polska nie dala się jednak gestapow-
com sterroryzować; w sąsiednich wsiach z narażeniem
życia chłopi przechowywali dziesiątki Żydów. Oto co wy-
darzyło się w Izbicy bezpośrednio po jednej z codziennych
egzekucji:

„...Listonosz Szajduk, który w listopadową noc 1942 r.
miał dyżur na poczcie w Izbicy, usłyszał ciche pukanie
do okna urzędu. Ostrożnie otworzył drzwi. Na progu
urzędu stal kilkunastoletni chłopiec, ociekający krwią.
Uciekł z przepełnionego trupami dołu na cmentarzu ży-
dowskim. Kula, która miała roztrzaskać mu głowę, zra-
niła tylko ramię. Gdy oprawcy odeszli, chłopak wy-
grzebał się jakoś z dołu, w którym leżał udając trupa,
i uciekł z miejsca kaźni. Całe ubranie przesiąkło mu
krwią zabitych, pod którymi leżał. Szajduk oraz naczelnik
poczty, Szczelik, który wielokrotnie pomagał Żydom,
umyli chłopca, dali mu nowe ubranie, opatrzyli ramię
i pokazali drogę do okolicznych wsi..." 4

4) Najwyższa forma ratownictwa polegała na trwałym
lub długotrwałym kontakcie z ratowanym. Stała, syste-
matyczna opieka, zapewniająca dzięki stabilności — w da-
nych warunkach — maksimum bezpieczeństwa dla rato-
wanego, była pomocą najcenniejszą, najbardziej sku-
teczną, ukoronowaną dziesiątkami tysięcy uratowanych
istnień ludzkich, ich przetrwaniem i definitywnym ura-
towaniem życia prześladowanych Żydów. Ten rodzaj
ratownictwa — właśnie przez swą długotrwałość — był
najbardziej niebezpieczny dla niosącego ratunek.

Ratownictwo długotrwałe występowało w postaciach
bardzo różnorodnych — stosownie do warunków i możli-

4 Józef Stefanowski. Tajemnica betonowego bunkra w Izbicy,
Wrocławski Tygodnik Katolicki (WTK) nr 23 (716), 4.VI.1967.
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wcści. Akcja ta obejmowała wypadki indywidualnej
i zorganizowanej (społecznej) pomocy; inicjatywa
w pierwszym wypadku wychodziła od jednej lub drugiej
strony (od ,,ratownika" lub ratującego się). Zaczęła się
ona niemal nazajutrz po najeździe i trwała do końca oku-
pacji, a je j napięcie wzrastało w miarę, jak rozpoznawano
rzeczywiste zamiary okupanta wobec ludności żydowskiej,
gdy utworzył on getta i zastosował wywózkę („wysiedla-
nie"), którą, niestety, zbyt późno rozpoznano jako trans-
port na zagładę. Wiele osób zacierało ślady swego „nie-
aryjskiego" pochodzenia, zaopatrując się przy pomocy
znajomych (a niekiedy i krewnych „aryjczyków") w od-
powiednie dokumenty. W wielu* wypadkach „aryjczycy",
wyczuwając niebezpieczeństwo związane z uwięzieniem
w getcie, energiczną perswazją skłaniali swych bliskich
i znajomych, aby się w ogóle w getcie nie stawiali, i urzą-
dzali ich ,,po stronie aryjskiej", zaopatrując w dokumenty,
mieszkania i pracę. O wiele trudniejsze "były akcje pole-
gające na wydobyciu z getta pojedynczej osoby lub grupy
osób, a najwięcej trudności przysparzało ratowanie
w czasie aktualnie trwającej akcji (wywózka na śmierć,
rzeź na miejscu itp.).

Oto przykład ilustrujący tego rodzaju ratownictwo:
Zbiegły z niewoli niemieckiej Teodor Niewiadomski,

przybrawszy imię swego zmarłego brata — Czesław Stett-
-Niewiadomski — pracował w zakładzie Oczyszczania
Miasta w Warszawie przy ul. Madalińskiego w dziale wy-
wozu śmieci (tzw. ,,dewuesie"). Był on członkiem organi-
zacji ruchu oporu, w której występował pod pseudoni-
mem ;,Bicz".

Niewiadomski pracował w specjalnej grupie, która
zajmowała się wywożeniem śmieci z instytucji niemiec-
kich na terenie warszawskiego getta. Wkrótce wszystkie
pracujące w getcie samochody, opatrzone specjalnymi
dokumentami, zostały obsadzone przez członków pod-
ziemnej organizacji. Był to jeden ze sposobów utrzy-
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mywania kontaktu z gettem. Do zadań Niewiadomskiego
należało dostarczanie do getta broni i amunicj i oraz wy-
wożenie stamtąd Żydów, którzy stawiali się na punktach
kontaktowych. Adresy tych punktów Niewiadomski otrzy-
mywał od Witolda Bednarczyka (poległ w Powstaniu
Warszawskim w 1944 r.). Znakiem rozpoznawczym
na punkcie kontaktowym była przedarta na pól kartka
z adresem; jedną jej połowę posiadał przybyły samocho-
dem, a drugą musiał okazać człowiek przeznaczony do
przerzutu. Przekazywanie Żydów odbywało się na terenie
nie istniejącej dziś fabryki papy (prawdopodobnie ul. So-
kołowska lub Syreny na Woli), a wywożono ich pod
specjalnymi osłonami z desek przysypanych śmieciami.

Odbiorcami broni w getcie byli członkowie Żydowskiej
Organizacji Bojowej (ŻOB), m.in. Rakolicki. Do ustalo-
nego punktu broń dostarczał ,,Miecio" na wskazany z góry
śmietnik, przy którym kręcił się cały czas, aż do momentu,
gdy ładunek został zabrany./Tym dostawcą broni, jak się
później okazało, był Tadeusz Prengiel (zginął w Powstaniu
w 1944 r.), pracujący wówczas jako tokarz w Wytwórni
Uzbrojenia na Powązkach.

l lutego 1943 r. działalność Niewiadomskiego w getcie
została zdekonspirowana przez volksdeutscha Alfreda
Hebicha. Niewiadomskiemu udało się wyrwać z jego rąk,
lecz stracił kontakt z organizacją. Po tym zajściu musiał
ukrywać się i przerwać swą działalność 5.

Problemem przysparzającym szczególne trudności było
ratowanie osób o „złym wyglądzie", tj. osób o wybitnie
semickich rysach twarzy, lub też nie władających popraw-
nie językiem polskim. Żydzi „dobrze wyglądający" i po-
prawnie władający polskim językiem mogli przy pomocy
określonego i ograniczonego ze względu na bezpieczeństwo
kręgu znajomych i przyjaciół ,,aryjskich" żyć „na po-

1 Teodor Niewiadomski, z cyklu: Z otwartych szkatuł, Stolica
nr 49 (1043), 3.XII.1967 r.

wierzchni", tj. zmieszać się ze społecznością polską
i uchodzić za rodowitych „aryjczyków". Życie tych ludzi
było jednak pełne nerwowego napięcia na skutek niebez-
pieczeństwa stale zagrażającego zarówno im, jak i ich
opiekunom. Mogli się oni jednak poruszać, oddychać świe-
żym powietrzem, grzać się w promieniach słońca.

Zupełnie inaczej przedstawiała się sprawa osób o „złym
wyglądzie". Miesiącami, a niekiedy i latami musiały żyć
„pod powierzchnią", były przechowywane w mieszkaniu
lub specjalnie w tym celu spreparowanym schowku, bez
ruchu lub z bardzo ograniczoną możliwością ruchu, nie
mogły nigdzie wychodzić lub korzystały jedynie z bardzo
ciemnych nocy, aby odbyć krótki spacer w pobliżu
schowka. Gdy schowek znajdował się pod ziemią, długie
przebywanie bez ruchu, powietrza i słońca odbijało się
bardzo szybko na zdrowiu osób mniej odpornych, powo-
dując niekiedy fatalne w skutkach komplikacje. Można
sobie wyobrazić samopoczucie ludzi zmuszonych — ze
względu na bezpieczeństwo — do przebywania miesiącami
np. pod łóżkiem, w szafie, za kotarą, ludzi, którzy poje-
dynczo lub w większej grupie osób ukrytych na mini-
malnej przestrzeni obowiązani byli pod groźbą śmierci
do zachowania absolutnego spokoju. Jak poważną kompli-
kacją była np. ciąża kobiety ukrywającej się i koniecz-
ność odbycia porodu w wyżej przedstawionych warun-
kach!

Zdarzało się, że ukryty w schronie Żyd umierał w spo-
sób całkowicie naturalny, swoją własną i — jak to
w owych czasach mawiano — „luksusową" śmiercią.
Przypadek taki przysparzał wiele kłopotów i mógł spro-
wadzić niebezpieczne i tragiczne w skutkach komplikacje.
Wszak trzeba było zwłoki ,,niearyjskiego", często nie zna-
nego otoczeniu i nie zameldowanego nieboszczyka prze-
wieźć „aryjskim" karawanem na „aryjski" cmentarz.
Formalności, sąsiedzi, ciekawość ludzka związana zwykle
z eksportacją zwiok... Gdy zdarzało się to na odludnej
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„kolonii", zwłoki można było odprowadzić nie zwracając
powszechnej uwagi. W miastach radzono sobie rozmaicie.
Czasem rozwiązania bywały makabryczne.

Nie mniej poważną komplikacją była nagła choroba,
mająca ostry przebieg i wymagająca szybkiej interwencji
lekarskiej. Przewiezienie do szpitala groziło dekonspiracją.
Nie każdemu lekarzowi można było powierzyć tej miary
tajemnicę. Jak wynika z dotychczas znanych nam wypad-
ków, lekarze polscy zapisali jedną z najpiękniejszych kart
w dziejach swego narodu niosąc — zgodnie z powołaniem
tego pięknego zawodu — ofiarną pomoc ludziom prześla-
dowanym przez okupanta, w tym także ukrywającym się
Żydom.

Do codziennych trosk osób sprawujących opiekę nad
ukrywającymi się należało zaopatrzenie ukrytych w żyw-
ność, pranie ich bielizny, wynoszenie kubłów, umożli-
wienie im utrzymania ciała w należytej czystości, co było
niezbędnym warunkiem uniknięcia chorób, zwłaszcza
w licznej, częstokroć stłoczonej grupie ludzi.

Bardziej plastyczne wyobrażenie o tym, co kryło się za
akcją ratowania ludzi zmuszonych do życia „pod po-
wierzchnią", daje poniższa, własnoręcznie napisana re-
lacja ocalonej Żydówki warszawskiej, Sabiny Szafirman,
ur. w 1912 r., złożona autorowi:

„Mieszkałam stale w Warszawie — przed wojną, jak
również w czasie ostatniej wojny. Przebywałam w getcie
warszawskim do dnia 4 lutego 1943 r., w którym to dniu
wyprowadził mnie na stronę aryjską znajomy mój,
ob. Ryszard Kamiński (Polak). Zaprowadził mnie do
mieszkania Stanisławy Borkowskiej, z domu Szymkiewicz,
która, wyszedłszy niedawno powtórnie za mąż, nosi -obec-
nie nazwisko Dawidziuk. Mieszkanie to znajdowało się
w Warszawie na Grochowie, ul. Grenadierów 39, gdzie
Borkowska mieszka również obecnie. W mieszkaniu
tym przez 19 miesięcy przebywałam w ukryciu, nie wy-
chodząc z niego ani razu (ze względu na tzw. „zły
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Wygląd" — Sz.D.), aż do wyzwolenia przez Armię Czer-
woną (wrzesień 1944 r.}. Wspólnie ze Stanisławą Bor-
kowska mieszkał tamże je j brat, liczący wówczas lat
13 i45 który czynnie pomagał siostrze w ukrywaniu
mnie. Przebywałam stale w pokoiku, w którym była
kotarka — za nią chroniłam się, gdy przychodził przy-
godnie jakiś sąsiad lub krewny Borkowskiej. Gdy istniała
obawa rewizji policyjnej lub innej większej nieprzyjem-
ności, wchodziłam do «bokówki» na «górkę», używanej
wyłącznie przez Borkowska, a która znajdowała się
w tymże korytarzu, na facjatce. W tej sionce znajdowało
się jeszcze jedno mieszkanie. (Jdy musiałam wejść do
«bokówki», wówczas Stasia odwiedzała sąsiadów, zaga-
dywała ich, brat zaś Stasi, Józio, dawał sygnał, kiedy
można przejść i kiedy wyjść... W razie najgorszego byłam
zaopatrzona w kennkartę na nazwisko Marii Jasińskiej,
którą załatwił dla mnie ob. Ryszard Kamiński, lecz której
ani razu nie wykorzystałam.

Pewnego razu u sąsiadów na dole odbyła się rewizja,
powstała wówczas bieganina na korytarzach, nie mogłam
przejść do «bokówki» i musiałam zostać w pokoju. Umówi-
łyśmy się wtedy ze Stasia, że w wypadku przybycia do
nas policji, mamy zgodnie zeznawać, że przyszłam do
nie j *przed godziną policyjną, że nie miałam dokąd pójść,
że znamy się stąd, iż wspólnie jeździłyśmy «za szmuglem».
Szczęśliwie policja do naszego mieszkania nie weszła. Nie
mam słów na podkreślenie serdecznego stosunku i starań,
jakimi mnie otaczali Stasia i jej brat. Nigdy, w jakże
licznych chwilach niesłychanego napięcia i wyczekiwania
najgorszego, nie usłyszałam z ich ust słowa niechęci lub
zdenerwowania, wyrzutu lub wymówki i wypomnienia
tego, co oni ryzykują przeze mnie. Wprost przeciwnie,
gdy wpadałam w zwątpienie, pocieszali mnie, jak mogli,
i dodawali otuchy. Najlepszy kąsek obiadu dostawał się
mnie: podczas gdy oni jedli czarny chleb, dla mnie zawsze
starali się o biały lub bułki. Gdy przybywali krewni Stasi,
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to starała się ich jak najszybciej pozbyć, bym nie musiała
długo przebywać za kotarą w napięciu nerwowym. Gdy
zaś przychodzili koledzy do Józia, natychmiast wychodził
z nimi na podwórze, tłumacząc się chęcią zabawy. Jedy-
nym człowiekiem z zewnątrz, którego widywałam, był
ob. Ryszard Kamiński, organizator mego ocalenia. Przy-
nosił nam wiadomości, krzepił na duchu i zaopatrywał
w środki materialne. Przez kilkanaście dni po moim przy-
byciu do Borkowskiej cierpiałam na nerwową chrypę,
połączoną z dusznicą (uszkodzenie strun głosowych),
której nie mogłam opanować. Zdarzyło się wówczas kilka-
krotnie, że do mieszkania naszego zachodził sąsiad,
a w chwilach gdy ja za kotarą nie mogłam opanować
kaszlu, wszyscy w tym momencie zaczęli kaszleć i kichać,
starając się w ten sposób zagłuszyć mój kaszel. Sąsiad
był zdumiony, było to po trosze komiczne, również wyso-
ce niebezpieczne. Aby zorientować się, czy nie powinnam
udać się do schronu w «bokówce», Stasia codziennie dzwo-
niła do ob. Ryszarda Kamińskiego, a ten w umówiony
sposób informował o sytuacji na mieście — czy nie ma
obław, czy też nie odbywają się rewizje. Z końcem lipca
(1944 r. — Sz.D.) ob. Ryszard Kamiński zapowiedział, że
może być sytuacja, że nie będzie mógł przez dłuższy czas
nas odwiedzać, ze względu na przybliżenie się frontu, że
należy się liczyć z możliwością bombardowania, że będę
musiała schodzić do schronu. By uniknąć niebezpieczeń-
stwa zdemaskowania mnie w ostatniej chwili, przyniósł
bandaże, polecił mi obandażować twarz, rękę i nogę i tylko
w takiej maskaradzie pokazać się sąsiadom. Rzeczywiście
nastgpiły bombardowania, wówczas Stasia rozpuściła
wśród sąsiadów wieści, że przybyła do niej krewna
z Otwocka, która została ranna podczas bombardowania.
Położyłam się do łóżka, do mieszkania zaczęły przychodzić
sąsiadki, które rnnie pocieszały. Gdy rozpoczynało się
bombardowanie, schodziłam obandażowana do piwnicy
i nie wzbudzałam podejrzenia.
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Tuż przed wyzwoleniem nastąpił tragiczny moment,
d rozeszły się wieści, że Niemcy nakazali ewakuację

ludności cywilnej z Grochowa. Pojawienie się. moje nawet
w tej maskaradzie na ulicy na dłuższą metę mogło skoń-
czyć się tragicznie. Wówczas Stasia zdecydowała się na
krok którego je j nigdy w życiu nie zapomnę- Oddała mi
swoje sześciomiesięczne dziecko, aby swym dobrym aryj-
skim wyglądem służyło mi za alibi, niwelowało mój «nie-
dobry wygląd*. Rozstając się ze mną powiedziała, że
dziecko na pewno mnie uratuje, że szczęśliwie przeżyję,
a po wojnie zwrócę je j dziecko, gdyby natomiast ona
zginęła, to jest przekonana, że( dziecku będzie dobrze
u mnie. Na szczęście wszystko to było zbyteczne, gdyż
w ostatniej chwili Stasia dowiedziała się, że matki
z dziećmi mogą pozostać w swoich domach, że Niemcy
zwolnili od wysiedlenia matki z dziećmi. Stasia została
i wraz z nią ja, ukryta w «bokówce». Wkrótce doczeka-
łyśmy się wyzwolenia.

Życie swe zawdzięczam ob. Ryszardowi K a miński e mu,
Stanisławie Borkowskiej i Józefowi Szyrńkiewiczowi,
którzy uratowali mnie, narażając swoje życie przez długie
19 miesięcy. Moje głębokie uczucie wdzięczności towa-
rzyszyć im będzie przez całe życie (...)" 6.

8 Protokół zeznań Sabiny Szafirman, z d. Rozenberg, córki
Menela i Tyli z d. Graf, ur. w Warszawie, 26.XI.1912 r., z zawodu
urzędniczki, złożonych przed drem Szymonem Datnerem w War-
szawie, 7X11.1950 r. Protokół przekazany do AGK, sygn. 1108
z inw. 1164.



Ratownictwo długofalowe
— zbiorowe i masowe

Jeszcze trudniejszą J bardziej skomplikowaną formą
ratownictwa, jak przechowywanie przez dłuższy czas
jednej osoby, było długotrwale ukrycie większej grupy
osób.

Takie przypadki przechowania od 2 do 10 osób nazwie-
my umownie ratownictwem zbiorowym, a powyżej
10 osób — masowym.

Jest rzeczą samą przez się zrozumiałą, że wraz ze
wzrostem liczby ukrywanych wzrastały skomplikowane
problemy techniczne, higieniczno-sanitarne, materialne,
aprowizacyjne, zdrowotne itp., a przede wszystkim ostro
występował* sprawa niebezpieczeństwa stale zagrażają-
cego życiu ukrywanych i ukrywających.

Zilustrujemy ten rodzaj ratownictwa na trzech przy-
kładach z Warszawy i dwóch z terenów zabużańskich. We
wszystkich wypadkach ratownictwa zbiorowego i ma-
sowego podopieczni znajdowali się w stałym ukryciu
(„pod powierzchnią"), zdani całkowicie na starania ratu-
jących, którzy musieli zajmować się podopiecznymi na
co dzień, wykonywać przy nich różne czynności, niemal
jak przy małych dzieciach.

Wszystkie przytoczone niżej przypadki ratownictwa
długofalowego zakończyły się szczęśliwie.

Większą grupę Żydów uratował w Warszawie, m.in. na
terenie Ogrodu Zoologicznego, uczony zoolog i dyrektor
ZOO, dr Jan Żabiński, oraz jego żona, literatka Antonina
Żabińska.

„W klatkach dla zwierząt ukrywali się Żydzi, którym
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Babińscy dostarczali żywności i troskliwie, z narażeniem
życia, opiekowali się nimi" '.

Jedna z uratowanych, Regina Kenigswein, zamieszkała
po wojnie w Izraelu, pisze m.in.:

Dr Żabiński pomógł wydostać się z warszawskiego
oetta mnie i trojgu mych dzieci w wieku od 4 miesięcy
do 6 lat. Dnia 10 grudnia 1942 r. przyszłam do domu drą
Zabińskiego. Następnie wyprowadził on z getta mego
męża, Samuela Kenigsweina, byłego boksera warszaw-
skich klubów sportowych. Dom dr Zabińskiego był jakby
Arką Noego — ukryli się tam ludzie i zwierzęta. W akcji
ratowania Żydów wzięli równi&ż udział jego żona Anto-
nina i syn Ryszard. Dr Żabiński ukrył mego męża u swego
znajomego, inż. Feliksa Cywińskiego, przy ul Sapieżyń-
skiej. Ja z trojgiem dzieci ukrywałam się u niego przez
cały 1943 r.; później za jego pośrednictwem ukrywałam
się u jego znajomych i przyjaciół — aż do wybuchu Po-
wstania Warszawskiego" 2.

Żabiński, związany z Armią Krajową, przechowywał
na terenie ZOO magazyn z amunicją. Gdy rozpoczęły się
prześladowania Żydów, a następnie ich masowa ekster-
minacja, podjął wraz z żoną akcję ocalenia, r y z y k u j ą c
życiem swoim, i swoich najbliższych — żony i dwojga
dzieci.

„Jest w tym przede wszystkim zasługa mojej żony... —
powiada. — Co się zaś mnie tyczy, to miałem pewien mo-
ralny dług wobec Żydów. Mój ojciec był wojującym ateis-
tą i dlatego oddał mnie do gimnazjum Kreczmara, jedyne-
go wówczas w Warszawie, w którym nie było obowiązko-
wej nauki religii. W związku z tym około 65"/o uczniów

1 Władysław Bartoszewski i Zofia Lewinówna, Ten jest z Oj-
czyzny mojej, cyt. wyd., s. 82.

2 Józef Goldkorn, W) tn Noachs tejwe (Jak w Arce Noego),
Folks-Sztytne nr 57 i3580), Warszawa, 12.IV.1967.
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stanowili Żydzi. Po zakończeniu wyższych studiów byłem
nauczycielem w tym gimnazjum. Miałem wielu przyjaciół
wśród żydowskiej inteligencji" 3.

Rodzina Babińskich uratowała kilkudziesięciu Żydów,
m.in.: Reginę Kenigswcin, córkę Samuela Sobola, przed-
wojennego dostawcy owoców dla zwierząt w ZOO; Irenę
Wajs (z męża Majzel); żonę i córkę zoologa Szymona
Tenenbauma; adwokata Lewi, który był krewnym
adwokata Kramsztyka (Szymon Tenenbaum i ad w.
Krarnsztyk, obaj szkolni koledzy Żabińskiego, zmarli
z wyczerpania w getcie w pierwszych miesiącach jego
istnienia); Różę Amzel, asystentkę prof. Ludwika Hirsz-
felda, j e j matkę i wielu innych, którzy przebywali w domu
Żabińskiego przez kilka tygodni lub dni, po czym byli
przekazywani dalej, w bezpieczne miejsca. Pożywienie dla
ludzi ukrytych w klatkach, w których przebywały przed-
tem dzikie zwierzęta, przynosił przeważnie 7-letni synek
Żabińskich, Ryszard — tak było bezpieczniej. Po nawią-
zaniu kontaktu z Janiną Bucholc, która była członkiem
Rady Pomocy Żydom, ratownictwo przybrało bardziej
zorganizowany charakter.

Małżeństwo Żabińskich zostało odznaczone przez in-
stytut Yad Washem medalem „Sprawiedliwi Wśród Na-
rodów", a w Gaju Sprawiedliwych w Jerozolimie zasa-
dzono na ich cześć dwa drzewka.

Inż. Feliks Cywiński, oficer lotnictwa, w okresie
międzywojennym członek Komunistycznej Partii Polski,
w czasie od 1943 do 1945 r. uratował 26 osób: kobiet,
mężczyzn i dzieci pochodzenia żydowskiego.

Zapewnił im mieszkanie i żywność oraz w koniecznych
wypadkach opiekę lekarską drą Jana Mackałly. Skaza-
nych na zagładę Żydów przechowywał w swoim miesz-
kaniu w Warszawie, przy ul. Sapieżyńskiej 19, oraz
w mieszkaniu swoich rodziców w Brwinowie.

3 J. Goldkorn, tamże.
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Poza tym inż. F. Cywiński wielu osobom ułatwił zdo-
bycie „aryjskich" papierów, ucieczkę z getta, przetrwa-
nie okresu okupacji. W okresie Powstania Warszawskiego
wszyscy ci ludzie wzięli czynny udział w walce z hitle-
rowcami.

A oto niektóre z nazwisk osób uratowanych: małżeń-
stwo Szac z 6-letnim synkiem, Aniela Klepfin, Regina
Kenigswein z mężem, Helena Kelner, Urszula Ruminsz-
tein, małżeństwo Finkielsztein, Maria Modzelewska, Noj-
man, Rybak...

W czasie pobytu w Tel-Awiwie na zaproszenie jednego
ze swoich „podopiecznych" inż.tCywiński został odzna-
czony medalem izraelskiego instytutu Y ad Washem —
„Sprawiedliwi Wśród Narodów" 4.

Niezwykle ofiarną i pełną samopoświęcenia działalność
na rzecz ratowania skazanych na zagładę Żydów war-
szawskich, a zwłaszcza dzieci żydowskich, rozwinęła
w Warszawie Irena Sawicka, ps. ,,Stefa", „Teresa". Jej
sylwetkę i działalność w latach 1942—1944 opisuje Ignacy
Robb, ps. „Narbutt", poświęcając jej ciepłe, serdeczne
wspomnienie 5.

Irena Sawicka była członkiem Komitetu Dzielnicowego
Polskiej Partii Robotniczej na Żoliborzu, a potem na Mo-
kotowie. Działała ona przede wszystkim w środowisku
radykalnej inteligencji, w którym założyła Stowarzysze-
nie Pomocy Partyzantom. Przez je j niewielkie, dwupoko-
jowe mieszkanie na Żoliborzu przewijali się ludzie prze-
śladowani, ścigani Żydzi, „spaleni" bojowcy getta.

Mówiąc o pomocy, jaką Irena Sawicka okazała Żydom,
Robb podkreśla, że mimo zapracowania i marnych do-
chodów z korepetycji, Sawicka „znajduje czas na to, by

4 J. Golkern, Sprawiedliwy wśród narodów, Nasz Glos nr 15
(247), Warszawa, 19.IV. 1967 r.

* Ignacy Narbutt, Ludzie i wydarzenia, „Książka", 1947 (roz-
dział pt. Setce Gorejące), s. 91—98.
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zająć się ludźmi najnieszczęśliwszymi, ludźmi, których"
okupant wygnał i drutem od miasta odgrodził" 6.

Wraz z Loda Komarnicką, kobietą o przekonaniach
raczej zachowawczych, lecz którą wstrząsnął widok mor-
dowanych dzieci żydowskich i naprowadził na drogę ich
ratowania, Sawicka organizuje fabrykowanie fałszywych
kennkart dla Żydów kryjących się w Warszawie. W czasie
powstania w getcie w 1943 r. w jej mieszkaniu spotykają
się przedstawiciele walczącego getta (Adolf Berman,
Jicchak Cukierman) z przedstawicielami PPR i GL, by
zorganizować pomoc zbrojną dla żołnierzy Żydowskiej
Organizacji Bojowej; poprzez GL nawiązują oni kontakt
z Delegaturą Rządu na Kraj.

Irena Sawicka zginęła w Powstaniu Warszawskim, we
wrześniu 1944 r.

„W tych ciężkich czasach przeciwności i walk pozostała
tym, czym pozostać bylo najtrudniej — po prostu czlo-
wiekiem. Gdy myślą o j e j śmierci w boju powstańczym,
na Mokotowie, wiem, że śmierć te. przyjęla cicho i spokoj-
nie, jak wszystko przywykła, w życiu przyjmować. Na-
przeciw śmierci wyszła jak naprzeciw codziennej walce —
z sercem gorejącym" 7.

Fryderyk Czerwień i jego żona, Maria Czerwień, ro-
dzice siedmiorga dzieci, przechowali w okresie okupacji
w Rawie Ruskiej 12 Żydów pochodzących z tego miasta.
Przetrwali w schronie, który Czerwień wybudował pod
własnym mieszkaniem. Wszyscy przeżyli i doczekali się
wyzwolenia.

Byli to: Lazar Diller z żoną, Mendel Hoch, Abraham
Klag z żoną, Herman Graf z żoną Różą, Lewinowa (żona
Mojżesza Lewina) z dzieckiem, Abisz Post, Dawid Post
i Efraim Post. Dziecko Lewinowej, a po pewnym czasie

także matkę, Czerwień umieścił w Domu Dziecka, gdzie
przeżyli w lepszych warunkach.

\V 1951 r. ziomkostwo Żydów z Rawy Ruskiej w USA
skierowało do swych wybawców pismo, w którym stwier-
dza m.in.:

„...Z narażeniem własnego życia i życia członków jego
rodziny Fryderyk Czerwień wybudował pod własnym
mieszkaniem schron, w którym przechował przez cały
czas okupacji tych jedenastu 8 Żydów, udziełając im po-
mocy, żywiąc ich, i dzięki niemu i jego rodzinie zostali ci
żydowscy jego rodacy ocaleni od.niechybnej śmierci z rąk
siepaczy hitlerowskich... My, niżej podpisani, składamy
powyższe oświadczenie dobrowolnie, w dowód zobowią-
zania i wiecznej wdzięczności dla Fryderyka Czerwienią,
jego żony i ich dzieci, oceniając ich bohaterstwo i ofiar-
ność, gdyż z narażeniem własnego bezpieczeństwa i życia
uratowali od niechybnej śmierci rodaków żydowskich,
bezinteresownie, kierując się tylko szlachetnością i współ-
czuciem dla doli rodaków. Będziemy mu wdzięczni po
wieczne, czasy i nazwisko Fryderyka Czerwienią i jego
rodziny będzie wpisane do serc naszych i do złotej księgi
naszej organizacji" (podpisany: sekretarz „Rawa Ruska
Relief", 32 Jackson Str, New York w WY, Moses Katz)9.

W latach 1943—1944 trzy rodziny polskie przy współ-
działaniu dwóch Ukraińców uratowały życie 7 Żydom,
z których 6 pochodziło ze Lwowa, a jeden (adwokat
Weiser) z Kołomyi.

Od czerwca 1943 r. do lipca 1944 r. we wsi Krzywczyce
Wielkie (koło Winnik pod-Lwowem) Stanisław Niedziółka

1 Tamże, s. 96.
1 Tamże, s. 98.

8 Jak wynika z listu, ziomkostwo wie o 11 uratowanych, na
podstawie badań GKBZH ustalono, że uratowało się 12 osób.

9 Pismo Marii Czerwień do GKBZH z 28.IV.1966 r., oraz odpis
pisma ziomkostwa, AGK, teczka: Rawa Ruska.
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i jego żona Katarzyna przechowali 7 Żydów, w tym
dzieci.

Byli to: F. Weiser, syn Jakuba, małżeństwo Aron i He-
lena Charatan oraz ich dwaj synowie Józef i Ludwik,
Henryk Hauben i 12-Ietni Izio Hecht. Wiele przeżyli po
likwidacji lwowskiego getta, zanim znaleźli bezpieczną
przystań w domu Niedziółków. Ludwik i Józef Charata-
nowie oraz Hauben uciekli z osławionego obozu janows-
kiego na peryferiach Lwowa, Izio błąkał się po okolicz-
nych polach, zaś Weiser i Hauben, którzy ukrywali się
początkowo razem we Lwowie, utrzymywali ze sobą łącz-
ność przez Ukrainkę, Halinę Iwanowną Szkurpiełło.

W akcji pomocy w Krzywczycach brały aktywny udział
również dzieci Niedziółków: Józefa (obecnie Trzoska, zam.
w Jastrowie), Zofia (obecnie Starzyk, zam. we Wrocławiu),
synowie Władysław, Bronisław (zam. we Wrocławiu)
i Roman (zam. w Gniechowicach) oraz Franciszka Nie-
dziółkowa, matka Stanisława. W ukrywaniu wymienio-
nych osób pomagała także sąsiadka Niedziółków, Zofia
Łopuszyńska, robotnica rolna, i jej córka Dziunia (obecnie
zam. w Zielonej Górze).

W czasie odwrotu Niemcy zaczęli budować umocnienia
obok domku Niedzióików. Nad wszystkimi zawisło wielkie
niebezpieczeństwo. Wówczas babcia, Franciszka Niedziół-
kowa, mieszkająca w centrum wsi, decyduje się wziąć zbie-
gów do siebie. Pewnej nocy Ukrainiec, Michaił Pietrowicz
Batig, mieszkający u babci i biorący aktywny udział w ak-
cji ukrywania, przewiózł do jej domu wszystkich Ży-
dów, umieściwszy ich na wozie pod szafami i domowym
sprzętem.

W lipcu 1944 r. we wsi ,,zaczęto mówić" o ukrywają-
cych się u Niedziółków Żydach. Zatrwożeni Weiser i Hau-
ben postanowili nocą przedrzeć się do Lwowa, do miesz-
kania znajomej Polki.

„Uzbrojeni" w jeden nagan z niewielką ilością naboi
i w zardzewiały bagnet, ruszyli lipcową nocą przez pola
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do Lwowa, do wyznaczonego mieszkania. Będąc już na
końcu wsi ujrzeli nagle na tle żyta zmierzającą w ich stro-
nę postać i usłyszeli cichy kobiecy głos: „To ja, Zosia".

Okazało się, że Zofia Łopuszyńska, dowiedziawszy się
od Katarzyny Niedziólko o naszym planie przedostania
się do centrum miasta, skłoniła swoją siostrę, Julię Ku-
nicką, robotnicę, żeby przyjęła zbiegów na jakiś czas do
siebie, do swojej lepianki, która stała z boku od centrum
wsi Krzywczyce. Zofia Łopuszyńska przekonała ucieki-
nierów, aby zrezygnowali z ryzykownego planu, przed-
stawiając im niewielkie szansę przedostania się do cen-
trum Lwowa wśród licznych patroli SS, policji, żandar-
mów i tajniaków.

U siostry Łopuszyńskiej, Julii Kunickiej, zbiegowie
przetrwali aż do pojawienia się we wsi czołówki wojsk
radzieckich — do 24 lipca 1944 r. W czasie pobytu w jej
domu wielką inicjatywą i pomysłowością w zdobywaniu
dla nich żywności odznaczył się 9-Ietni synek Kunickiej,
Zbigniew 10.

Rodzina Charatanów, która także usiłowała urządzić się
u znajomych we Lwowie, zmuszona była jednak powró-
cić do Franciszki Niedziółko, gdy plany te okazały się
nierealne. Mimo niebezpieczeństwa, nie odmówiła im dal-
szej pomocy.

Wszyscy szczęśliwie przeżyli n.

Debora Weg, ur. 3. X. 1917 r. w Tarnowie, córka Szymona
i Anny z d. Kanner, w czasie okupacji mieszkała wraz
z rodziną w Tarnowie. W 1942 r. poznała tam Stefanię
Grzebyk, obecnie Włoszczyniak, ur. 21. VI. 1918 r. w Lu-

10 Obecnie Julia Runicka, emerytka, mieszka razem ze swym
synem w Jeleniej Górze, przy ul. W i e j s k i e j 27b, m 1. Zbigniew
Kunicki jest mechanikiem w Jeleniogórskim Przedsiębiorstwie
Przemysłu Bawełnianego.

11 Na podstawie listów ad w F. J. Weisera z 2.II.1967 r.
i 3.V.1968 r., skierowanych do autora.
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bieni, woj. Rzeszów, córkę Jana i Marii z d. Krupa, która
obiecała jej pomóc w razie niebezpieczeństwa i podała
swój adres w Monasterzyskach, pow. Buczacz (Tarnopol-
skie).

Jesienią 1942 r. Debora Weg wyszła z getta tarnowskie-
go i dzięki bezinteresownej pomocy Polaka, Józefa Wałę-
gi, syna kolejarza zam. w Tarnowie, przebywała cały
dzień w domu Wałęgów, otoczona opieką. Wieczorem Wa-
tęga z synem Józefem odprowadzili ją na dworzec, skąd
Józef odwiózł ją do Monasterzysk. Stefania Grzebyk ulo-
kowała zbiega u swoich znajomych, mówiąc im, że to
Polka ukrywająca się przed wywózką na roboty. Kiedy
skończyły się pieniądze, Grzebyk zabrała ją do siebie
i przechowywała w swoim domu, mimo ciężkich warun-
ków materialnych. O tym, że Debora jest Żydówką, poza
Stefanią wiedział tylko jej brat, Stanisław Grzebyk. Gdy
hitlerowcy zaostrzyli represje za ukrywanie Żydów, Sta-
nisław wyrobił u znajomego Ukraińca w Arbeitsamcie pa-
piery dla siebie i swojej rzekomej „żony Marii", z którą
zgłosił się ,,dobrowolnie" na roboty do Niemiec.

W lutym 1943 r. oboje wyjechali do Buczacza, stamtąd
przez Tarnopol do Lwowa i transportem do Dobeln w Sak-
sonii, gdzie oboje pracując na roli doczekali się w dniu
8 maja 1945 r. wyzwolenia przez Armię Czerwoną.

Stefania Grzebyk uratowała również bezinteresownie
siostrę Debory Weg, Sarę, lokując ją u swoich znajomych
Gawłowskich w Monasterzyskach. Gawłowscy nie wie-
dzieli, że Sara jest Żydówką. Stefanii Grzebyk zawdzię-
czają również swoje ocalenie dwie inne rodziny żydows-
kie: 1) małżeństwo Naftałi i Sara Spangeletowie (pocho-
dzący z Andrychowa), których zaopatrzyła w dokumenty
na nazwisko Jarosz i ulokowała we wsi Lubień, pow. Rze-
szów (Naftałi jako Ludwik Jarosz był w Lubieniu dowód-
cą partyzantki AK); 2) 5-osobowa rodzina Kellerów. Ste-
fania Grzebyk wywiozła Kellerów pojedynczo z tarnow-
skiego getta do wsi Boguchwała, pow. Rzeszów, i uloko-
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wała w domu komendanta miejscowej granatowej policji.
Nikt oczywiście nie domyślał się, że są to Żydzi.

Stefania Grzebyk uratowała ogółem 9 osób narodowoś-
ci żydowskiej. Wszyscy przeżyli 12.

Jak widzimy, „ratownicy" rekrutowali się ze wszyst-
kich warstw społecznych, ze wszystkich środowisk. Byli
to inteligenci, robotnicy, chłopi, bardzo wiele kobiet, le-
karze, uczeni, pisarze, księża zakonni i świeccy, inżynie-
rowie, byli oficerowie, ludzie w różnym wieku — nawet
starcy i dzieci.

Pod względem terytorialnym ratownictwo ogarniało
caty obszar przedwojennej Polski, przy czym najbardziej
powszechnie występowało na terenie Warszawy i woje-
wództwa krakowskiego. Wskutek powojennych prze-
mieszczeń ludności liczne wypadki ratownictwa na tere-
nach zabużańskich, na Wileńszczyźnie, Nowogródczyźnie
itd. pozostały nie zbadane, a są wśród nich zasługujące na
szczególną uwagę ze względu na rozmiary tragicznych
ofiar, jakie poniosła ludność polska za ratowanie 'Żydó*v
(np. sprawa spod Sasowa, o której piszemy dalej).

Przebogate pod względem pomysłowości sposoby prze-
chowywania ściganych zasługują na specjalne studia.

Ze względu na rozmiary niniejszej publikacji musimy
zrezygnować z opisu wszystkich znanych nam przypad-
ków długotrwałego ratownictwa indywidualnego (nie zor-
ganizowanego)— były ich tysiące. Ograniczymy'się więc
do bardziej szczegółowego omówienia tych spraw w jed-
nym, mało jeszcze zbadanym pod tym względem regionie
białostockim. Ponadto zatrzymamy się nad problemem
ratownictwa dzieci żydowskich.

12 Zeznanie Marii Grzebyk z 22.IX.1967 r., złożone autorowi.



Ratownictwo na Białostocczyźnie

Nieznana powszechnie, nic uwzględniona w dotychczaso-
wych badaniach i publikacjach jest sprawa ratownictwa
Żydów na Białostocczyźnie l. Autor przedstawia poniżej
pierwszą listę wypadków ratownictwa na tamtejszej
ziemi, zarejestrowanych przez niego tuż po wyzwole-
niu, w latach 1944—-1945. Wszystkie te wypadki należą-
ce do kategorii ratownictwa indywidualnego, nie organi-
zowanego, rozwijającego się spontanicznie i — rzecz zna-
mienna— długotrwałego, obejmującego okresy od kilku
do kilkunastu miesięcy przechowywania ściganych, za-
kończyły się szczęśliwie. W większości chodzi tu o ratow-
nictwo niedobitków wielkiej akcji eksterminacyjnej
w tzw. „prowincji" białostockiej, zapoczątkowanej przez
Niemców 2 listopada 1942 r., której ofiarą padło około
130000 osób. Akcja ta, z wyjątkiem getta białostockiego
i kilku innych miejscowości (Jasionówka, Krynki, Pru-
żana, częściowo Sokółka i Grodno), objęła wówczas cały
tzw. „okręg białostocki" (Bezirk Białystok), terytorialnie
pokrywający się; mniej więcej z przedwojennym obszarem
województwa białostockiego.

Oto rejestr sporządzony przez autora w 1944/1945 r.:
Od listopada 1942 r. do wyzwolenia Stefan Biały wraz

z 6-osobową rodziną z kolonii Kazk, gm. Szepietowo, pow.

1 Po raz pierwszy autor podał do publicznej wiadomości kilka
konkretnych wypadków ratownictwa w 'Białostockiem na la-
mach Tygodnika Demokratycznego nr 16(776), 14.IV.1968 r.' O jed-
nym z ratowników na Białostocczyźnie nadmienia także Emanuel
Ringelblum (cyt. wyd.), poświęcając wiele ciepłych słów Pawłowi
Harmuszko {pod kryptonimem „Gawła H."). O P. Harmuszko piszą
także W. Bartoszewski i Z. Lewinówna (cyt. wyd.).
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\Vysokie Mazowieckie, przechowywał u siebie d \voje Ży-
dów: Szulima Okunia lat 34 z Wysokiego Mazowieckiego
i jego 4-letnią córkę.

W okresie okupacji we wsi Tybory Jezierna, pow. Wy-
sokie Mazowieckie, mieszkańcy tej wsi, Julian Biały i jego
córka Wiktoria Buczak, po mężu Grodzka, oraz jej syn
Stanisław Buczak ukrywali 4 Żydów, mieszkańców wsi
Jabłonki: Berke Segala i jego dwoje dzieci — Bejlę lat 12
i Motla łat 14 — qraz Icka Segala, brata Berke. Icek Se-
gal ukrywał się tam przez pół roku.

Od 25.1.1942 r. mieszkaniec wsi Kamionka, gm. Kali-
nówka Kościelna, pow. Mońki, Władysław Boruta, ukry-
wał w swej zagrodzie Żydów przez 5 miesięcy, aż do wy-
zwolenia.

Byli to:
Kłotnickie Bela (matka) i Rosa (córka), Rosenblum Cha-

na, Rosenblum Fejga, Szuster Mojżesz.
Boruta udzielał pomocy zupełnie bezinteresownie. Oka-

zał ją również partyzantom (zaopatrywał w żywność, da-
wał noclegi).

l listopada 1942 r. Antoni Bochenko ze wsi Krukowsz-
czyzna, osada Korycin, pow. Sokółka, zaproponował Abra-
hftmowi Błacharowi i trzem innym Żydom z Jasionówki
przechowanie ich do końca okupacji. Żydzi, obawiając
się podstępu, nie chcieli się zgodzić. Bochenko przyjechał
po nich furmanką, zabrał do siebie i przechował do wy-
zwolenia. Jak stwierdza osoba relacjonująca to zdarzenie,
Bochenko podtrzymywał ich na duchu: „Zawsze mówił:
«Trzymać nie sztuka, tylko dotrzymać*. Zawsze dawał
nam nadzieję, że hitleryzm musi zginać, a demokracja
zapanuje".

Szczególne zasługi w akcji ratowania Żydów położył
Paweł Harmuszko, ur. 17.XI.1905 r. we wsi Nowosiołki,
mieszkaniec Łososny (pod Grodnem). W pięciu podróżach
przewiózł 19 Żydów z zagrożonego eksterminacją getta
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w Grodnie do „bezpieczniejszego" wówczas getta w War-
szawie (od listopada 1941 do kwietnia 1942 r.).

Byli to: Berg — adwokat, inż. Fajersztajn (Fajertag)
Jakub z żoną, Lifszyc Halina i Szyf Borys (rodzeństwo
przywiezione z Warszawy do Nowosiolek), inż. Lacher
Jerzy z żoną i niemowlęciem, inż. Lewinson Jerzy z żoną,
Muchowa Ina z córką, Rautensztajn z żoną i 8-letnim sy-
nem (mały zapowiadał się na utalentowanego skrzypka)..

W kwietniu 1942 r. Harmuszko załatwił w Warszawie
przepustki dla 8-osobowej rodziny Haliny Lifszyc i dos-
tarczył je do Lublina, gdzie rodzina ta przebywała. Matką
Haliny Lifszyc (lekarz dentysta Szyf) oraz jeszcze jedną
kobietę z dzieckiem Harmuszko umieścił w szpitalu poza
warszawskim' gettem. Dla wszystkich tych osób wystarał
się o dokumenty i przepustki. Załatwił także dokumenty
na podróż do Warszawy dla rodziny drą Sołowiejczyka
(ojciec — chirurg, syn — chirurg, drugi syn — inżynier;
wszyscy z żonami i jedno dziecko), która przebywała wte-
dy (luty 1942 r.) w Lidzie. W lutym 1943 r. Harmuszko
przewiózł w worku poza mury warszawskiego getta synka
drą Emanuela Ringelbluma i zaopatrzywszy go w papiery
na nazwisko Kozłowski umieścił u p. Nowakowej, zam.
przy ul Wileńskiej 19. Również w lutym wyprowadził
z warszawskiego getta Emka Putermana (oficera WP)
i jego bratanka, zaprowadził do organizacji PPR w War-
szawie (u p. Widomskiej na Żoliborzu, przy ul. Górskie-
go 5).

Od 5.IY.1943 r. do 21.VII.1944 r. Harmuszko przechowy-
wał u siebie 8 Żydów.

Byli to: Anna Lubicz z d. Klempner, mieszkanka Grod-
na; Borys Szyf z Warszawy; Halina Szyf-Lifszyc z War-
szawy (obecnie żona drą Kahana); Barbara Woroszylska
oraz dr Grzegorz Woroszylski (małżeństwo z Grodna)
wraz z trzema córkami: Wiktorią Woroszylska, lat 18,
Woroszylska (imię nieznane), lat 22, Czesławą Woroszyl-
ska, lat 9.
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Harmuszko działał w porozumieniu z dziewczyną ży-
dowską, Hanką, z Warszawy, która także przewoziła ludzi
(blondynka). W styczniu 1941 r. wyrobił je j przepustkę
z „aryjskim" dokumentem, na który przewiozła ze Słoni-
mia 2-letnią sierotę (rodzice zginęli w rzezi słonimskiej).

Wszystkie pieniądze, którymi dysponował Harmuszko
przeznaczał na pomoc dla tych Żydów, którzy byli pozba-
wieni środków materialnych.

W listopadzie 1942 r. ksiądz proboszcz Chwałko z Brańs-
ka, woj. białostockie, ukrywał u siebie przez 9 dni Fajwla
Szapiro, Lejbla Szapiro, Menuche Wassera, a następnie
znalazł dla nich lokum u Stanisława Popławskiego we
wsi Oleksin, gm. Brańsk. Utrzymywał on ciągły kontakt
z ukrywającymi się, pocieszał ich. Gdy kryjówka zosta-
ła „spalona", wystarał się o nową kryjówkę u Józefa Rę-
kawka we wsi Czarne Średnie, gm. Grodzisk. Jednemu
z ukrywających się, Szapirze, umożliwił powrót do opus-
toszałego getta po pieniądze. Wszystko to robił zupełnie
bezinteresownie, mówił: „Ja robię to, czego religia wyma-
ga". Gdy widział uciekającego z getta Żyda, mówił: „Jak
to dobrze, jeszcze jeden uciekł".

W okresie okupacji mieszkaniec wsi Miastkowo, pow.
Łomża, Józef Dąbkowski, przechowywał 9 Żydów.

Byli to: Lewton ze wsi Drogoszewo, gm. Miastkowo;
Nadborn ze wsi Rydzewo, gm. Miastkowo; Rostker; Ab-
ram Sniadowicz (ojciec) oraz Mejer Sniadowicz (syn) —
wszyscy trzej z Ostrołęki; Szklarczyk z Łomżycy; Wołko-
wicz z synem i siostrą.

Od marca 1943 r. do lipca 1944 r. (do wyzwolenia) mie-
szkanka Grodna Jadwiga Falkowska, zam. przy ul. Łą-
kowej l, przechowywała 4 Żydów.

Byli to: Benjamin Kotle, ur. w Sokółce w 1907 r., jego
żona i córka—G.enia i -Chana Kotle, a także Abraham
Trop-Kryński — aptekarz z Grodna.
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Mikołaj Fiodoruk, ur. 1907 r., mieszkaniec wsi Grochy,
gm. Poświętne, pow. Łapy, ukrywał przez 3 miesiące
3 Żydów.

Byli to: Sukman Zalmen i jego 2 córki: Golda, lat 28,
Chaja, lat 23, oraz (przechowywany przez 8 miesięcy)
Wajnsztein z Białegostoku, lat 55.

l.XL1942 r., w dniu likwidacji getta łomżyńskiego,
mieszkanka Łomży (dawniej zam. przy ul. Św. Mikołaja
15), Zofia Greloch, przyjęła pod opiekę Żydówkę, Chanę
Czerwonogórę. Zofia Greloch otoczyła Żydówkę troskliwą
opieką i ukrywała aż do wyzwolenia, ryzykując życie
swoje i swego jedynego syna. ,,Zofia Greloch jest moją
drugą matką, darowała mi życie. Jej zawdzięczam moje
obecne istnienie" — powiedziała Chana.

Andrzej Iwaniuk, lat 64 (w 1944 r.), wTraz z żoną Zinai-
dą oraz synami Wasylem i Wanią, zam. we wsi Gradocz-
no, gm. Narew, pow. Hajnówka, ukrywali przez 18 mie-
sięcy Żyda, Lejbe Wachta, ur. 1904 r. Doczekał się on
u rodziny Iwaniuków wyzwolenia.

Po likwidacji Jasionówki, 25.1.1943 r., Bronisław Jar-
mołowski z Kamionki, pow. Sokółka, woj. białostockie,
przyprowadził do Jana Mogilnickiego (wieś Krzecze, gm.
Jaświły, pow. Białystok) Żydówkę, Fejcię Szuster. Mogil-
nicki mimo wielkiego ryzyka (miał 7 dzieci) przechowy-
wał ją przez tydzień. Następnie wróciła do Bronisława
Jarmołowskiego, gdzie przechowała się wraz z mężem
Szlomą Szustrem.

W listopadzie 1942 r. Stanisław Jeromiński, mieszka-
niec wsi Chobotki, gm. Kalinówka Kościelna w Biało-
stockiem, uratował roczne dziecko żydowskie. Uratowana
dziewczynka, córka Żyda Choroszucha, została 5 listopa-
da 19-^2 r. odebrana przez Jeromińskiego od mieszkańca
Jasionówki, Lipińskiego. Dziecko zostawili u Lipińskiego
rodzice po likwidacji getta w Jasionówce, uprzednio poro-

zurniawszy się z Jeromińskim. W ratowaniu wzięli udzial:
Gromadzki z kolonii Milewskie, Jeromiński z rodziną,
Lipiński.

Dziecko zostało ochrzczone w kościele w Knyszynie
i przysposobione przez Jeromińskiego.

W okresie okupacji we wsi Jabłoń-Zarzeckie, gm. Pie-
kutv, pow. Wysokie Mazowieckie, miejscowy rolnik Pa-
weł Kalisiewicz ukrywał u siebie przez 18 miesięcy 5 Ży-
dówek.

Były to: Fania Bursztejn, lat 28, Fruma Bursztejn-Lew,
lat 30, Perlą Wizenberg oraz je j dwie córki — Szejna, lat
19, i Mina, lat 14.

24.XII.1942 r. w Jabłoni Kościelnej, gm. Piekuty, pow.
Wysokie Mazowieckie, podrzucono księdzu Adolfowi Kru-
szewskiemu dwoje żydowskich dzieci: 3-tygodniowego
chłopczyka, Józika Żółtego z Sokół, oraz 3-miesięczną
dziewczynkę. Ksiądz oddał dzieci Antoninie Jabłońskiej
ze wsi Jabłoń. Dzieci przechowywały się u tej kobiety
przez 2 i pół roku.

Po wyzwoleniu dzieci przebywały w ochronce w Cho-
rzowie.

Od listopada 1942 r. Jan Kruszewski, ze wsi Kropiw-
nica-Raciborów, gm. Kobylin, pow. Wy?okie Mazowieckie,
przechowywał przez 17 miesięcy pięcioro Żydów.

Byli to: Wolf Gryczak, jego żona Menucha oraz ich 3
córki: Minia, Rachela, Szejna.

Wszyscy ukrywani przeżyli okupację.

Bronisława Kryńska, ur. 1897 r., wraz z mężem Kon-
stantym i trojgiem dzieci zamieszkali we wsi Morze, gm.
Drohiczyn, pow. Siemiatycze, przechowywali w czasie
okupacji 18-osobową grupę Żydów.

Byli to: Moniek Goldsztern z Siedlec; Jehoszua Kejles;
Abrarn Łysogórski z Siemiatycz wraz z żoną i córką oraz
matką żony; Rywka Kejles; Chaim Marmor; Doba Mar-
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mor, lat 25, z Siemiatycz; Dawid Marmor, lat 17 (brafc
Doby); Jechezkel Rozencwajg z Milejczyc (zginął jako
żołnierz pod Berlinem); Dawid Salomon z Siemiatycz;
Uszer z Sokołowa (przezwisko „Student"), lat 28; Herszko
Weiner z Siemiatycz i jego brat, Busko Weiner; Wolender
Jicchak z Ciechanowa; nieznana kobieta z dzieckiem
z Brańska.

Piętnaścioro spośród ukrywanych przeżyło okupację
m.in. dzięki rodzinie Kryńskich.

Stanisława Kryńska, wieś Krynki-Sobole, gm. Gro-
dzisk, pow. Siemiatycze, ukrywała w czasie okupacji 6
Żydów.

Byli to: Chaim Brzeziński z Siemiatycz, ukrywany przez
8 miesięcy (przebywa obecnie we Włoszech); Pelte Pu-
terman z Drohiczyna; Fajwl Wulker z Drohiczyna; Izrael
Żółtak wraz z żoną Henią i synem Jehoszuą, lat 14.

Jan Kunicki, ur. 1903 r. w m. Chojewo, gm. Łubin, pow.
Bielsk Podlaski, mający żonę i 4 dzieci, ukrywał przez
okres 5 miesięcy w latach 1942—1943 w Glinikach dwoje
Żydów: Hersza Szpaka, ur. w 1888 r., oraz jego córkę
Brachę, ur. w 1915 r. (z męża Wojnowicz). Oboje dzięki
temu przeżyli okupację.

We wsi Brzozowo-Murzyły, gm. Poświętne, pow. Łapy,
sołtys wsi, Franciszek Łapiński, uratował Gerszona Taba-
ka i jego trzech towarzyszy. Sołtys ukrywał Żydów u sie-
bie, ponieważ, jak mówił, „był dobrym katolikiem". Ger-
szona i pozostałych Łapiński prawie wcale nie znał. O tej
akcji wiedziały również jego żona Franciszka Helena,
siostra Julia oraz dwie córki Henia, 10 lat, i Janka, 11 lat.

W akcji ratowania Żydów w czasie likwidacji getta
w Wołkowysku w 1942 r. czynny udział wzięło kilku Po-
laków. W domu jednego z nich (nazwiska nie ustalono),
mieszczącym się obok cmentarza, Żydzi, którzy wyszli
cało z egzekucji, przebierali się w chłopskie ubrania i kie-

rowani byli do domu nauczyciela gimnazjum, Pilniaka,
który opiekował się nimi aż do przybycia po nich umó-
wionych ludzi, Okstrowskiego i nieznanego Polaka, szofe-
ra, którzy zajmowali się przewożeniem Żydów z zagrożo-
nego getta wołkowyskiego do „bezpieczniejszego" getta
białostockiego.

11.XI. 1942 r. we wsi Oleksin, gm. Brańsk, pow. Bielsk
Podlaski, Stanisław Popławski ukrył u siebie 4 Żydów.

Byli to: Fajwel, Lejb i Mina Szapiro oraz Sosia Wajns-
ta jn.

Żydzi ci ukrywali się u Popławskiego do wyzwolenia,
t j . do 3.VIII.1944 r.

Od listopada 1942 r. do wyzwolenia rodzina Puchals-
kich (małżeństwo Zofia i Aleksander} z Brańska, pow.
Bielsk Podlaski, przechowywała 5 miejscowych Żydów.

Byli to: małżeństwo Chaim i Matl Finkiels^tein oraz
ich dzieci: Abram, Chaim, Szoszke.

Puchalscy pomagali również partyzantom.

Ob. P. z Białegostoku od 1942 r. do wyzwolenia prze-
chowywała 8 Żydów.

Byli to: 3-osobowa rodzina Fajenbergów posiadająca
„aryjskie" papiery na nazwisko Laszewski. Fajenberg zo-
stał 23.XII.1943 r. aresztowany podczas rewizji i 1.1.
1944 r. rozstrzelany, jego żona Anna i 4-letnia córeczka
doczekały wyzwolenia; Kuriańska, lat 45, oraz je j dwaj
synowie, wszyscy przechowywani przez l rok i 3 miesiące,
dożyli wyzwolenia; Menachowska Lola i je j mąż, który
zginął później w getcie.

19.XII.1943 r. Józef Sadowski z żoną Marią, zam. we
wsi Ciasne, gm. Dojlidy, pow. Białystok, ostrzegli ukry-
wającą się w lesie 8-osobową grupę Żydów, że w Sup-
raślu 120 żandarmów przeprowadza codziennie obławę
w lesie. Żydzi ci 5.II.1944 r. przybyli do Ciasnego. Sa-
dowski wyszukał im kryjówkę w niedostępnym miejscu
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w Żurawie, 500 m od Ciasnego, a następnie w
Łuku, 2 km od Ciasnego, gdzie ukrywali się przez 6 mie-
sięcy. Przez cały ten czas Sadowski dostarczał im żyw-
ność, a ,,1 maja przyszedł do lasu z wódką i powiedział:
dzisiaj święto robotnicze, wypijmy".

Józef i Maria Sadowscy uratowali ogółem następują-
cych Żydów: małżeństwo Szlomę i Tanie Alpernów oraz
ich syna Natana; małżeństwo Dinę i Eli Friedman; Gro-
dzieńską Sonię oraz małżeństwo Dinę i Efraima Jopak,

Na początku października 1943 r. Wądołowska Janina,
ur. 1916 r. we wsi Maleszewo, gm. Zawady, zam. w Ko-
lonii Grabnik, gm. Jedwabne, pow. Łomża, przyjęła do
siebie i ukrywała w piwnicy swej chaty aż do wyzwo-
lenia (do 26:1.1945 r.) 3 Żydów. Przez 6 miesięcy, gdy
front oddalony był o 10 km, Niemcy kwaterowali w je j
mieszkaniu. Żywność do piwnicy podawała tylko w no-
cy. Ukrywanymi Żydami byli: Bluma Gedanken z Ostro-
łęki, lat 38, Leme i Ester Rubin, małżeństwo z Wyszkowa.

W akcj i ratowania Żydów brała udział cała rodzina
Wądołowskich, tzn. matka i 9 dzieci:

Aleksandra Wądołowska — matka — oraz córki — Anna
lat 12, Bronisława lat 15, Jadwiga lat 9, Janina lat 29,
Maria lat 22, Zofia lat 6 —i synowie: Józef lat 28, Olek
lat 17, Tadeusz lat 14.

„Brak słów, z jaką serdecznością odnosili się do zbie-
gów, pocieszali i podtrzymywali na duchu" — stwierdza-
ją uratowani.

28 listopada 1943 r. w Białymstoku Zygmunt Sosnowski
ukrył u siebie Żyda, Rafała Sonnabenda, który zbiegł
z „pociągu śmierci" pod Gdańskiem. Sosnowski ukrył
zbiega w piwniczce. Kilka tygodni przed wyzwoleniem
żona Sosnowskiego ukryła tam jeszcze trzech Żydów, m.in.
L. Prica z bratem, obaj z Tykocina, którzy zbiegli z warsz-
tatów SS przy ul. Warszawskiej 27.

Wszyscy czterej ukrywani.doczekali wyzwolenia.

Helena Strzelczykowa z Białegostoku w maju 1943 r.
wzięła do siebie Żydówkę, dziewczynkę, Połę Kapłan,
ur. w 1940 r., prawdopodobnie w Brańsku. Dziecko prze-
żyło okupację.

W okresie okupacji we wsi Mystki-Rzym, gm. Wysokie
Mazowieckie, rolnik Antoni Szultaorski, lat 50, ukrywał
i utrzymywał 4 Żydów.

Byli to: C ha i m Burak, lat 42, i jego córka Frejda, lat
12 — przez okres 10 miesięcy; Natan Krupiński, lat 40 —
przez okres 6 miesięcy; nieznany Żyd, złapany przez po-
licjantów po kilku dniach ukrywania, 23.XII.1942 r.,
i następnie zastrzelony.

Władysław Szymborski ze wsi Szymbory przechowywał
następujących Żydów: Milę i Leję Wróbel z Wysokiego
Mazowieckiego, przez 2 zimy 6-osobową rodzinę Mazurów,
przez tydzień nieznane 8-letnie dziecko.

W okresie okupacji mieszkanka Białegostoku, 70-letnia
Julia Walter, przechowywała Żydówkę Annę Sochor,

Mieczysław Winnicki z Białegostoku, lat 36, po ucieczce
z miasta dotarł do wsi Lence, tam dowiedział się, że w od-
dalonym o 2 km lesie ukrywają się 2 Żydówki i dziecko.
Zaprowadził go do nich Stefan Leńczewski. Ukrywającymi
się były — Idą Lewartowska z dzieckiem i Suraska.

Winnicki udzielił im pomocy w zbudowaniu ziemianki,
ukryciu się i zdobywaniu żywności. Cała okolica, tzn.
wioski: Lence, Nowe Aleksandrowo, Dobry nie wo Fa-
bryczne i Letniki, wiedziała o ukrywających się, ale nikt
nie zdradził.

Od listopada 1942 r. do 25.1.1945 r. we wsi Jedna, gm.
Jedwabne, Aleksander i Antonina Wyrzykowscy ukrywali
7 Żydów.

Byli to: Grodnowski, Jakub Kubrzański, Berl, Elka
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i Meiszl Olszewicze, Elka Sosnowska oraz Szmul Waser-
sztein.
• Jan Zalewski, lat 48, oraz jego żona Janina i 6 synów;
Henryk, Stanisław, Franciszek, Antoni, Waldemar i Ta-
deusz — mieszkańcy Zofiówki, gm. Krypno, pow. Mońki,
przechowywali od 25.1.1943 r. do wyzwolenia, tzn. przez
18 miesięcy, 5 Żydów z Jasionówki.

Byli to: Lejba, Lat 14, Rachela, lat 25, i Szalom, lat 30,
Poplawscy — rodzeństwo; Masza, lat 29, i Jicchak, lat 40,
Surascy —- rodzeństwo.

W okresie okupacji we wsi Wojcniec, gm. Dziadkowice,
pow. Sierniatycze, Józef Wojeński, lat 45, rolnik, przecho-
wywał u siebie przez 15 miesięcy 4 Żydów z Brańska.

Byli to: Minia Gruda z d. Lewartowski, ur. w Brańsku
w 1921 r., Arie Lejbl Pribut, Jankiel Samojto, Zisla Top-
czewska.

Po likwidacji skupisk żydowskich 2.XI.1942 r. w ,.pro-
wincji białostockiej", w tym również Brańska, ludzie ci
błąkali się przez 6 tygodni po okolicy. Samojło, który
znał osobiście Wojeńskiego, zwrócił się do niego o pomoc
i mimo że obydwaj poprzednio nie żyli ze sobą w zgodzie
Wojeński przyjął do siebie wszystkich i przechował aż do
wyzwolenia.

Od 15.XII. 1942 r. do sierpnia 1944 r. w miejscov.-ości
Złotki, gm. Boguty, pow. Ostrów Mazowiecka, 10-osobowa
polska rodzina Złotkowskich przechowywała 10 Żydów.
W akcji ratowania wzięli udział następujący członkowie
tej rodziny: Stanisław Złotkowski — ojciec rodziny, Julia
— matka, córki: Halina, Jadwiga, Zofia; synowie: Henryk,
Mieczysław, Stanisław, Władysław, Zdzisław.

A oto nazwiska ukrywanych w przeciągu 20 miesięcy
przez rodzinę Złotkowskich Żydów: Chawa, Josel, Lejbl,
Szaja, Rochl Chazanowie; Welwl i Idą Ptaszek; Lejbl,
Mindl i Rechl Orsza.
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Rzecz jasna* że ta lista również nie jest kompletna,
problem niesienia ratunku Żydom w Polsce w czasie hitle-
rowskiej okupacji zarówno w Białostockiem, jak i w in-
nych rejonach kraju oczekuje na systematyczne poszuki-
wania badawcze. Ta piękna karta winna jak najszybciej
uzupełnić dzieje najnowsze historii narodu polskiego.



Dzieci

Jednym z najbardziej przerażających objawów zdziczenia
niemieckiego faszyzmu było masowe mordowanie dzieci.
Około miliona dzieci żydowskich z Polski padło ofiarą za-
planowanej eksterminacji. Słowo zamiera, bezsilne, przy
próbie oceny tego zjawiska.

Już w pierwszym stadium masowej eksterminacji, w
1942 r., gdy Żydzi nie orientowali się jeszcze, o co chodzi,
dzieci żydowskie szły setkami tysięcy wraz z milionami
dorosłych „do pieców". Ocalało ich niewiele. Nie dyspo-
nujemy w tej mierze żadnymi wiarygodnymi liczbami.
Wiemy jedynie, że proporcjonalnie ocalało więcej do-
rosłych Żydów aniżeli dzieci żydowskich. Dzieci żydows-
kie nie mogły przeżyć obozów koncentracyjnych; w poję-
ciu „nadludzi" owych czasów należały one — wraz ze star-
cami, chorymi i większością kobiet — do rzędu „nieuży-
tecznych zjadaczy chleba".

Ocalałe dzieci, w liczbie setek lub co najwyżej niewielu
tysięcy, niemal wszystkie utraciły uprzednio swoich ro-
dziców. Ocalały dzięki ofiarnej pomocy tysięcy Polaków.
Były to dzieci wyrzucone przez rodziców z „pociągów
śmierci", podrzucone przez skazańców u progów niezna-
nych ludzi, zabrane z getta za zgodą rodziców pragnących
tą drogą uratować im życie. Były to wreszcie dzieci,
które same wymknęły się z rzezi i błąkając się po polach
i lasach szukały schronienia. Tylko niektóre, szczęśliwsze,
ocalały wraz z rodzicami lub z jednym z rodziców—jak
to odnotowaliśmy w wielu wypadkach na Białostocczyź-
nie. Niektóre ocalały w tzw. ,,obozach rodzinnych" w la-
sach na terenach Białorusi łożących przed wojną w gra-
nicach Polski (Nowogródczyzna, pogranicze Wileńszczyz-

ny), w lasach Lubelszczyzny — pod zbrojną ochrona par-
tyzantów.

Każde z ocalałych dzieci to tragiczna i wspaniała zara-
zem w swej wymowie historia.

Ratunek dla dzieci żydowskich był istotnym elementem
składowym zorganizowanej akcji pomocy niesionej przez
Radę Pomocy Żydom. Jej żarliwym orędownikiem był
prezes RPŻ, Julian Grobelny, ps. „Trojan". Wielkie zasłu-
gi na terenie Warszawy położyło tu grono pracowników
Opieki Społecznej m.st. Warszawy, pozostające w ścisłym
kontakcie z RPŻ i częściowo z Rada Główną Opiekuńczą.
Dzieci umieszczano w rodzinach inteligenckich i robotni-
czych, zaopatrzywszy je uprzednio w ,,odpowiednie" do-
kumenty i „życiorysy". Bohaterami tych akcji ratowni-
czych były przede wszystkim kobiety — Polki, m.in. Ire-
na Sendłerowa i dziesiątki innych, wymienionych powy-
żej imiennie, oraz dziesiątki bezimiennych, w tym wiele
zakonnic. Spośród mężczyzn na terenie Warszawy akcją
ta zajmowali się m.in. kpt. inż. Feliks Cywiński, Gabriel
Karski, Jerzy Kornacki, Władysław Kowalski, Stefan Po-
kropka, mjr Henryk Iwański, Władysław Smólski, dr Jan
Żabiński, Stefan Sendłak i wielu innych.

Pewna liczba dzieci przechowała się poza Warszawą
u ludzi dobrej woli z najrozmaitszych środowisk. Dzieci,
które miały „dobry wygląd aryjski", przystosowywały
się szybko do otoczenia, odpowiednio przygotowane i pod-
uczone. Inne chowane były w różnego rodzaju schowkach
i tylko wieczorem wypuszczane na powietrze. Wiele dzieci
uchowało się na wsi, gdzie pasanie krów i inne zajęcia
gospodarskie spełniane wraz z polskimi dziećmi chroniły
je zarówno przed niebezpieczeństwem wytropienia, jak
i przed kompleksem życia „pod powierzchnia". Dzieci te,
zaopatrywane w metryki chrztu, uczono pacierza, wpro-
wadzano w arkana zwyczajów i obyczajów religii katolic-
kiej. Był to warunek bezpieczeństwa dziecka fi dorosłych
na „papierach aryjskich") oraz osób ratujących. Dziecko
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instynktownie pojmowało tę konieczność i przystosowy-
wało się bez oporów. Niekiedy jednak, aczkolwiek w rzad-
kich wypadkach, ra tu jący napotykał opór dziecka, które
nie chciało akceptować takiego przeobrażenia, czy to wsku-
tek zbyt głęboko zakorzenionego nawyku, czy też wyraź-
nego nakazu nieżyjącego już rodzica. Niebezpieczeństwo
zagrażające „obu stronom" stawia ratującego przed dyle-
matem: zaakceptować stanowisko dziecka i mimo wszyst-
ko zająć się nim, przy jmując całe związane z tym ryzyko,
czy zrzec się opieki?

Przytaczamy poniżej przypadek znamienny pod tym
względem zarówno przez swoje rozwiązanie, jak i postawę
ludzi, od których odwagi zależało w danej chwili życie
ludzkie. Są to perypetie dziecka w poszukiwaniu życia.
Historię tę, opublikowana w Buenos Aires przez Szaloma
Asza w pracy zbiorowej pt. In Geto, przetłumaczyłem
z języka yiddish.

Pochodzący z Polski (Kutno) klasyk współczesnej lite-
ratury żydowskiej, zmarły w 1957 roku Szalom Asz, opu-
blikował w 1947 roku opowieść pt. Dziecko roku 570o l.
Jest to krótka, beznamiętna relacja o dwóch dziewczyn-
kach żydowskich znalezionych we wsi koło Otwocka pod
Warszawa przez delegatów Żydowskiego Komitetu, dzia-
łającego w 1945 r. w Lublinie. Znaleziono je u chłopki,
która przechowała dziewczynki jako pastereczki. Starsza
miała lat 12, młodsza 10. Pierwsza milczała, nie odpowia-
dając na żadne zadane pytania, druga była bardziej roz-
garnięta i bardziej rozmowna. Oto je j opowieść w relacji
Asza:

,,A gdy oni zabrali tatusia i tatuś już więcej nie powró-
cił, to mamusia chciała p ó j ś ć . . . i rzucić się do wody z że-
laznego mostu. Mówiła nam, że będzie lepiej, j e ś l i my bę-
dziemy same. Chrześcijanie ulitują się nad nami i będzie-

1 Według kalendaria żydowskiego jest to rok 1945.

my się mogły ukryć u niektórych sąsiadóuj... Nie chcia-
łyśmy, aby mamuśka poszła... i rzuciła się z żelaznego
mostu do wody—bałyśmy się zostać same, ponieważ
Niemiec łapał dzieci żydowskie, pilnowałyśmy mamuśka
w dzień i w nocy i nie wypuszczałyśmy j e j z domu, ale
mamuśka pluła krwią i przy każdym kaszlu kawałek krwi
wypadał z j e j ust — tak wielki jak guzik — i ona powie-
działa, że tak czy owak długo już nie pożyje i że będzie
lepiej, aby teraz umarla, bo jeśli będziemy same, to lepiej
sobie poradzimy — chrześcijanie zabiorą nas do siebie.
Zrozumiałyśmy, że mamuśka miała racje, nic już nie mó-
wiłyśmy i pozwoliłyśmy, by mamuśka poszła. Mamuśka
wyszła przez drzwi i już więcej nie powróciła...

A potem, pamiętam, leżałam w' jamie, całą noc tak prze-
leżałam. Mamuśka nam powiedziała, że jak zobaczymy
kilku ludzi w polu, to żebyśmy wskoczyły i ukryły się,
dlatego musiałam się schować w takim dole. Mamuśka
mówila, że zwierzątka, gdy się na nie poluje, chowają się.
do jamy. Leżałam więc tak i wstrzymywałam oddech, by
mnie nikt nie usłyszał, bo bałam się psów...

A potem, gdy zaczęło dnieć, wyjrzałam z jamki i nie
u-idziałam już nikogo -— ani dzieci, ani Niemców — to bar-
dzo się ucieszyłam. Wyszłam z jamy i rozejrzałam się, czy
nikt mnie nie widzi. Na polu nie było nikogo prócz chłopa
z parą koni, który orał w połu, aż daleka stał domek ze
studnią, z której czerpie się wodą wiadrem. Nie wiedzia-
łam., czy pójść do chłopa, czy pójść do domku. Poszłam
do domku, bo chciało mi się napić wody z wiadra. Gdy
podeszłam do domku, wyskoczył na mnie pies, przełękłam
się i narobiłam krzyku. Z domku wyszedł chłop z chłopką
i zobaczyli mnie. Rzuciłam im się do nóg — bo mamuśka
tak mnie uczyła, by tak robić — i powiedziałam do nich
po polsku: "Panie szanowny, ulituj się nade mną, weź mnie
do siebie, będę ci slużyć». A chłop powiedział: «Odejdż
siad, jesteś Żydówką, jak oni cię złapią, to i mnie zabiją...»
A chłopka przyniosła ze swego domku kawał czarnego



chleba i dała mi go, a ja powiedziałam: 'Bóg zapłać* —
dała mi również łyk wody. Cieszyłam się, bo byłam bardzo
głodna. A potem szłam, szłam i szłam — i nie pamiętam
już, co się dzialo...

Potem leżałam iv dołku, a Niemcy szli, szli i szłi... A jak
tak leżałam i czekałam, czekałam, aż wszyscy przejechali,
podniosłam się i byłam bardzo głodna. Ujrzałam wieś
i poszłam do tej wsi. Zapukałam do drzwi, wyszła gospo-
dyni i popatrzyła na mnie. Ja nic nie powiedziałam i ona
nic nie mówiła, wzięła mnie i zaprowadziła do chlewu
ze świniakami i tam mnie pozostawiła. Później przyniosła
mi miskę zsiadłego mleka i kawał chleba i powiedziała:
«Będziesz pasła moje świnie, a jak cię zapytają, to powiesz,
że jesteś katoliczką, sierotą ze wsi Swięcin, czy zrozumia-
łaś? Bo oni zabijają waszych jak muchy". Ja powiedziałam,
że tak, że zrozumiałam. «A ty będziesz się nazywać Maria
Kwiatkowska, zrozumiałaś?'—zapytała mnie, a ja powie-
działam: «Tak, ja zrozumiałam.". Potem ona wzięła krzy-
żyk i chciała mi go włożyć na szyję, a ja się nie dałam,
bo mamuśka zapowiedziała, mi, abym się nie dała. Wtedy
chrześcijanka powiedziała, że jak oni mnie złapią bez
krzyżyka, to oni mnie zaciągną do pieca wapiennego. To
ja powiedziałam: "Niechaj to zrobią, ja już tam byłam1'-. To
gospodyni powiedziała: "Widzisz, Helenka jest także Ży-
dówką, jak ty, a nosi ićrzyżyk — ten krzyżyk będzie cię
chronił». A ja powiedziałam: «Helenka może nosić, a ja nie
będę nosić, bo mamuśka tak mi nakazała". To gospodyni
czekała minutę i nie iciedziała, czy mnie pozostawić w
chłewiku, czy odesłać. Po chwili machnęła ręką i powie-
działa: "Jucha, jak to się trzyma swej wiary* — i pozosta-
wiła mnie z Helenką, byśmy pasły śuńniaki, I to już
wszystko, co ja wiem, i już1' 2.

1 Szalom Asz, A kind, sznas taszt^h (Dziecko z roku 5705) w pra-
cy zbiorowej: In Geto, wyd. Cwiszo un Szalom Alejchem szuln,
Buenos Aires 1947, s. 20-27.

Pomoc zorganizowana

Wybitną rolę w akcji ratowania Żydów organizowanej
przez społeczeństwo polskie odegrała Rada Pomocy Żydom
(kryptonim „Żegota").

O jej powstaniu, składzie personalnym oraz formach
działania opowiada jeden z działaczy Rady, Ferdynand
Arczyński, ps. „Marek" !:

W roku 1942, w okresie największego nasilenia masowej
eksterminacji ludności żydowskiej, powstała Rada Pomocy
Żydom, która działała do końca wojny w ścisłej komitywie
z przedstawicielami tajnych organizacji żydowskich. Rada
powołała do życia oddziały w Krakowie i Lwowie oraz sta-
łych delegatów w miejscowościach o dużych skupiskach
Żydów, jak np. w Radomiu, Częstochowie, Jędrzejowie.
Skarżysku Kamiennej, Lublinie, Piotrkowie, Sanoku, Za-
mościu. Emisariusze Rady docierali na tereny poza grani-
cami tzw. Generalnej Guberni — do Łodzi, Białegostoku
i Wilna.

W skład władz centralnych Rady w Warszawie weszli
następujący działacze polityczni i społeczni; Julian Gro-
belny, ps. „Trojan" — z PPS jako przewodniczący, Tade-
usz Rek, ps. „Różycki" — z SL, dr Leon Fajner, ps. ,,Miko-
łaj" — z Bundu jako wiceprzewodniczący, dr Adolf Ber-
man, ps. „Borowski" — z Żydowskiego Komitetu Narodo-
wego jako sekretarz, Ferdynand Arczyński, ps. „Ma-
rek" — z SD jako skarbnik.

Do Zarządu Rady należeli ponadto: Piotr Gajewski
z RPPS, Emilia Hiżowa z SD, Stefan Sendłak z PPS.

1 Marek Arczyński, Rada Pomocy Żydom, Za Wolność i Lud
nr 8/197, Warszawa, 16—30.IV.1963.
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Oficjalnym rzecznikiem PPR był m.in. Aleksander Ko-
walski, ps. „Olek". Z ramienia Delegatury Rządu na Kraj
współdziałali z Rada działacze katoliccy: Witold Bień-
kowski, ps. „Wencki", i W ł a d y s ł a w Bartoszewski, ps.
„Ludwik".

Do Rady Pomocy Żydom nie zaproszono przedstawi-
cieli PPR, mimo że partia ta czynnie uczestniczyła w akcji
ratowania Żydów. Pominięcie PPR wynikało z niechęci,
jaką żywiły ośrodki związane z rządem emigracyjnym, do
sprawy łączenia się z komunistami we wspólnej walce
przeciwko okupantowi, do walki tej wzywała PPR.

Formy działania Rady były różnorodne i z natury rzeczy
niezwykle skomplikowane. Jej szeroko rozgałęziona sieć
emisariuszy docierała różnymi kanałami do ukrywających
się Żydów, niosąc im natychmiastową pomoc w postaci
„aryjskich" dokumentów, bezpiecznej kwatery, gotówki,
odzieży i pomocy lekarskiej. Docierano do zamkniętych
gett, gdzie panował głód, a choroby dziesiątkowały ludzi.
Ułatwiano ucieczki z getta, wyszukiwano pracę zarobko-
wą, a także kontaktowano ze sobą zaginione rodziny.
Osobną akcję stanowiło ratowanie dzieci, które straciły
rodziców i pozostały bez opieki. Tylko na terenie Warsza-
wy uratowano ponad 600 dzieci, które znalazły schronienie
u polskich rodzin bezdzietnych, w sierocińcach i klaszto-
rach.

Na specjalną uwagę zasługuje jedna z agend Rady, tzw.
„biuro legalizacji". Stanowiło ono centralę „lewych" do-
kumentów na cały kraj. W skład tego biura wchodzili wy-
bitni specjaliści graficy i rytownicy. Biuro sporządzało
tysiące dokumentów, tzw. „kennkart". metryk urodzenia,
metryk ślubu, świadectw zgonu, różnego rodzaju ,,aus-
weisów", kart pracy, zaświadczeń meldunkowych itp. Do-
kumenty te umożliwiały ukrywającym się Żydom swobod-
niejsze poruszanie się, a częstokroć otrzymanie legalnej
pracy zarobkowej.

W okresie przygotowań do zbrojnego powstania w war-
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szawskim getcie Rada współdziałała z Żydowską Organi-
zacja Bojową za pośrednictwem swoich członków: L. Faj-
nera, A. Bermana, J. Grobelnego i M. Arczyńskiego. Pomoc
w tvm okresie polegała na gromadzeniu broni i amunicji
oraz środków finansowych na ich zakup. Ponadto grupa
„Trojana" (Grobelnego) produkowała dla żydowskich bo-
jowców bomby trotylowe w puszkach po konserwach.

Bardzo ważne miejsce w działalności Rady zajmowała
szeroko zakrojona akcja propagandowa. Rada inspirowała
szereg artykułów w postępowej prasie podziemnej i wy-
dawała szereg ulotek wzywających do niesienia pomocy
prześladowanym Żydom. Rada występowała w sposób
szczególnie energiczny przeciw różnego typu szantażystom
i donosicielom, zapowiadając bezwzględną walkę z tą prze-
stępczością. Wobec jednostek, które dopuściły się szantażu
lub donosicielstwa, stosowano represje i wyroki śmierci,
wykonywane przez specjalne bojówki 2.

Ożywioną działalność rozwijała organizacja „Żegota"
w Krakowskiem i Rzeszowskiem. Według drą Matusa, jed-
nego z działaczy tej organizacji, na terenie obu tych woje-
wództw ukrywano ok. 4000 Żydów 3.

Po zdławieniu powstania w getcie warszawskim w
1943 r. „Żegota" przerzuca z Warszawy na teren Krakowa
pewną liczbę członków Żydowskiej Organizacji Bojowej 4,
Ukrywającym się wyrabiano lub sporządzano podrobione
dowody tożsamości5.

Jedną z wybitnych postaci w akcji ratowania Żydów
w Polsce był długoletni działacz społeczny Stefan Sendłak,
członek „Żegoty".

3 Tamże.
s Shlomoh Frajman. Bagegenisz niit gewezene tuer fun «?^egota'>

(Spotkanie z byłymi dzialaczami t<2egoty»); Folks-Sztymc, Warsza-
wa 26.VI.1963.

4 Relacja mgra Władysława Wójcika, b. działacza „Żegoty",
tamże.

5 Relacja prof. Tadeusza Seweryna, dyrektora Muzeum Etno-
graficznego w Krakowie, tamże.



Stefan Scndlak był w latach 1941—1942 członkiem pod-
ziemnej organizacji Polscy Socjaliści, a od roku 1943 kie-
rownikiem komórki rekrutacyjnej Socjalistycznej Organi-
zacji Bojowej.

Jesienią 1942 r. Stefan Sendlak z własnej inicjatywy
zakłada Komitet Zamojsko-Lubelski Niesienia Pomocy
Żydom w Warszawie. Liczba podopiecznych Komitetu
stale wzrastała; w 1943 r. wynosiła 272 osoby.

Współpracownikami Sendłaka w dziele ratowania Ży-
dów byli:
Badziak Tadeusz — chirurg, przeprowadzał operacje pla-

styczne na Żydach w celu zniwelowania „cech zna-
miennych1 1;

Barańska Jadwiga — zam. w Wawrze przy ul. Leśnej —
ukrywała Żydów w swoim mieszkaniu;

Barski Ignacy;
Chaćkiewiczowa — zam. w Zaciszu pod Warszawą —

ukrywała m.in. Michała Szyszko z Lublina z żoną;
Cwilich — działacz Bundu;
Góralczyk Antoni — działacz PPS;
Halina (nazwisko nieznane) — młoda dziewczyna, ukrywa-

ła dwie młode Żydówki w swym mieszkaniu w War-
szawie, przy ul. Siennickiej 7 m. 1;

Jabłkowska Helena —z Krakowa, członek PPS, areszto-
wana i rozstrzelana 6.1.1944 r.;

Janowscy Alicja i Teofil — przechowywali Żydów w War-
szawie przy ul. Stalowej 16;

Kowalik Janina — nauczycielka;
Kozłowski Kazimierz — chirurg, przeprowadzał operacje

plastyczne;
Kanabus Feliks — chirurg, organizował pomoc lekarską;
Krasucki Kazimierz — kupiec z Lublina;
Mojcho Anna — urzędniczka Banku Rolnego w Warsza-

wie, zam. przy ul. Zielnej, ukrywała w Podkowie Leś-
nej młode Żydówki;
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Ostrowska — robotnica, w mieszkaniu w Warszawie przy
ul. Śliskiej ukrywała Żydów;

Olcsiński Ignacy — doktor, udzielał pomocy lekarskiej;
Próchnik Irena (żona Adama) — dzięki swoim kontaktom

w Arbeitsamcie pomagała wysyłać Żydów na „aryjs-
kich" papierach na roboty do Niemiec;

Przedpełski Jerzy — pracownik RGO, w biurze jego spo-
tykali się potrzebujący pomocy Żydzi, opiekował się
również grupą Żydów ukrywających się na Targówku;

Rapaport Sara, ps. „Wera" — nauczycielka z Lublina, ak-
tywna działaczka Komitetu;

Roszkowska Halina — w mieszkaniu w Warszawie przy
ul. Belgijskiej zorganizowała punkt kontaktowy ukry-
wających się Żydów;

Sitkowski Bolesław — zam. w Warszawie przy ul. Sien-
nickiej 7;

Szalewska-Wojtowicz K. — doktor med., udzielała pomocy
lekarskiej;

Widler Boruch;
Wajland-Mcjerowa Józefa — organizowała pomoc dla Ży-

dów w Zamościu przy ul. Wiśniowej.
Komitet Zamojsko-Lubelski Niesienia Pomocy Żydom

w Warszawie, współdziałał ściśle z innymi organizacjami
mającymi podobne cele, zwłaszcza z „Żegotą" po je j utwo-
rzeniu.

Dzięki działalności Komitetu około 270 podopiecz-
nych — w tym około 20 dzieci — z Zamościa, Lwowa, Lub-
lina, Warszawy przeżyło okupacje. Około 70 spośród ura-
towanych osób wyjechało po wojnie do Izraela, część do
USA i Kanady G.

6 Według relacji Stefana Sendlaka w opracowaniu Władysława
Bartoszewskiego i Zofii Lewinówny (T s n jest z ojczyzny mojej,
cyt. wy d., s. 99-102) oraz na podstawie osobistej rozmowy Szymona
Datnera ze Stefanem Sendlakiem, przeprowadzonej w Warszawie
27.XI.1967 r.
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Ratownictwo zbrojne

Widmo zagłady narodów Europy wschodniej zmuszało
do szukania ratunku. Dla każdego narodu była to spra-
wa najważniejsza. Najpilniejsza zaś była ona dla Polaków
i Żydów, zagrożonych zagładą w pierwszej kolejności,
na jednym cmentarzysku, w które miała być przekształ-
cona Polska.

Zarówno z punktu widzenia ratunku i zmniejszenia
liczby ofiar, zaoszczędzenia krwi ludzkiej, jak i zacho-
wania godności narodu, tradycji moralno-wychowawczych
na przyszłość, najbardziej słuszny był wybór drogi opo-
ru i w a J k i — tak w skali narodu, jak i międzynarodowej.
Oporu i walki organizowanej i prowadzonej wszystkimi
siłami, w każdym miejscu i czasie, wszystkimi dostępnymi
środkami, bez taktyki wyczekiwania. Realizacja takiej
koncepcji — a przede wszystkim przyspieszenie otwarcia
II frontu przez USA i Wielką Brytanię —• skróciłaby czas
trwania wojny i cierpień, dałaby ratunek i ocalenie opty-
malnej liczby ofiar.

We wszystkich krajach taką koncepcje reprezentowały
siły lewicy społecznej. One też, obiektywnie biorąc, wska-
zywały narodom — w tym także Żydom — zagrożonym,
hitlerowską eksterminacja skuteczne i optymalne możli-
wości ratunku; wzywały do połączenia wszystkich sił po-
litycznych i zbrojnych we wspólnym, koalicyjnym fron-
cie antyhitlerowskim.

Wszelkie koncepcje hamujące walkę zbrojną były zgub-
ne dla okupowanych narodów — w tym także dla zagro-
żonych zagłada Żydów.

Diatego ratownictwo indywidualne, aczkolwiek zasłu-
guje na najwyższe uznanie, nie mogło ocalić setek tysięcy
zamordowanych Żydów. Dlatego najbardzie j wzniosła, bo
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służąca walce o wolność i godność człowieka, była
w owym okresie pomoc zbrojna — najwyższa forma ra-
townictwa. Różniła się ona istotnie od ,,cywilnej" tym, że
przez walkę s twarzała perspektywy i sens istnienia dla
skazanych na zagładę, dawała możność pomsty za nie-
ludzkie zbrodnie i możność wkładu do zwycięstwa. Ta-
kich, którzy rwali się do walki, były dziesiątki, setki ty-
sięcy w gettach j ,,żydowskich dzielnicach mieszkanio-
wych", zwłaszcza wśród młodych. Pomoc zbrojna impli-
kowała aktywność jak najbardziej dynamiczną, w przeci-
wieństwie do ratownictwa „cywilnego", sprowadzającego
się w pewnym sensie do długiego jak wieczność oczeki-
wania na koniec — koniec wojny, koniec Niemiec hitle-
rowskich i koniec koszmaru •— co ani na jotę nie umniejsza
wagi i znaczenia tegoż ratownictwa.

Trzeba z naciskiem stwierdzić, że walka zbrojna była
najskuteczniejszą formą ratownictwa. Spośród Żydów
okręgu białostockiego osadzonych w gettach, a następnie
podlegających akcji eksterminacyjnej na miejscu lub
w obozach zagłady, ocalało zaledwie ok. 2—3"/o.. Spośród
kilkuset Żydów, którzy na Białostocczyźnie wstąpili do
oddziałów partyzanckich, ocalała większość. W obozie
śmierci w Bełżcu, gdzie nie było walki zbrojnej, ocalał
tylko jeden więzień, natomiast w obozach śmierci w Treb-
lince i Sobiborze, dzięki zbrojnemu powstaniu więźniów
żydowskich, ocalało kilkudziesięciu w każdym z obydwu
obozów, a w obozie janowskim pod Lwowem — kilkunas-
tu. Zbrojny opór żydowskich więźniów sonderkommanda
w Oświęcimiu nie przyniósł, co prawda, ocalenia żadne-
mu z uczestników tego buntu wskutek nieszczęśliwego
splotu okoliczności, a przede wszystkim dlatego, że był
to odruch tylko niel icznej grupy więźniów, izolowany
w społeczności obozu. Lecz zniszczenie jednej z głównych
komór gazowych i krematorium przez więźniów janows-
kiego sonderkomanda ograniczyło zasięg działania machi-
ny zagłady i, być może, miało m.in* jakiś wpływ na to, że
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wkrótce Niemcy całkowicie zaprzestali gazowania i maso-
wego mordowania w tym obozie.

Żydzi zamknięci w gettach, zwłaszcza młodzi, poczęli
doceniać skuteczność czynnego oporu i walki, niestety,
nie zawsze w porę. Szerzona przez polskie i żydowskie
podziemie idea walki zbrojnej ogarnęła przede wszystkim
umysły młodzieży. W wielu skupiskach powstają organi-
zacje oporu, mnożą się bunty zbrojne podczas akcji likwi-
dacyjnych i masowe ucieczki z gett przy użyciu siły. Obok
tysięcy przypadków indywidualnego przeciwstawiania
się — oporu desperackiego, żywiołowego, nie przygotowa-
nego, będącego protestem ginącego człowieka przeciwko
zbrodni — pojawiają się akty zbrojnego oporu z góry
przygotowane i zorganizowane — niektóre z nich są pow-
szechnie znane, wiele pozostaje nic zbadanych.

Oto niektóre dane o zbiorowym oporze Żydów w ośrod-
kach odosobnienia i zagłady:

Data Miejscowość Uwagi

10.1.1943 r.
18.11.1943 r. i dal.
29.1.1943 r.

5.II.1943 r. i d a l .
19.IV.1943 r. i dal.

2.VIII. 1943 r.
16 VIII.1943 r. i dal,

1.IX.1943 r.
22.IX.1943 r.
14.X.1943 r.
19.XI.1943 r.
koniec 1943 r.

wiosna 1944 r.
wiosna 1944 r.

2.VIII.I944 r.
7.X.1944 r.

17.1.1945 r.

Mińsk Mazowiecki
Warszawa
Nowa S wierzeń
pod Stolpcami
Białystok
Wybuch powstania
w getcie warszawskim
Treblinka
Białystok
Wilno
Nowogródek
Sobibór
Lwów (obóz janowski)
Kołdeczno (obóz pod
Baranowiczarni)
Starachowice
Kraśnik
Prżyłuczna
Oświęcim
Chełmno nad Nerem

i (bunt w „Koperniku")

(liczne akty indy wid.
oporu)

(zbrojna samoobronę
getta w Białymstoku)
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Jak widać z tego cząstkowego zestawienia, zbiorowe
akty oporu w ośrodkach odosobnienia i zagłady nastąpiły
w 1943 r. — niektóre nawet później — a wiec w okre-
sie, gdy zginęła już olbrzymia większość Żydów pol-
skich.

Wvłania się pytanie, czemu tych zbiorowych wystąpień
nie było znacznie więcej, dlaczego nie ogarnęły wszyst-
kich skupisk żydowskich, a przede wszystkim czemu nie
nastąpiły one wcześniej?

Nie. jest możliwe w niniejszej pracy dać wyczerpującą
odpowiedź na to pytanie; badań nad tym problemem nie
można uznać za zakończone, a ich wyniki za bezsporne.
Pokusimy się jedynie o zasygnalizowanie niektórych
przyczyn hamujących organizację i rozwój ruchu oporu
w środowisku żydowskim pod okupacją.

Żydzi, zamknięci w silnie strzeżonych gettach, stano-
wili skupiska odizolowane jedno od drugiego, nie mogące
się porozumiewać i wspólnie działać. Ludność getta, dzie-
siątkowana przez głód i choroby, terroryzowana codzien-
nie grozą śmierci zadawanej przez okupanta w myśl za-
sady odpowiedzialności zbiorowej, była klasowo i poli-
tycznie rozdrobniona od wewnątrz, a okoliczność ta nie
sprzyjała zjednoczeniu w porę sił chętnych i zdolnych do
walki. Przeciwne walce zbrojnej były koncepcje ocalenia
od zagłady przez pracę dla Niemców i wypełnianie hitle-
rowskich rozporządzeń, rozpowszechniane na ogół przez
rady żydowskie („judenraty").

Wśród zwolenników walki ścierały się z kolei dwie za-
sadnicze koncepcje: walka w getcie czy poza gettem
(w partyzantce leśnej)? Częstokroć młodzież, która two-
rzyła zasadniczy trzon organizacji ruchu oporu w gettach,
ze względu na rodzinę rezygnowała z możliwości „pójścia
do lasu". Aby nie porzucać skazanych na zagładę rodzi-
ców, rodzeństwa lub dzieci, rezygnowano z szansy życia,
jaką dawała walka w partyzantce.

W gettach nie było broni, w gettach nie można jej było
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zdobyć, trzeba było w warunkach na j t rudnie j szych prze-
mycać ją z zewnątrz. Polski ruch oporu, którego częścią
składową był ruch żydowski, do zorganizowanej na sze-
roką skalę działalności zbrojnej przeszedł dopiero w 1942
r., z chwilą utworzenia Polskiej Partii Robotniczej. Dy-
sponował on sam niewielka ilością broni, niewiele tej
broni mógł przemycić do getta.

W sposób bezwzględny stosowana przez Niemców za-
sada zbiorowej odpowiedzialności sprawiła, że na walkę
w getcie decydowano się dopiero wtedy, gdy następowały
publiczne rzezie lub wywózki na śmierć, gdy nie było już
żadnych złudzeń co do ostatecznych zamiarów Niemców.
A zatem podejmowano walkę z wrogiem, który już był
w akcji, przygotowany i silny. Pozostawiając wrogowi
inicjatywę, toczono tę walkę w najcięższych warunkach.

Terror zastosowany przez okupanta wobec całego na-
rodu polskiego i idąca za tym konieczność pokonywania
licznych przeszkód na drodze niesienia pomocy Żydom
przez ludność polską i polskie organizacje ruchu oporu
sprawiły, że w okupowanej Polsce nie można było urato-
wać milionów Żydów.

Historyk Emanuel Ringelblum pisał przed śmiercią:
,,Naród polski i rząd Rzeczypospolitej nie mogli odwró-

cić od swych obywateli żydowskich miażdżącego walca
hitlerowskiego" 1 — my dodajmy: nie mogli ocalić od za-
głady milionów Żydów, tak jak nie mogli ocalić milionów
wymordowanych Polaków.

W Polsce wystąpiło ki lka odmian „ratownictwa zbroj-
nego":

1) Pomoc zbrojna walczącym, a przedtem jeszcze
przygotowującym się do walki — w tym wypadku naj-
bardziej znamienny jest przykład pomocy udzielonej wal-
czącemu gettu warszawskiemu w 1943 r. i wspólnie przy
tym przelana w walce krew.

1 E. Ringelblum, Stosunki polsko-żydowskie..., cyt. wyd., s. 6.
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2) Udział Żydów — ocalonych z wywózki lub zbiegłych
z getta — w walce zbrojnej w oddziałach partyzanckich
lub w grupach sabotażowo-dywersyjnych. Jedni prze-
trwali w te j walce, inni zginęli w niej. Niektórych okrutna
represja dosięga i zabija już w niewoli. Giną wtedy ra-
zem Polacy i Żydzi, giną częstokroć jako ofiary tej repre-
sji również żony i dzieci polskich partyzantów.

3) Ochrona zbrojna zbiegłych i ukrywających się w la-
sach grup Żydów — mężczyzn, kobiet i dzieci — przez
Polskie Podziemie.

Oto niektóre przykłady tej odmiany „ratownictwa
zbrojnego":

Jednym z najbardzie j zasłużonych w dziele ratownictwa
zbrojnego był mjr Korpusu Bezpieczeństwa Armii Kra-
jowej, Henryk Iwański, ps. „Bystry". Był on uczestni-
kiem trzech powstań śląskich oraz uczestnikiem obrony
Warszawy w kampanii wrześniowej. Niemal od pierw-
szych chwil okupacji bierze udział w pracy konspiracyj-
nej.

Już w listopadzie 1939 r. w Warszawie grupa Żydów —
oficerów WP, byłych towarzyszy broni, którzy nie poszli
do niewoli (m.in. por. Dawid Maurycy Apfelbaum) na-
wiązuje kontakt z mjrem Iwańskim. Wyrazil i oni gotowość
zorganizowania do walki młodzieży żydowskiej i zwrócili
się do mjra Iwańskiego z prośbą o pomoc. Na wstępie
czterech członków tej delegacji otrzymało 4 pistolety —
była to pierwsza broń, jaką Żydzi w Warszawie otrzymali
od Polaków. Tak nawiązany kontakt z organizacją ży-
dowską — która przybrała później nazwę Żydowskiego
Związku Wojskowego, a następnie Żydowskiego Związku
Walki (ŻZW) — trwał do końca.

Ta początkowo jednostkowa akcja mjra Iwańskiego
otrzymała z czasem sankcję urzędową w postaci dyrekty-
wy gen. Sikorskiego przekazanej na piśmie gen. Petry-
kowskiemu, ps. ,,Tarnawa", w której n-akazywal on ochro-
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nę Żydów przed prześladowaniami i akcją ekstermina-
cyjną ze strony Niemców. „Tarnawa" zlecił Iwańskiemu
objęcie dowództwa nad tą akcją w Warszawie i okolicach.
Przydzielono mu w tym celu ok. 200 ludzi.

W okresie od wiosny 1942 r. do kwietnia 1943 r. ludzie
Iwańskiego wyprowadzili z warszawskiego getta liczne
grupy Żydów — mężczyzn, kobiety i dzieci. Na stronie
„aryjskiej" urządzono ich w zakonspirowanych mieszka-
niach i kryjówkach, m.in. w szpitalach, kościołach i na
cmentarzach oraz na terenach podmiejskich. Zbiegów za-
opatrywano w dokumenty, żywność i zapewniano im
ochronę.

W tym samym czasie Iwański w ścisłym współdziałaniu
z ŻZW organizował dla getta transporty broni i amunicji
oraz żywności i medykamentów. W czasie powstania
w getcie wraz ze swyrn zastępcą, kpt. Wacławem Zajdle-
rem, ps. „Żarski", udzielił zbrojnej pomocy walczącym
Żydom, a następnie umożliwił wyjście kanałami większej
grupie rannych powstańców. W czasie tych akcji Iwański
został ranny, polegli jego obydwaj synowie i brat oraz
kilku członków KB AK. Pewna nieokreślona, lecz dość
znaczna grupa zdolnych do noszenia broni Żydów prze-
rzucona została do polskiej partyzantki.

Część spośród tych, którzy dzięki powyższej akcj i pol-
skiego podziemia przeżyli, dała wyraz swej wdzięczności
Iwańskiemu, jego żonie Wiktorii, która aktywnie poma-
gała mężowi, oraz jego towarzyszom broni w wydanej
w języku hebrajskim książce Chaima Lazara Litai pt.
Matzada warszawska. Żydowski Związek Wojskowy
w czasie powstania w getcie warszawskim.

Mjr Iwański i jego żona zostali odznaczeni przez Insty-
tut Yad Washem w Jerozolimie medalem „Sprawiedliwi
Wśród Narodów".

Gajówka w Czarnej koło Stanisławowa, powiat Mińsk
Mazowiecki, stalą się w czasie okupacji schroniskiem dla
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uciekinierów i zarazem zorganizowanym ośrodkiem walki
zbrojnej przeciwko okupantowi. Leśniczy Jan Gaw-
rvch, gospodarzący w Czarnej, który już przed wojną
nawiązał bliższy kontakt z radykalnymi sferami lewicy
społecznej w W rarszawie, uczynił z Czarnej miejsce schro-
nienia dla ściganych i skazanych na zagładę Żydów oraz
zbiegłych z niewoli jeńców radzieckich. 19 marca 1942 r.
powstaje tam komórka PPR i oddział GL. Sekretarzem
zostaje Jan Gawrych, ps. ,,Józef" •— inicjator i organiza-
tor grupy, a zarazem je j duchowy kierownik. Kierownic-
two wojskowe sprawował radziecki kapitan, Aleksander
Popów, który wraz z trzema innymi oficerami radziecki-
mi zbiegł w 1941 r. z obozu jenieckiego w Mińsku Mazo-
wieckim i z nimi znalazł schronienie w Czarnej. W gajów-
ce ukrywała się również grupa Żydów obojga płci, z któ-
rych Abraham Słomka, profesor muzyki, pochodził z War-
szawy, a pozostali byli rzemieślnikami pochodzącymi
z osady Stanisławów. Żydzi również dołączyli do oddziału.
Ta grupa przeprowadziła pod dowództwem kpt. Popowa
szereg akcji bojowych.

16 marca 1943 r. oddział Popowa zaatakował gminę
i posterunek policji w Stanisławowie, zniszczył dokumen-
ty kontyngentowe i zdobył broń. 19 marca 1943 r. Niemcy
w odwecie napadli na gajówkę. W czasie boju zginęli:
Stanisław Rokicki, ps. „Chudy" — Polak; kpt. Paweł Iwa-
nów i kpt. Aleksander Popów — Rosjanie; Helena Szpi-
dler-Malinowska z matką, Teresa Powązek, ps. „Terca",
z mężem oraz Abraham Słomka — Żydzi.

Pozostali partyzanci zostali zabrani do niewoli. 30 mar-
ca 1943 r., po dwóch tygodniach tortur, którym poddano
ich w Mińsku Mazowieckim, zostali rozstrzelani w lgną-
cowie (pow. Mińsk Mazowiecki): Polacy Jan Gawrych,
Stanisław Skuza i Żyd Dawid Rutkowski oraz oficerowie
radzieccy Iwan Pietrow i Piotr Wasylew.

Gajówka w Czarnej w czasie walki 19 marca została
przez Niemców obrzucona granatami i spalona, a zwłoki
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poległych Polaków, Rosjan i Żydów wrzucono w jej
zgliszcza.

Po wyzwoleniu na miejscu zbrodni wystawiono krzyż
pamiątkowy.

W latach 1942—1943 na liniach kolejowych wiodących
do obozu śmierci w Treblince masowo próbowali ucieczki
Żydzi transportowani do miejsca zagłady. Niektórzy
z nich ginęli na miejscu, skacząc z pędzącego pociągu,
inni, ze złamanymi kończynami lub kontuzjowani, wpa-
dali w ręce gęsto rozstawionych wzdłuż torów posterun-
ków niemieckich. Niektórym jednak udawała się ryzy-
kowna eskapada. Wielu z nich otrzymało pomoc od miej-
scowej ludności, zwłaszcza od polskich kolejarzy.

W Cegłowie pod Mińskiem Mazowieckim, w domach
zajmowanych przez kolejarzy, znalazła pomoc i schronie-
nie większa, bliżej nie zidentyfikowana liczba zbiegłych
Żydów. Z czasem uzbrojeni przez kolejarzy wraz z nimi
dokonywali aktów dywersji kolejowej na trasie Mińsk
Mazowiecki—Mrozy, napadając na niemieckie transporty
wojskowe, pociągi urlopowe i pociągi towarowe.

Jak stwierdza Henryk Tempczyk, badacz ruchu oporu
w środowisku polskich kolejarzy w okresie okupacji, ta
wspólna walka została gwałtownie przerwana 28 czerwca
1943 r. rzezią dokonaną w Cegłowie przez Niemców, któ-
rej ofiarą padli zarówno Polacy i Żydzi ratujący, jak
i ratowani (piszemy o tym na s. 99—100).

Nowogródek, miejsce urodzenia Adama Mickiewicza,
w czasie okupacji był widownią licznych aktów zbrojnego
oporu miejscowej i okolicznej ludności.

Wiosną 1942 r. w czasie jednej z licznych akcji młodzież
z getta stawiła Niemcom czynny opór i przystąpiła do
nierównej walki, w której zginęło 200 osób.

Żydzi uciekają z getta indywidualnie i zespołowo (naj-
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bardziej liczna była ucieczka w nocy z 23 na 24 września
1943 r. 223 osób, które zbiegły długim podziemnym tune-
lem, wydrążonym specjalnie w tym celu) i podążają do
okolicznych lasów. Ci, którzy są zdolni do noszenia broni,
wstępują do szeregów partyzanckich. Uciekinierzy z getta
byli licznie reprezentowani w oddziałach partyzanckich
na Białorusi, m.in. w oddziale im. Ordżonikidze, Borba-
-Orlańskiego i Sz. Kaplińskiego w lasach lipiczańskich
oraz w oddziale Marchwińskiego w lasach borkskich.

W tych i innych oddziałach białoruskiej partyzantki
licznie, brali udział Polacy,

Bracia Zysie i Asajel Bielscy w lasach nalibokskich
zorganizowali silny oddział im. Kaliriina. Pod ochroną
tego oddziału znajdował się głęboko ukryty tzw. ,,obóz
rodzinny" Żydów, liczący 1230 osób — mężczyzn i kobiet
niezdolnych do noszenia broni oraz dzieci. Ludzie ci w ten
sposób zostali uratowani od niechybnej śmierci.

Za przykładem Nowogródka również młodzież żydowska
w Nieświeżu zorganizowała opór zbrojny. 22 lipca' 1942 r.,
w czasie ostatniej likwidacji getta, doszło tam do walki.
Do lasów zdołało się przedrzeć tylko 25 osób; większość
z nich wstąpiła do oddziału partyzanckiego im. Żukowa.
Pozostali polegli na miejscu. W miasteczku Lachwa na
Polesiu 3 września 1942 r. w czasie zbrojnego oporu w mo-
mencie l ikwidacji getta około 400 osobom udało się prze-
drzeć do lasów. Część włączyła się do oddziału Bołotni-
kowa, część zaś do pińskiego zgrupowania partyzanckie-
go 2.

W 1943 r. w lasach parczewskich na Lubelszczyżnie
znalazła się większa, bo licząca ok. 600 osób grupa zbie-

1 Według Józefa Bregmana, Walczące getta, Sowietisz Hejmland
nr 4, Moskwa 1968 (za Naszym Ciosem nr 18/289, Warszawa
4.Y.1968).



glych z getta Żydów — mężczyzn, kobiet i dzieci. Tylko
kilku młodych Żydów było uzbrojonych. Stanowili oni
zbrojną ochronę obozu. Słaba to była ochrona. Głów-
ne zabezpieczenie zbrojne dla tego „obozu rodzin-
nego" stanowiły rozlokowane w okolicznych lasach od-
działy Gwardii Ludowej Kazimierza Sidora oraz ,,Fiodo-
ra" (Teodora Albrechta) — zbiegłego z niemieckiej niewoli
radzieckiego oficera, a później dowódcy oddziału GL i in.
W razie zagrożenia gwardziści ostrzegali Żydów, którzy
przenosili się w dalsze okolice, a gdy niebezpieczeństwo
minęło, wracali do dawnego obozowiska.

„Obóz rodzinny" oddawał także usługi partyzantom:
stanowił punkt zborny spotkań, a więc punkt kontaktowy,
dziewczęta przebywające w tym obozie prały partyzan-
tom bieliznę. ,,Był to jak gdyby dom dla wszystkich par-
tyzantów, zarówno radzieckich, polskich i polsko-żydow-
skich" — pisze płk G. Bolkowiak-Alef 3.

Do partyzantki GL wstąpiło około 80 ludzi z tego obo-
zu. Powstał z nich żydowski oddział partyzancki GL pod
dowództwem J. Grinszpana. Około połowa ludzi z „obozu
rodzinnego" zginęła w wyniku rozlicznych obław i nago-
nek. Około 250 — włącznie z partyzantami — przetrwało
do wyzwolenia 4.

W małej miejscowości Zofiówka, około 30 km na pół-
nocny wschód od Łucka, na Wołyniu, wśród tamtejszej
młodzieży żydowskiej idea walki zbrojnej w oddziałach
partyzanckich zrodziła się już z końcem 1941 r. Pomoc
w tych pierwszych i najtrudniejszych chwilach otrzymali
oni — jak informuje po wojnie jeden z uczestników, God

3 G. Bolkowiak-Alef, Der Yiddiszer miszpoche-łager in di Par-
czewer welder un di erszte formen fun organizacje (Żydowski obóz
rodzinny w lasach Parczewskich i pierwsze formy organizacji)
Fołks-Sztyme nr!09'3019. Warszawa, 15.VII.1964.

* Tamże, nr 110/3020, 16.VII.1964.
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Rosenblat, w książce hebrajskiej pt. Ogień w lesie •" — od
„najlepszych spośród ludności miejscowej — Ukraińców
i Polaków — którzy nawet w tych dniach potopu zacho-
wali w sobie człowieczeństwo". Autor wymienia niektóre
nazwiska lub imiona: Aleksandra Filuka, nauczyciela Mi-
szy, pracownika pocztowego Andrzeja, rolnika Ogona
i inne.

Młodzież ta, która przyciągnęła do swoich szeregów
wielu rówieśników z sąsiedniej miejscowości Ignatówka.
z czasem nawiązała łączność i została wcielona do ugru-
powania partyzanckiego pod dowództwem sławnego Kow-
paka, operującego rn.in. na Polesiu. Obok Rosjan i Ukraiń-
ców w formacji tej było wielu Polaków. Rosenblat wspo-
mina życzliwą i przyjazną atmosferę, jaką stworzyło im
dowództwo i partyzanci w dziewiątym batalionie, do któ-
rego zostali wcieleni, i pochwały, których nie szczędzono
im za działalność bojowa.

Na Polesiu koło Wysocka działał oddział partyzancki
pod dowództwem Ukraińca Misiury, liczący ponad 80%
Żydów.

Partyzanci żydowscy nie zapominali o swych pozosta-
łych braciach i o tych, którzy zbiegli z gett i ukrywali się
w lasach. Za zgodą i przy pomocy dowództwa wiciu z nich
wciągnięto do szeregów partyzanckich, a pozostałych,
niezdolnych do noszenia broni, specjalnym rozkazem
Kowpaka, wydanym przez niego tuż przed rozpoczęciem
słynnego ,,rajdu karpackiego", porozmioszczano u miej-
scowych chłopów, zaopatrzono w żyw^ność, odzienie itp. ze
składów partyzanckich.

s God Rosenblat, Esz achaza bajaar, \vyd. Hakibuc Hameuchad,
Bet Lochamej Hagetaot al shem Jicchak Kacnelson, 5717 (według
Ycdiot Yad Washcm nr 14, Jerozolima 1957).



O tych, co ratując zginęli

Nadmienialiśmy j u ż , że dzięki of iarnej pomocy społeczeń-
stwa polskiego, jego najlepszych synów i cór, w najcięż-
szych warunkach i okolicznościach zdołano uratować oko-
ło 100 000 Żydów. Na przełomie 1966/1967 r. świat obiegła
informacja Polskiej Agencji Prasowej, że w ambasadzie
izraelskiej w Warszawie wręczono grupie Polaków kolej-
ne medale i dyplomy przyznane przez Izraelski Instytut
Pamięci Narodowej Yad Washeni za ratowanie i uratowa-
nie Żydów z narażeniem własnego życia.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że ponad połowę
wszystkich osób odznaczonych przez Yad Washem do
owego czasu stanowią Polacy.

A iluż Polaków i Polek — ludzi młodych, starych i dzie-
ci — zginęło, wypełniając misje walki przeciwko zagła-
dzie Żydów? Oni już nigdy z niczyich rąk nie otrzymają
odznaczeń, nigdy nie usłyszą wyrazów wdzięczsiości. Nie
ży ją . Zginęli przeważnie wraz z tymi, których ratowali.
Ginęli częstokroć wraz ze swymi najbliższymi — żonami,
dziećmi, rodzicami, a niekiedy i z sąsiadami. W osadach
i po wsiach palono ich zwłoki wraz z domostwami, w któ-
rych .przechowywali Żydów. Niekiedy rozstrzelanych Po-
laków i Żydów oprawcy kazali zakopywać w jednej mo-
gile. Ta tragiczna wspólnota losów Polaków i Żydów ma
swą wielką wymowę emocjonalną, moralną, historyczną,
polityczną. Ten pasjonujący aspekt bohaterstwa w okresie
hitlerowskiej okupacji jest mało zbadany, zarówno w od-
niesieniu do tych, którzy niosąc pomoc i ratunek szczęśli-
wie pozostali przy życiu, jak i przede wszystkim w odnie-
s ieniu do tvch, którzy, r a t u j ą c , zginęli.

Oto udokumentowane ustalenia ' o tragicznym losie bo-
haterów będące wynikiem cząstkowych badań tej pięknej
karty w okupacyjnej historii naszego narodu.

7.IX. 1939 r. w lasku na Cienia wie, we wsi Mordarka,
pow. Limanowa, Niemcy rozstrzelali listonosza z Lima-
nowej, Sernika. Motywem zbrodni była próba interwencji
Sernika u Niemców na rzecz zwolnienia aresztowanych 9
Żydów limanowskich, których załadowano na samochód
i t raktu jąc bruta lnie zamierzano wywieźć za miasto.
W rezultacie interwencii Sernika dołączono go do wy-" <- tJ j

mienionej grupy, po czym rozstrzelano wszystkich razem.

19.XI.1940 r. w Warszawie zamordowany został niezna-
ny Polak w chwili, gdy przez mur getta przerzucał wór
z chlebem.

4.XII.1941 r. w Nowym Targu Niemcy rozstrzelali Po-
laka, Mieczysława Jarowskiego, b. oficera i b. dyrektora
banku w Łodzi. Wraz z nim rozstrzelano jego żonę i synu,
magistra ekonomii. Przyczyna zbrodni było „niearyjskie"
pochodzenie żony Jarowskiego (,,przechrzczona"). '

Na przełomie !at 1941—1942 Jadwiga Ponikowska, zum.
w Warszawie ul. Widok 11, została wraz ze swoją siostrą
Regina Prokulską stracona w gestapo za ukrywanie Ży-
dów.

W okresie od czerwca 1942 r. do maja 1943 r. w m. Brzo-
za Królewska, gm. Giedlarowa, pow. Leżajsk, woj. rze-
szowskie, gestapo i żandarmeria rozstrzelały 62 ukrywa-
jących się i schwytanych Żydów — mężczyzn, kobiety
i dzieci — oraz 3 Polaków, rolników, w tym jedną ko-
bietę, za przechowywanie tych Żydów.

Zarówno Żydzi, jak i Polacy pochodzili z Brzozy Kró-
lewskiej. Ustalono tożsamość rozstrzelanych Polaków
i niektórych tylko Żydów. Ofiara zbrodni padli:

1 Źródła: 1) ankieta sądowa GKBZH. 2) Bariaszewski i Le-.vi-
nuwna, cyt. wyd, 3) badania własne yulora.
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Polacy; Katarzyna Kozak, lat 65; Sebastian Kozak, lat
70; Tomasz Wach, lat 41.

Żydzi: Lea Kszeszower, lat 40, rolnik, oraz troje je j
dzieci; Izaak Szwanenft-ld, lat 40, jego żona i 2 dzieci;
Pinkas Wachs, lat 41, jego żona Gitla, lat 25, i 4 ich dzieci;
Samuel Wachs, lat 60, jego żona Sara, lat 55, i troje ich
dzieci.

20.V.1942 r. w Czarnym Dunajcu, pow. Nowy Targ,
rozstrzelano 2 Żydów: Józefa Lehrera i jego córkę Reszkę
Lehrer. Wraz z nimi rozstrzelano Polaka Karola Chracę
z Wróblówki. Egzekucji dokonali miejscowi gestapowcy
na dziedzińcu gestapo; of iary pochowano na cmentarzu
żydowskim.

Przyczyna egzekucji: wszyscy troje trudnili się do-
starczaniem żywności Żydom.

Chraca po wojnie został ekshumowany i pogrzebany na
cmentarzu katolickim w Czarnym Dunajcu.

21.VII.1942 r., w przeddzień rozpoczęcia akcji wywozu
setek tysięcy warszawskich Żydów do obozu śmierci
w Treblince, w getcie warszawskim został zamordowany
Polak, wybitny chirurg, prof. Uniwersytetu Poznańskie-
go, dr Franciszek Raszeja'. Dr Raszeja stawił się na we-
zwanie do chorego w getcie, podczas konsultacji został
wraz z gronem lekarzy żydowskich i pacjentów za-
strzelony przez Niemców. ,,Zginął śmiercią bohatera, nio-
sąc pomoc lekarską poniżonemu i prześladowanemu za mu-
rami Choremu — Żydowi".

25.VIII.1942 r. w Radgoszczy (Poręba), pow. Dąbrowa
Tarnowska, woj. krakowskie, niemieccy żandarmi roz-
strzelali 3-osobową polską rodzinę miejscową wraz z prze-
chowywanym przez nią Żydem.

Ofiarą zbrodni padła Zofia Wójcik, rolnik, jej dwoje
dzieci oraz nieznany Żyd.

Wszystkie ofiary pochowano na miejscu zbrodni we
wspólnym grobie.

J

W sierpniu 1942 r. w lesie Żabia Woda przy kolonii
Polanówka, gm. Zembrzyce, pow. Lublin, żandarmeria
powiatowa rozstrzelała 2 Polaków napotkanych w lesie,
..prawdopodobnie za donoszenie żywności Żydom ukry-
wającym się w lesie".

Nazwiska zamordowanych nieznane.

W sierpniu 1942 r. od kuł niemieckich padło kilku Pola-
ków przy dostarczaniu żywności do getta w Warszawie.

13.IX.1942 r. w Radgoszczy, pow. Dąbrowa Tarnowska,
woj. krakowskie, żandarmeria niemiecka rozstrzelała
trzech Polaków pod zarzutem przechowywania Żydów.

Ofiarą zbrodni padli:
Bronisław Kmieć, Maria Sołtys, Maria Wójcik —

wszyscy miejscowi rolnicy. Czwartą ofiarą zbrodni był
ukrywający się Żyd — Szija (Jehoszua) Grinstam, rów-
nież rolnik miejscowy.

Wszystkich pochowano na miejscu zbrodni w Radgosz-
czy (Poręba) we wspólnym grobie,

Jesienią 1942 r. w Gniazdowie, wieś Kaliska, gm. Ka-
mieńczyk, woj. warszawskie, zamordowany został Ale-
ksander Dudkiewicz wraz ze swoim podopiecznym Ży-
dem, Frydmanem.

W nieustalonym czasie w 1942 lub 1943 r. nieznana
polska dziewczyna schwytana została przez Niemców
w pobliżu płotu otaczającego obóz śmierci w Treblince.
Znaleziono przy niej paczki przeznaczone dla głodującej
grupy żydowskich robotników — więźniów. Wprowadzono
ją do obozu, gdzie zastrzelił ją na oczach Żydów kat obo-
zowy, esesman Franz. „Miała może 20 lat".

6.X.1942 r. w Bidaczowie Nowym, gm. Sól, pow. Bił-
goraj, woj. lubelskie, gestapo i SS rozstrzelało 22 niezna-
nych Polaków — rolników. Motyw zbrodni: „za przecho-
wywanie Żydów".

89



Zwłoki zostały zakopane w jednym grobie na miejscu
egzekucji.

6.XII. 1942 r. w Ciepielowie Starym, gm. Ciepielów,
pow. Lipsko, woj. kieleckie, oddział SS spalił żywcem
23 miejscowych rolników, Polaków, podejrzanych o prze-
chowywanie Żydów. Wśród zamordowanych było: 15
dzieci, w tym 2 niemowląt i 3 młodocianych — oraz 3 ko-
biety i 5 mężczyzn. Zginęli: małżeństwo Władysław i Ka-
rolina Kosiorowie oraz 6 ich dzieci — synowie: Aleksander
lat 18, Tadeusz lat 16, Mieczysław lat 12, Adam lat 6;
córki: Władysława lat 14 i Irena lat 10; małżeństwo Adam
i Bronisława Kowalscy oraz 5 ich dzieci — synowie: Ste-
fan lat 6, Henryk lat 4, Tadeusz l rok; córki: Janina
lat 16, Zofia lat 12; małżeństwo Piotr i Helena Obuchie-
wicz oraz ich 4 dzieci — synowie: Władysław lat 6, nie-
mowlę 7 mieś.; córki: Zofia lat 3, Janina lat 2; 2 Po-
laków nieznanych.

Zbrodni powyższej dokonał zmotoryzowany oddział SS,
stacjonujący w majątku Górki— Ciepielów Stary. Zbrod-
niarzami dowodził podoficer Bierner, pochodzący z Wied-
nia. Rodziny Kowalskich i Obuchiewiczów spalono żyw-
cem w jednoizbowym domu Piotra Obuchiewicza. Rodzinę
Kosiorów i 2 nieznanych mężczyzn spalono w stodole
Władysława Kosiora. Podczas pożaru stodoły wydostał
się z niej i usiłował zbiec 16-letni Tadeusz Kosior; eses-
mani dogonili go samochodem w odległości około 500 m
od miejsca zbrodni, przywieźli z powrotem na miejsce
egzekucji i żywego wrzucili do płonącej stodoły.

Prochy Kowalskich i Obuchiewiczów zostały pochowane
przez rodziny zamordowanych we wspólnym grobie na
polu Piotra Obuchiewicza, a pozostałych 10 osób na polu
Władysława Kosiora.

6.XII.1942 r. w Rekówce, pow. Ciepielów, pow. Lipsko,
woj. kieleckie, oddział SS pod dowództwem podoficera SS
Biernera z Wiednia spalił żywcem 10 Polaków — miej-
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scowych rolników, oskarżonych o przechowywanie Ży-
dów. Wśród zamordowanych było 6 dzieci, 2 kobiety (w
tym l staruszka) i 2 mężczyzn.

Zginęli: małżeństwo Stanisław i Marianna Kosiorowie
(krewni Kosiorów z Ciepielowa Starego — p.s. 90) oraz 4
ich dzieci w wieku 3—8 lat; Marianna Kościńska, lat 68
(matka Stanisława Kosiora); Henryka Kordula, lat 13 (są-
siadka zamordowanych); Piotr Skoczyłaś, lat 58; Leokadia
Skoczyłaś, lat 8 (córka).

Zbrodni dokonano w zagrodzie Piotra Skoczylasa w Re-
kówce. Prochy ofiar zostały pochowane przez rodziny
w bratniej mogile na polu Piotra Skoczylasa w Rekówce.

W 1942 r. w Nowym Sączu 18-letni Stefan Kiełbasa
i inny nieznany młody Polak zostali rozstrzelani przez
gestapo za pomoc okazaną rówieśnikowi pochodzenia ży-
dowskiego przez dostarczenie mu dokumentów osobistych.

10.XII.1942 r. w Woli Przybysławskiej, gm. Markuszów,
pow. Puławy, za przechowywanie Żydów żandarmi nie-
mieccy rozstrzelali 8 miejscowych Polaków.

Byli to: Władysław Abramek, lat 20, Aniela Aftyka, lat
52; Józef Aftyka, lat 54, Zofia Aftyka, lat 17; Marianna
Aftyka, lat 14; Czesław Gawron, lat 20; Leonard Gawron,
lat 21; Stanisław Kamiński, lat 21.

Zwłoki rozstrzelanych Niemcy kazali wrzucić do dołu
wykopanego na miejscu egzekucji.

Ojciec Anicet, kapucyn z konwentu warszawskiego,
mieszczącego się przy ul. Miodowej, został zamordowany
przez Niemców w Warszawie w 1942 lub 1943 r. za ukry-
wanie Żydów.

29.1.1943 r. w Wierzbicy, gm. Kozłów, pow. Radom, za
ukrywanie 3 Żydów (nazwisk nie ustalono) Niemcy roz-
strzelali 3 rodziny polskie: Kucharskich, Nowaków
i Książków — łącznie 15 osób.
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Zginęli: Bronisław Kucharski i jego 5 synów: Broni-
sław, Izydor, Mieczysław, Stefan i Zygmunt; małżeństwo
Julia i Franciszek Książek oraz 2 synów: Jan, lat 21, i Zyg-
munt, lat 18; Nowak i jego 2-letnia córeczka; 3 pozosta-
łych zamordowanych nie zidentyfikowano.

W 1942 r. w Szklarach, gm. Hyżne, pow. i woj. Rze-
szów, gestapo rozstrzelało 3 nieznanych Żydów i przecho-
wującego ich Polaka, Wojciecha Patrońskiego. Ofiary ży-
dowskie pochowano na miejscu zbrodni w lesie Buczyna
we wspólnym grobie, zaś Polaka na cmentarzu parafial-
nym.

15.1.1943 r. w Pilicy-Zamku, gm. Pilica, pow. Olkusz,
woj. krakowskie, stacjonujący tam żandarmi niemieccy
rozstrzelali za przechowywanie Żydów Marię Rogozińską,
lat 35, wraz z je j 1-rocznym synkiem Janem. Zamordo-
wana pochodziła ze wsi Wierbka, gm. Pilica.

W styczniu 1943 r. we wsi Samoklęski, pow. Lubartów,
woj. lubelskie, hitlerowcy rozstrzelali Polaka, Bolesła-
wa Dąbrowskiego, lat 38, oraz 27 Żydów (nazwiska nie-
znane). Polak został oskarżony o ukrywanie Żydów.

4.II.1943 r. w Jaworzu Dolnym, gm. Pilzno, pow. Dę-
bica, w odwet za przechowywanie Żydów gestapowcy
i żołnierze Wehrmachtu rozstrzelali 5 miejscowych Po-
laków —- rolników.

Zginęli: Maria Kałuża, lat 28; Józef Maduzia, lat 68;
Jan Psioda, lat 71, oraz jego żona N. Psioda, lat 71; Józef
Ryba, lat 24.

Wraz z Polakami rozstrzelano 6 ukrywających się Ży-
dów (nazwiska nieznane).

18.11.1943 r. w Wierzbnie, pow. Proszowice, Niemcy
rozstrzelali 3 Polaków za ukrywanie Żydów.

Zginęli: Stanisław Wilk, lat 45; Katarzyna Wilk, lat 52;
Mieczysław Wilk, żołnierz BCh, lat 20.

20.11.1943 r. ginie zamęczony na Majdanku profesor
historii literatury polskiej na Uniwersytecie Jana Kazi-
mierza we Lwowie, dr Kazimierz Kolbuszewski. Do obozu
zagłady został zesłany w 1942 r. za ukrywanie swej byłej
studentki, Żydówki.

5.III.1943 r. w Wierzchowisku, pow. Olkusz, zostali
zastrzeleni 2 Polacy za udzielenie schronienia Żydowi.
Zginęli: Jan i Franciszek Paneczko.

21.III.1943 r. w Gruszce Zaporskiej żandarmeria za-
mordowała 4-osobową rodzinę Polaków za przechowy-
wanie 6 Żydów. Wśród zamordowanych znajdowała się
8-letnia dziewczynka i 3-letni chłopiec.

W marcu 1943 r. w Głogowie, pow. Rzeszów, woj. rze-
szowskie, „lotna brygada policji niemieckiej" rozstrzelała
dwoje miejscowych rolników za przechowywanie Żydów.

Ofiarą zbrodni padli: Jan Samojedny, lat 46, i Maria
Samojedna, lat 52.

Zastrzelono ich we własnym mieszkaniu.

W marcu 1943 r. we wsi Roguzice, gm. Stok Ruski,
pow. Siedlce, woj. warszawskie, żandarmeria niemiecka
rozstrzelała Polaka, Alfonsa Skolimowskiego, lat 25,
oskarżonego o przechowywanie Żydów.

15.III.1943 r. w Siedliskach, pow. Miechów, woj. kra-
kowskie, niemiecka żandarmeria zamordowała 5-osobową
rodzinę miejscowego rolnika, Wincentego Baranka.

Zginęli: Wincenty Baranek, lat 46, jego żona, ich dwoje
małych dzieci i jego teściowa, Kopciowa. Motyw zbrodni:
„za przechowywanie Żydów".

19.III.1943 r. w gajówce Czarna koło Stanisławowa,
pow. Mińsk Mazowiecki, woj. warszawskie, hitlerowcy
zabili walczących z nimi Polaków, Żydów i jeńców ra-
dzieckich.
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Zginęli: Polak Stanisław Rokicki, ps. „Chudy", z Miń-
ska Mazowieckiego; kpt. Paweł Iwanów i kpt. Aleksander
Popów (zbiegli z Mińska Mazowieckiego radzieccy jeńcy
wojenni); Helena Szpidler z matką (nosiły wówczas nazwi-
sko Malinowskie); Teresa Powązek, ps. „Terca" (była
w ciąży), wraz z mężem; Abraham Słomka z Warszawy
(profesor muzyki). To nie był jeszcze kres zbrodni.

Dnia 30.III.1943 r. w lesie w Ignacowie zostali rozstrze-
lani leśniczy z Czarnej Jan Gawrych, Stanisław Skuza
i Dawid Rutkowski oraz zbiegli z niewoli niemieckiej ofi-
cerowie radzieccy — Piotr Wąsy lew i Iwan Pietrow. Żydzi
i jeńcy radzieccy znaleźli schronienie w gajówce leśnicze-
go Jana Gawrycha i przystąpili do grupy Polaków tworzą-
cych komórkę PPR i GL w Czarnej. Wspólnie dokonali
szeregu akcji bojowych. Dowódcą wojskowym oddziału
był kpt. Aleksander Popów, duchowym zaś jej kierowni-
kiem, inicjatorem i organizatorem Jan Gawrych, ps.
„Józef", lat około 50.

W marcu 1943 r. w Rzędowicach, gm. Książ Wielki,
pow. Miechów, za ukrywanie Żydów zginęli Polacy: Fran-
ciszek Chybowski, łat 60, i Julia Chybowska, lat 54.

W marcu 1943 r. w Miechowie został zastrzelony wraz
z synem za ukrywanie Żydów Polak ze Słomnik, Michal-
ski.

W marcu 1943 r. we wsi Lipiny, gm. Pilzno, pow. Dębi-
ca, woj. rzeszowskie, żandarmeria niemiecka rozstrzelała
za przechowywanie Żydów Polaka, rolnika, Jana Bobrow-
skiego, lat 50.

8.IV.1943 r. w Klikowej, pow. Tarnów, woj. krakow-
skie, gestapo za ukrywanie Żydów rozstrzelało Polkę
Annę Niepsuj, ur. 29.VI.1898 r., z Klikowej.

Wraz z nią rozstrzelano 2 ukrywających się w je j domu
nieznanych Żydów.
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Zwłoki trzech ofiar pochowano we wspólnym grobie
na cmentarzu w Klikowej.

10.IV.1943 r. we wsi Radzików-Stopki, gm. Czuryły,
pow. siedlecki, woj. warszawskie, żandarmeria niemiecka
rozstrzelała 3 Polaków, oskarżonych o przechowywanie
Żydów i jeńców radzieckich.

Zginęli: Antoni Domański, łat 35; Franciszek Domański,
lat 30; Piotr Domański, lat 70.

19.IV.1943 r. w Warszawie, w pierwszy dzień ostatecz-
nej likwidacji getta warszawskiego i wybuchu powstania
żydowskiego, po godzinie 18, pięć sekcji Armii Krajowej
i grupa minerska AK — całość pod dowództwem kpt. Jó-
zefa Pszennego, ps. „Chwacki" — dokonała próby przyjś-
cia z pomocą osaczonemu i walczącemu gettu. Usiłowano
wysadzić w powietrze mur getta przy ul. Bonifraterskiej,
na odcinku między Sapieżyńską a Franciszkańską. Atak
na mury załamał się w ogniu niemieckich karabinów ma-
szynowych, gęsto rozstawionych na dachach i balkonach
sąsiednich domów. Polegli żołnierze AK: Eugeniusz Mo-
rawski, ps. „Młódek", i Józef Wiłk, ps. ,,Orlik". Rany
odnieśli: Henryk Cepek, ps. ,,Karcz", Eugeniusz Domań-
ski, ps. ,,Miś", Jerzy Postek, ps. „Jasny" (ciężko ranny
w obie nogi), i Zygmunt Puchalski, ps. „Atomek". Oddział
wycofał się, unosząc swych rannych. Ciała poległych ro-
zerwały na strzępy miny, których nie zdołano donieść do
muru getta.

20.IV.1943 r. w Warszawie 5-osobowa specjalna gru-
pa Sztabu Głównego Gwardii Ludowej pod dowódz-
twem Franciszka Bartoszka, ps. „Jacek", zlikwidowała
2-osobową niemiecką obsługę ciężkiego karabinu maszy-
nowego ostrzeliwującego walczące getto ze stanowiska na
rogu ul. Nowiniarskiej i Franciszkańskiej. Zabici zostali
również dwaj towarzyszący Niemcom granatowi policjan-
ci. Gwardziści wycofali się_ bez strat.

95



23.IV.1943 r. w odpowiedzi na bestialskie likwidowanie
getta grupa GL w Warszawie obrzuciła granatami na ul.
Freta auto z żandarmerią. 5 żandarmów zabito. Auto spło-
nęło.

Sprawa powyższa dotyczy akcji zbrojnej przeciwko po-
sterunkom SS w rejonie murów getta warszawskiego,
w której wzięły udział trzy czteroosobowe grupy bojowe
GL pod dowództwem drą Henryka Sternhela,, ps. ,,Gu-
staw". Jego grupa, która zlikwidowała wymienionych
żandarmów, nie poniosła strat, podobnie jak druga grupa
dowodzona przez Michała Tetmajera, ps. „Sławek". Na-
tomiast dowódca trzeciej grupy, ps. „Leszek" (nazwisko
nie zostało ustalone), zginął w czasie walki, jaka wywią-
zała się z Niemcami na ul. Żytniej w pobliżu Okopowej.
Tegoż dnia zginął przy nieudanej próbie akcji bojowej
dla getta na Lesznie inny żołnierz GL, Jerzy Lerner, ps.
„Mietek".

27.IV.1943 r. w Warszawie spieszący z pomocą walczą-
cemu gettu 18-osobowy oddział KB AK (Korpus Bezpie-
czeństwa Armii Krajowej) pod dowództwem kpt. Henryka
Iwańskiego, ps. „Bystry", i jego zastępcy, Władysława
Zajdlera, ps. „Żarski", razem z grupami bojowymi Ży-
dowskiego Związku Walki stoczył na terenie getta wielo-
godzinną, ciężką walkę z siłami niemieckimi. W walce
poległ syn dowódcy, 16-letni Roman Iwański, ps. „Ry-
szard", brat dowódcy, Wacław Iwański, ps. „Miecz", łat
35, Wincenty Jędrychowski, ps. „Karuś", lat ok. 30 (ka-
pral WP), oraz Pilichowski, ps. „Czapa", lat ok. 35, podo-
ficer WP. Niemal wszyscy pozostali uczestnicy walki, re-
krutujący się przeważnie z byłych powstańców śląskich,
ponieśli rany. Wśród nich: Józef Lejewski, ps. „Garbarz",
Władysław Żarski, Piekarzewski, ps. „Piłat", i inni. Po
stoczeniu walki i wyczerpaniu amunicji grupa wycofała
się przekopem z Placu Muranowskiego 7 (na terenie getta)
na ul. Muranowską 6 (poza gettem), ratując i wyprowa-
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dzając tą drogą 34 rannych żydowskich bojowników,
w tym 5 kobiet. Wśród wyprowadzonych rannych 2 na-
leżało do Żydowskiej Organizacji Bojowej (z oddziału
Marka Edelmana) i 32 do Żydowskiego Związku Walki.

W kwietniu 1943 r. we wsi Wojciechówka, gm. Kłoczew,
pow. Garwolin, woj. warszawskie, żandarmeria rozstrzela-
ła 7 osób: 2 Polaków i 5 Żydów. Polaków oskarżono o prze-
chowywanie Żydów.

Zginęli: Stanisław i Zofia Marciniak, oboje w wieku lat
40. Nazwiska Żydów nieznane.

Zwłoki Żydów pochowano w lesie, Polaków na cmenta-
rzu w Okrzei.

17.Y.1943 r. w miejscowości Milanówek, gm. Milanó-
wek, pow. Błonie, woj. warszawskie, niemieccy żandarmi
i żołnierze przy udziale konfidenta rozstrzelali 5 osób:
jedną Polkę, Briihlównę Hannę, lat 20, i 4 nieznanych
Żydów. Polkę oskarżono o przechowywanie Żydów.

Zwłoki rozebrano do naga i zakopano na łące-obok po-
sesji przy ul. Grabowej 13.

3.Y.1943 r. grupa bojowa KB AK w sile ok. 15 ludzi,
działająca z rozkazu mjra Henryka Iwańskiego, ps. „By-
stry", wkroczyła na teren getta kanałem włazowym z uli-
cy Zimnej, wiodącym różnymi kanałami do wyjścia na
ul. Karmelickiej 4. Grupę pilotował pracownik wodocią-
gów i kanalizacji, ps. „Tomasz" (imię Piotr, nazwisko nie
ustalone). Celem akcji było dostarczenie sanitariów (ban-
daże, lekarstwa), żywności oraz amunicji walczącym jesz-
cze powstańcom żydowskim oraz wyprowadzenie poza
getto ciężko rannych powstańców getta. Zadanie spełnio-
no; w najcięższych warunkach wyprowadzono ok. 15 cięż-
ko rannych. W czasie spuszczania rannych do kanału do-
szło do starcia zbrojnego z Niemcami. Na skutek
wymiany ognia, w której brali udział obok ludzi „By-
strego" członkowie Żydowskiego Związku Wojskowego
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(jako obstawa), zostali ponownie ranni dwaj spośród już
rannych Żydów oraz drugi syn dowódcy „Bystrego",
Zbigniew Iwański, lat 18, wskutek czego kilkanaście mi-
nut później wszyscy trzej zmarli w kanale. Poza tym
ranni zostali: Stanisław Gladkowski, ps. „Żbik", oraz Jan
Cieplikowski (Cierplikowski), ps. „Kot". Rannych ukrył
prof. dr Mściwój Semeratl-Siemianowski w szpitalu na
Lesznie, lecz mimo starannej opieki lekarskiej obaj zmarli
z upływu krwi.

3.VI.1943 r. w Książniczkach, gm. Michałowice, żandar-
mi zastrzelili za ukrywanie Żydów 2 Polaków: Stanisława
Sojkę i Stefana Kaczmarskiego.

W czerwcu 1943 r. we wsi Czernie, gm. Kłoczew, pow.
Garwolin, woj. warszawskie, gestapo rozstrzelało 11 osób:
Polkę Wiktorię Dębek, lat 40, i 10 Żydów. Nazwiska Ży-
dów nieznane. Polkę oskarżono o przechowywanie Żydów.

W czerwcu 1943 r. w Markuszowej, gm. Wiśniowa, pow.
Strzyżów, woj. rzeszowskie, żandarmeria niemiecka
z Wiśniowej rozstrzelała 5 miejscowych Polaków „za
udzielanie pomocy Żydom ukrywającym się w lesie".

Ofiarą zbrodni padli: Feliks Ciolkosz, lat 58, rolnik;
Jan Ciołkosz, lat 26, rolnik; N. Ciołkoszowa, lat 50, rol-
nik— wszyscy z Markuszowej; Władysław Śliwa, lat 26,
zawodowy podoficer; Piotr Zagórski, lat 45, rolnik —
obydwaj z Kozłówek.

Spośród morderców ustalono nazwisko wachmistrza:
W. Peschke.

Zwłoki zakopano na miejscu zbrodni, po ekshumacji
spoczywają na cmentarzu w Dorzechowie.

W czerwcu 1943 r. we wsi Szarwark, pow. Dąbrowa
Tarnowska, woj. krakowskie, ekspedycja karna złożona
z żandarmów i gestapowców rozstrzelała 5-osobową ro-
dzinę rolników Medalów oraz ich sąsiada, Starca, za prze-
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chowywanie i utrzymywanie Żydów. Wśród ofiar było
dwoje dzieci i staruszka.

Zginęli: Franciszek Mędala, lat 48; Teresa Mędala, lat
40; dwoje dzieci Medalów w wieku lat 10 i 12; teściowa
Medali, lat 67; Władysław Starzec.

Głowę rodziny, Franciszka Medale, zamordowano od-
dzielnie. Oprawcy kazali mu „uciekać do lasu", gdzie
został zastrzelony. Zwłoki zamordowanej rodziny spalono
wraz z zabudowaniami. Sąsiad Medalów, W. Starzec, zo-
stał najpierw okrutnie skatowany, a następnie wrzucony
żywcem do płomieni. Konającego zastrzelono w ogniu.

Szczątki ofiar pochowano we wspólnym grobie na cmen-
tarzu w Szarwarku.

22.VI.1943 r. w Posądzy, gm. Koniusza, pow. Proszo-
wice, woj. krakowskie, hitlerowcy rozstrzelali 7 Polaków
za przechowywanie Żydów.

Zginęli: Wierzbanowski Stanisław, lat 60; Wierzbanow-
ska Maria, lat 68; Żmuda Katarzyna, lat 40; Żmuda Tere-
sa, lat 18; Żmuda Zdzisław, lat 10; Zębala i Nowak Teofil,
lat 2.

28.VI.1943 r. w Cegłowie (i okolicy), pow. Mińsk Ma-
zowiecki, woj. warszawskie, podczas wielkiej obławy do-
konanej przez żandarmerię, SS i gestapo, zamordowano
26 Polaków (większość kolejarzy) —- w tym kobiety i dzie-
ci— za ukrywanie Żydów. 12 ofiar zabito na miejscu,
a 14-osobową grupę wyprowadzono za tor kolejowy w po-
bliżu peronu i tam rozstrzelano. Prócz wymienionych ofiar
zginęła na miejscu bliżej nie określona grupa Żydów.

Wśród ofiar ustalono następujące nazwiska: Władysław
Saski, ślusarz kolejowych Warsztatów Głównych w Prusz-
kowie; Wiesław Walczewski z Broszkowa, przewieziony
na Pawiak i tam rozstrzelany 9.1.1944 r.; Jan Wąsowski,
zwrotniczy stacji Warszawa Wschodnia; N. Wąsowska
(żona Jana) oraz dwoje dzieci Wąsowskich. Pozostałych
ofiar nie zdołano zidentyfikować. Zwrotniczy Karol Iwań-
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ski i przejazdowy Ryszard Kowalik, obaj ze stacji Mrozy,
zostali aresztowani i osadzeni w więzieniu w Mińsku
Mazowieckim, a następnie odbici stamtąd przez polskie
podziemie. Nazwiska wymordowanych Żydów pozostały
nieznane.

Przechowywani przez kolejarzy Żydzi byli uciekiniera-
mi z „pociągów śmierci" zdążających do Treblinki. Otrzy-
mali oni od Polaków broń i wraz z kolejarzami dokonywali
aktów dywersji na kolejach.

Latem 1943 r. hitlerowcy rozstrzelali w Polomei Józefa
Rębina — wraz z żoną, córką, je j narzeczonym i służą-
cą — oraz 14 ukrywających się u niego Żydów.

2.VII.1943 r. w Cielechowiźnie, pow. Mińsk Mazowiecki,
woj. warszawskie, żandarmi rozstrzelali Polaka oskarżo-
nego o przechowywanie Żydów.

Zginął: Kazimierz Przekora, lat 43.

27.VII.1943 r. w Gamratce, gm. Mińsk, pow. Mińsk Ma-
zowiecki, woj. warszawskie, żandarmi rozstrzelali 5 osób:
2 Polaków i 3 Żydów. Polaków oskarżono o przechowy-
wanie Żydów.

Zginęli: Aleksander Kur, lat 17, oraz Zofia Kur, lat 43.
Nazwiska Żydów nieznane.

Albin Arciszewski, s. Michała, ur. 1898 r. w Orli,
w okresie 1941—1943 udzielał pomocy obywatelom ra-
dzieckim oraz ratował Żydów z getta w Antopolu. Byli
to: dr Piotr Czerniak wraz z żoną i dwiema córkami, Izaak
Elfensztein, Lena Mazurska, Itka Wolyniec.

Za powyższe Albin Arciszewski został we wrześniu
1943 r. aresztowany w Antopolu, storturowany, a następ-
nie rozstrzelany.

7.VII.1943 r. w gromadzie Pawłosiów, pow. Jarosław,
woj. warszawskie, gestapo rozstrzelało za przechowywa-
nie Żydów 3 miejscowych Polaków. Wśród ofiar była ko-
bieta i młodociany.

Zginęli: Franciszek Czerwonka, lat 56, rolnik, Julia
Czerwonka, lat 55, oraz Stanisław Czerwonka, lat 18.

Zwłoki ofiar zostały zakopane na pastwisku gromadz-
kim w Pawłosiowie. 5.IV.1944 r. dokonano ekshumacji
zwłok do bratniej mogiły na cmentarzu gminnym w Pa-
włosiowie.

4.X.1943 r. w Woli Rafałowskiej, gm. Hyżnc, pow. Rze-
szów, żandarmeria rozstrzelała ,,za przechowywanie Ży-
dów" miejscową wyrobnicę, Rozalię Paczka, lat 53.

Zwłoki zakopano koło domu ofiary. W 1945 r. zwłoki
ekshumowano i pochowano na cmentarzu.

W październiku 1943 r. w kolonii Skrzynice, gm. Piotr-
ków, pow. Bychawa, woj. lubelskie, niemiecka policja
z karnej ekspedycji rozstrzelała jednego Polaka i jednego
nieznanego Żyda.

Zginęli: Bolesław Kwiatosz, Polak, lat 28, oraz nieznany
Żyd. Żyda rozstrzelano za to, że nie przebywał w getcie,
a Polaka za to, że go u siebie przechowywał.

Zwłoki ofiar pochowano w jednym grobie na polu Kwia-
tosza w kolonii Skrzynice.

15.X.1943 r. w Tyczynie, pow. Rzeszów, woj. rzeszow-
skie, obok posterunku policyjnego gestapowcy rozstrze-
lali 5 Polaków, w tym jedną kobietę. Ofiary sprowadzono
z okolicznych miejscowości i zamordowano za „okazywa-
nie pomocy ukrywającym się Żydom".

Ofiarami zbrodni padli: Józef Głoniak, lat 21, kawaler,
zam. w Białej; Walenty Głowiak, lat 50, żonaty, zam.
w Białej; Józef Jędrzejewski, lat 27, kawaler, zam. w Ma-
tyrówce; Stefania Kamińska, lat 30, panna, zam. w Kiel-
manowej; Jan Pająk, lat 27, żonaty, zam. w Matyrówce.

Zwłoki ofiar zakopano w jednym grobie „na okopowi-
sku" żydowskim w Tyczynie. W nieustalonym czasie
zwłoki kobiety ekshumowano i pochowano na cmentarzu
rzymskokatolickim.
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7.XI.1943 r. w Chominnie, gm. Rossosz, pow. Biała Po-
dlaska, woj. lubelskie, żandarmeria z Wisznic rozstrzelała
5 Polaków (rodzina) za przechowywanie Żydów. Wśród
ofiar była kobieta i 3 dzieci.

Zginęli: Stefania Olesiuk, lat 40, na gopodarstwie rol-
nym; Wojciech Olesiuk, lat 43, rolnik; Piotr Olesiuk, lat
14; Stefan Olesiuk, lat 9; Szymon Olesiuk, lat 3.

Zwłoki pochowano w jednym grobie na miejscu egze-
kucji.

W listopadzie 1943 r. we wsi Mętów, gm. Zembrzyce,
pow. Lublin, woj. lubelskie, żandarmeria niemiecka z Lu-
blina rozstrzelała 2 miejscowych Polaków oskarżonych
o dostarczanie żywności Żydom kryjącym się w mętow-
skim lesie.

Zginęli: Jan Joć, lat 61, oraz Jadwiga Joć, lat 57.
Zwłoki zostały zabrane przez rodzinę i pochowane na

cmentarzu pariafialnym w Czerniejowie.

W listopadzie 1943 r. Kasper Woda z Gruszowa, gm. Pa-
łecznica, za ukrywanie Żydów został wywieziony do
Oświęcimia, gdzie zginął.

W październiku 1943 r. w kolonii Kietlin, gm. Dmenin,
pow. radomszczański, woj. łódzkie, żandarmi rozstrzelali
11 osób: 3 Polaków i 8 Żydów. Polaków rozstrzelano za
to, że ukrywali Żydów.

Wśród ofiar byty 4 kobiety i 2 dzieci. Spośród Polaków
zidentyfikowano 3 osoby.

Zginęli: Gerwazy Bieńkowski, lat 30; Franciszka Li-
browska, lat 60; Władysław Librowski, lat 35. Ponadto
zamordowano 6 Żydów, w tym 3 Żydówki i dwoje dzie-
ci — chłopczyka i dziewczynkę.

Zwłoki zostały pochowane we wspólnym grobie za sto-
dołą rozstrzelanych Librowskich.

W Krośnie rozstrzelano w 1943 r. Polaka za to, że udzie-
lił u siebie schronienia Żydowi.
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W Goniądzu, woj. Białystok, rozstrzelano 2 miejsco-
wych Polaków za ukrywanie 3 Żydów.

Helena Jabłkowska z Krakowa i siostra jej, nauczyciel-
ka, Janina Kowalik, zam. na Żoliborzu w Warszawie,
przechowywały m.in. żydowską rodzinę Bardachów.

Helena Jabłkowska została aresztowana i rozstrzelana
6.1.1944 r.

W styczniu 1944 r. w Tworkach, gm. Domanice, pow.
Siedlce, woj. warszawskie, żandarmeria rozstrzelała 2 Po-
laków i 7 Żydów. Polaków oskarżono o przechowywanie
Żydów. Wśród zamordowanych było jedno dziecko.

Zginęli: Zofia Krasuska, lat 38, oraz Stanisław Krasuski,
lat 5. Nazwiska Żydów nieznane.

Zwłoki Żydów pochowano na miejscu egzekucji, Pola-
ków na cmentarzu w Wiśniowie.

W 1943 r. w Woli Komborskiej, gm. Korczyna, pow.
Krosno, woj. rzeszowskie, SS-mani rozstrzelali 5 osób:
3 Polaków i 2 nieznanych Żydów. Polaków rozstrzelano
za przechowywanie Żydów. Wśród ofiar polskich były
dwie kobiety.

Zginęli: Janina Kwolek, Józef Prejznow, Katarzyna
Prejznow.

Zwłoki zamordowanych pochowano w bratniej mogile
na cmentarzu w Komborni.

W 1943 r. w Stryju (dawne woj. stanisławowskie) za
ukrycie rodziny żydowskiej Niemcy powiesili publicznie,
na specjalnie skonstruowanej szubienicy koło magistratu,
2 Polaków: nauczyciela gimnazjum Fritza (nazwisko może
brzmieć również: Fryc, Pryc — wzięte ze źródła hebraj-
skiego, oddającego brzmienie fonetyczne), lat około 40,
i jego żonę. Tym, którzy nie byli świadkami egzekucji, ob-
wieszczono o niej przez miejscowy radiowęzeł.

W obwieszczeniu dowódcy SS i policji w dystrykcie Ga-
licja z 28 stycznia 1944 r. wśród 84 osób skazanych przez
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sąd doraźny na karę śmierci za różne „przewinienia"
(udział w partyzantce, działalność konspiracyjna itp.) fi-
gurują nazwiska 5 osób (Kazimierz Józefek, Bronisław
Miga, Anna Kufta, Opanas Jewtusik, Bronisław Jarosiń-
ski — czterej pierwsi byli ze Lwowa, ostatni ze Stryja)
skazanych za ukrywanie lub wspieranie Żydów.

Ksiądz prałat Iwicki, przed wojną dyrektor gimnazjum
w Pińsku przebywający w czasie okupacji w Warszawie,
ukrywał Żydów; został przez hitlerowców zamordowany
(1943 lub 1944 r.).

Ksiądz prałat Surdacki (przed wojną administrator die-
cezji lubelskiej) brał udział w ratowaniu i ukrywaniu Ży-
dów w Warszawie; został przez hitlerowców zamordowa-
ny (1943 lub 1944 r.).

Na przełomie 1943/1944 r. w Warszawie przy ul. Grójec-
kiej 84, w ogrodzie pod szklarnią, odkryto schron pod-
ziemny, w którym ukrywało się 34 Żydów — wśród nich
historyk Emanuel Ringelblum z rodziną. Wszystkich are-
sztowano, przewieziono na Pawiak, a następnie rozstrzela-
no 7.III.1944 r. w ruinach getta. Wraz z Żydami rozstrzela-
no ich opiekunów, Polaków: Mieczysława Wolskiego, ini-
cjatora wybudowania schronu, Władysława Marczaka,
właściciela ogrodu, oraz jednego z członków jego rodziny.

3.III. 1944 r. w Wawrze Nowym, pow. warszawski, żan-
darmi z Rembertowa rozstrzelali 4 osoby: 2 Polaków
i 2 Żydów.

Polaków oskarżono o ukrywanie Żydów.
Zginęli: Hermann Kaftal — Żyd; Jan Pazur, Anna Pa-

zur — Polacy; Anna Więcek — Żydówka (prawdopodobnie
przybrane nazwisko).

Zwłoki zostały zakopane na miejscu egzekucji, potem
przeniesiono je na cmentarz.

W pierwszych dniach lutego 1944 r. w odwet za udziela-
nie schronienia, żywienie i otaczanie opieką ok. 100 Żydów V-

pochodzących z Sasowa (pow. Złoczów), zbiegłych z obozu
i ukrywających się w okolicznych lasach, niemiecka eks-
pedycja karna wraz z oddziałem faszystów ukraińskich
otoczyła polską wieś Hutę Pieniacką (pod Sasowem) i wy-
mordowała jej mieszkańców paląc ich żywcem. Wraz
z mieszkańcami spalono inwentarz żywy oraz wszystkie
zabudowania.

„Słyszeliśmy z dala krzyki i zawodzenia oraz ryk krów.
Kanalie germańskie pilnowały, by żaden czlowiek ani nic
z dobytku żywego nie wydostało się z płonących zabudo-
wań. Wieś paliła się cały dzień, mordercy opui,^iłi ją do-
piero w nocy. Około północy my, Żydzi, weszliśmy do wsi.
Pałiło się jeszcze wiele domów. Zebraliśmy kilku chłopów
rannych wskutek postrzelenia lub poparzonych. Po pew-
nym czasie przybyłi na wozach chłopi z drugiej wsi pols-
kiej i rozpoczęła się. akcja ratownicza. Ciężko rannych
przewieziono do szpitali; wśród nich była Żydówka, która
ukrywała się w kominie jednego z domostw. Większość
rannych zmarła" 2.

7.III. 1944 r. został stracony w więzieniu „Brygidki" we
Lwowie Stanisław Radomski, elektrotechnik, ur. w War-
szawie 16.IV.1895 r. Przyczyną zbrodni było to, że wy-
chowywał on u siebie w Drohobyczu małą dziewczynkę
żydowską.

23.III.1944 r. — trzy tygodnie po rzezi w Hucie Pieniac-
kiej — za pomoc okazaną grupie ukrywających się w po-
bliskim lesie Żydów ekspedycja karna złożona z faszystów
niemieckich i ukraińskich dokonała rzezi we wsi Huta
Werchobuska, w pobliżu Sasowa. Na szczęście konni gońcy
w porę uprzedzili mieszkańców wsi o zbliżającej się ko-
lumnie Niemców, dzięki czemu większość ludności wsi
zbiegła do lasu. Pozostali, którzy nie zdążyli, stawili opór,

1 Zwi Wajgler, Dmie wsie polskie zostały spalone za udzielenie
pomocy Żydom (wyd. w jeż. hebrajskim) Yediol Yad Washem
nr 12/1957, Jerozolima, s. 15—16.
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lecz ulegli przewadze wroga. Spalono ich żywcem wraz
z całym dobytkiem żywym i martwym. Ze wsi pozostały
tylko zgliszcza.

„W nocy weszliśmy do spalonej i częściowo jeszcze pło-
nącej wsi, przybyli również chlopi polscy z okolicy, usiłu-
jąc gasić i ratować, co się da. Zbiegli chłopi, którzy się
uratowali, nie powrócili już do swej spalonej wsi..." 3

W marcu 1944 r. we wsi Lutków, gm. Skuły, woj. war-
szawskie, żandarmi z Mszczonowa rozstrzelali 7 osób: 5 Po-
laków i 2 Żydów. Polaków oskarżono o ukrywanie Żydów.
Wśród zamordowanych Polaków było troje dzieci i jedna
kobieta.

Zginęli: Stanisław Siniarski, lat 45; Marianna Siniarska,
lat 43; troje dzieci (imion i lat nie ustalono); dwóch nie-
znanych Żydów.

Zwłoki zakopano na miejscu egzekucji na podwórku za-
budowań Stanisława Siniarskiego.

W połowie 1944 r. w Rakowie koło Częstochowy w obo-
zie Hasag Eisenhutte AG, w którym umieszczono grupę
Żydów częstochowskich po zlikwidowaniu tzw. „małego
getta", został zastrzelony przez werkschutza (strażnika fa-
brycznego) Polak Jan Brus. Był on łącznikiem między
obozem a Radą Pomocy Żydom; z ramienia organizacji do-
starczał uwięzionym żywność i pieniądze. Któregoś dnia
strażnik usiłował zrewidować Brusa, który, mając przy
sobie kompromitujące papiery, wyrwał się i usiłował zbiec.
Brus był majstrem w stalowni Huty Raków i świadczył
pomoc Żydom wraz z innymi pracownikami te j huty, m.in.
inż. Grabałowskim i absolwentem AGH Wizentalem.

25.V.1944 r. w gromadzie Jankowice, gm. Chłopice, pow.
Jarosław, woj. rzeszowskie, żandarmeria niemiecka przy
współudziale kilku „granatowych" policjantów z Jarosła-

3 Tamże.
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wia dokonała egzekucji na 5 ukrywających się Żydach
oraz na Polaku, który ich przechowywał.

Byli to: Szymon Fotta, lat 65, rolnik z Jankowie (prze-
chowujący), oraz: Jeremiasz Nadel, lat 33, kupiec z Janko-
wie; Necha Nadel, lat 35, krawcowa z Jankowie; Mila
Nadel, lat 7; Regina Amada, lat 28, krawcowa; Dora Ring,
lat 35.

W maju 1944 r. w Goniądzu, pow. Mońki, woj. białostoc-
kie, niemiecka żandarmeria rozstrzelała 5 osób: 2 niezna-
nych Polaków i' 3 nieznanych Żydów. Motyw zbrodni:
Polacy byli oskarżeni o ukrywanie Żydów; Żydzi — za
ucieczkę z getta.

Zwłoki ofiar zakopano na terenie Goniądza. Spośród
sprawców zidentyfikowany został żandarm Boi.

W maju 1944 r. w Giebułtowie, pow. Miechów, niemiec-
ka policja rozstrzelała Natalię Konieczną z córką (mąż
zdołał zbiec) oraz 17 ukrywających się u nich Żydów.

W maju 1944 r. w Uszewie, pow. Brzesko,'niemiecka
żandarmeria rozstrzelała Polaka i 5 Żydów. Polak — Woj-
ciech Koftis, lat 70 — został rozstrzelany za przechowywa-
nie wymienionych Żydów, których ukrywał w lesie obok
swego domu i dostarczał im żywności. Nazwiska ofiar —
Żydów: N. Goldbergerowa, troje żydowskich dzieci do lat
5 oraz Pinkas Federgruen, lat 35.

Zidentyfikowano jednego mordercę: żandarma Artura
Schilberga z Brzeska.

8.VI.1944 r. rozstrzelano na Pawiaku Edwarda Zarębę,
pracownika Instytutu Farmaceutycznego, za ukrywanie
Żydów.

W sierpniu 1944 r. w Szynwałdzie, pow. Tarnów, zamor-
dowany został miejscowy rolnik Stanisław Kopacz. Przy-
czyna zbrodni: ukrywanie Żydów i jeńca radzieckiego.
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W sierpniu 1944 r. w czasie rzezi warszawskiej Woli za
przechowywanie Żydów i za odmowę opuszczenia swych
podopiecznych w momencie masowej egzekucji w okolicz-
nościach bliżej nie wyjaśnionych zostały wymordowane
wszystkie siostry zakonne Miłosierdzia Świętego Wincen-
tego a Paulo (szarytki), które prowadziły przytułek miesz-
czący się przed utworzeniem getta w Warszawie przy
ul. Dzielnej 37—38c 4.

Zamordowano 8 sióstr, zginęły: Zofia Dziewanowska,
ur. 23.IV.1879 r. w Ligowie (Płockie); Helena Jezierska
ur. 16.V.1876 r. w Starachowicach; Zofia Kowalczyk, ur.
25.11.1867 r. w Guzowie (Warszawskie); Anna Apolonia
Motz, ur. 9.II.1875 r. w Międzyrzecu; Maria (Marianna)
Nadolska, ur. 8.IV.1880 r. w Warszawie; Józefa Ogrodo-
wicz, ur. 20.11.1887 r. w Modelu (Gostyń); Aurelia Pomier-
ny, ur. 25.IX.1879 r. w Warszawie; Maria Florentyna Wil-
man, ur. 4.V.1883 r. w Warszawie.

26.XII.1944 r. w Polomie Małym, gm. Iwkowa, pow.
Brzesko, woj. krakowskie, żandarmeria niemiecka z Iwko-
•wej rozstrzelała 2 osoby: ukrywającego się Żyda oraz
przechowującego go Polaka.

Ofiarą zbrodni padli: N. Goldfinger, lat 22, z Iwkowej
oraz Michał Wójcik, lat 48, rolnik z Polomia Małego.

Po egzekucji zwłoki Wójcika częściowo spalono, a na-
stępnie razem ze zwłokami Żyda zakopano w obejściu Mi-
chała Wójcika w Połomiu Małym. Spośród żandarmów zi-
dentyfikowano jednego o nazwisku Artur Schilberg.
W egzekucji wzięli również udział dwaj „granatowi" po-
licjanci: N. Sokół i N. Grabek.

Michał Piastun, zam. we Lwowie przy ul. Wernyhory
20, został stracony w 1943 r. (?) we Lwowie za ukrywanie

4 Po utworzeniu getta przytułek z ul Dzielnej, noszący oficjalną
nazwę Zakładu Opieki Całkowitej (zamkniętej) im. Sw. Stanisława
Kostki dla Dzieci i Młodzieży, został przeniesiony na Nowe Miasto
przy Kościele Najświętszej Marii Panny,
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Żydów. Nazwisko jego zostało umieszczone na kolorowym
obwieszczeniu rozplakatowanym w mieście, wśród nazwisk
innych osób straconych przez Niemców w tym okresie
za różne „przewinienia".

W Bobrówce przechowywana była cała rodzina żydow-
ska. W odwet za to zginęła cała rodzina polska, składają-
ca się z 8 osób (data egzekucji nieznana).

Franciszek Wronowski wraz z żoną Rozalią ze wsi Za-
woź, gm. Wołkowyja, pow. leski, udzielili pomocy rodzinie
żydowskiej Nusbauma. Fakt ten został wykryty przez
Ukraińców spod znaku „Tryzuba". Gestapowcy z Wołko-
wyji zabrali Franciszka i Rozalię Wronowskich wraz
z ukrywającymi się Żydami i wszelki ślad po nich zaginął.

Leon Frenc, również z Zawozu, ukrył u siebie sąsiada.
Żyda Majera. Wraz ze swoim podopiecznym został za to
wywieziony do obozu, gdzie obydwu zamordowano.

Michał Fenczak z Zawozu udzielał pomocy ukrytej ro-
dzinie żydowskiej, dostarczając im żywność. Został za-
denuncjowany i wywieziony do obozu, gdzie zginął śmier-
cią męczeńską (data egzekucji nieznana).

We wsi Lipowiec Duży, pow. Biłgoraj, woj. lubelskie,
Wojciech Kusiak ukrywał Żydów. Zamordowani za to zo-
stali; żona gospodarza, syn lat 21, syn lat ok. 5, Rybak Ka-
tarzyna lat 60 i jedna osoba nieznana (data egzekucji nie-
znana).

A oto migawka zanotowana w czasie transportu Żydów
z Kielc:

„Gdy już wszyscy zostali załadowani, zamknięto i za-
plombowano obstawione wagony. Stłoczeni w wagonach
ludzie, nieszczęśliwi, dręczeni pragnieniem w nieznośnym
żarze słonecznym, na próżno błagali bezdusznych strażni-
ków o dostarczenie im wody. Wtem stojący na uboczu
Polak podbiegł w stronę zamkniętych wagonów z naczy-
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niem napełnionym wodą. Zauważył to esesowiec, wymie-
rzył z pistoletu i zabił go na miejscu".

Podczas transportowania Żydów wysiedlonych z Jasła
na samym przedzie szli powiązani za ręce z Żydami chłopi
polscy. Było ich kilkunastu. Na stacji zgrupowano ich
wspólnie z Żydami. Jak się okazało, udzielili oni Żydom
pomocy i schronienia. Załadowano ich później razem z Ży-
dami do przygotowanych i oczekujących na dworcu wa-
gonów.

W Mocieszy nieznana rodzina polska przechowywała
całą rodzinę żydowską, za co hitlerowcy spalili 12 osób
z rodziny polskiej i całą rodzinę żydowską.

• E. Ringelblum pisze:
„Wiadomo mi o zesłaniu polskiej rodziny (z Warsza-

wy— Sz. D.) do obozu koncentracyjnego w Majdanku
i o skonfiskowaniu wszystkiego w jej mieszkaniu w wyni-
ku wykrycia tam rodziny żydowskiego lekarza" 5.

Za pomoc udzieloną Żydom zginęli m.in.:
— z Bobowej, pow. Gorlice: dr Józef Pietrzykowski — za

przygarnięcie żydowskiego dziecka;
— z Brzozowej, pow. Tarnów: Zofia Gargasz;
— z Librantowej, pow. Nowy Sącz: Józef i Weronika

Ruchałowie;
— z Nowego Sącza: Eugeniusz Stępniowski — za wyco-

fanie donosów na Żydów z poczty; zakatowany na śmierć.

Za udział w podrabianiu dokumentów „aryjskich" za-
mordowany został policjant, Michał Kłiś, ps. „Wojtek".

Za ukrywanie Żydów zginął w Oświęcimiu dr Włady-
sław Zapałowicz, wywieziony tam wraz z żoną i synem
Zbigniewem.

Za pomoc okazaną Żydom i za działalność podziemną
zginęła w czasie okupacji socjalistyczna działaczka Irena

5 E. Ringelblum, Stosunki polsko-żydowskie..., cyt. wyd.
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próchnik, żona przywódcy lewicowych socjalistów, drą
Adama Próchnika.

W nieustalonym czasie w okresie okupacji zginęła za
pomoc udzielaną Żydom i za działalność podziemną młoda
komunistka, psycholog Janina Kunicka.

Za pomoc udzieloną Żydom oraz za działalność podziem-
ną zginęła w okresie okupacji (data egzekucji nieznana)
wybitna działaczka harcerska, asystentka Uniwersytetu
Warszawskiego, psycholog, dr Ewa Rybicka.

Wraz z nią zginęli mąż, teściowa i ukrywani Żydzi.

Za zaopiekowanie się dzieckiem żydowskim, porzuco-
nym przez matkę osłabłą w czasie transportu i następnie
zastrzeloną, został zamordowany przez gestapo rolnik Gi-
tara ze Starego Wiśnicza. Polaka zadenuncjował „grana-
towy" policjant Szmenda.

W Dachau zginął, zakatowany na śmierć, Franciszek Za-
jąc, zam. na Dzielcu w Woli Skrzydlańskiej, pow. Lima-
nowa. Motyw zesłania i zbrodni: ukrywanie "Żydówki.
Ofiarę wytropił zdrajca, komendant „granatowej" policji,
Józef Kubala, który Żydówkę zabił, a Zająca przekazał
hitlerowcom.

W Krepie, pow. Miechów, za ukrywanie Żyda zastrze-
lony został rolnik Józef Wydmański; jego zabudowania
spalono.

W Lubomierzu, pow. Limanowa, burmistrz z Mszany
Dolnej, Niemiec, zakatował na śmierć górala Adamczyka
za sprzedawanie żywności Żydom.

W nie określonym bliżej czasie koło fortu na Lipownicy,
pow. Przemyśl, woj. rzeszowskie, za ukrywanie Żydów
gestapowcy rozstrzelali Polaków: małżeństwo Stanisława
(gajowy) i Franciszkę Kurpielów z Leoncina, pow. Prze-
myśl.



A oto imienna lista Polaków zamordowanych za ratowa-
nie Żydów, zestawiona na podstawie wyników wstępnych,
zaledwie cząstkowych badań, rozpoczętych na początku
1968 r. Obejmuje ona tylko zidentyfikowane ofiary zbrod-
ni (do kwietnia 1968 r.) l:

Abramek Władysław
Adam czy k
Aftyka Aniela
Aftyka Józef
Aftyka Marianna, lat 14
Aftyka Zofia
Anicet (ojciec kapucyn)
Arciszewski Albin
Baranek Wincenty
Baranek (żona)
Baranek (dziecko)
Baranek (dziecko)
Bieńkowski Gerwazy
Bobrowski Jan
Brus Jan
Briihlówna Hanna
Chraca Karol
Chybowska Julia
Chybowski Franciszek
Cieplikowski (Cierplikowski)

Jan, ps. „Kot"
Ciołkosz Feliks
Ciołkosz Jan
Ciołkoszowa
Czerwonka Franciszek

Czerwonka Julia
Czerwonka Stanisław
Dąbrowski Bolesław
Dębek Wiktoria
Domański Antoni
Domański Franciszek
Domański Piotr
Dudkiewicz Aleksander
Dziewanowska Zofia (siostra

szarytka)
Fenczak Michał
Flota Szymon
Frenc Leon
Fritz
Fritz (żona)
Gargasz Zofia
Gawron Czesław
Gawron Leonard
Gawrych Jan, ps. „Józef"
Gitara
Gładkowski Stanisław,

ps. „Żbik"
Głoniak Józef
Gloniak Walenty
Iwański Roman, ps. „Ryszard"

1 Lista ta, ustalona przy rozpoczęciu badań nad problemem
ratownictwa Żydów w Polsce, jest niekompletnym zestawieniem
nazwisk Polaków zgładzonych za ratowanie Żydów; będzie ona
uzupełniana w miarę postępu prac badawczych.
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Iwański Wacław, ps. „Miecz
Iwański Zbigniew
Iwicki
Jabłkowska Helena
Jarosiński Bronisław
jarowska
Jarowski Mieczysław (mąż)
Jarowski (syn)
Jewtusik Opanasz
Jezierska Helena (siostra sza-

rytka)
Jędrychowski Wincenty
Jedrzejewski Józef
Joć Jadwiga
Joć Jan
Józefek Kazimierz
Kamiński Stanisław
Kałuża Maria
Kaczmarski Stefan
Kazak Katarzyna
Kazak Sebastian
Kamińska Stefania
Kiełbasa Stefan
Kiścińska Marianna
Kliś Michał, ps. „Wojtek"
Kmieć Bronisław
Koftis Wojciech
Kolbuszewski Kazimierz
Konieczna Natalia
Konieczna (córka)
Kopacz Stanisław
Kopciowa
Kordula Henryka, lat 13
Kosior Adam, lat 6
Kosior Aleksander
Kosior Irena, lat 10 *
Kosior Jan, lat 8
Kosior Karolina
Kosior Marian, lat 4
Kosior Marianna
Kosior Mieczysław, lat 5
Kosior Mieczysław, lat 12
Kosior Stanisław

Kosior Tadeusz
Kosior Teresa, lat 3
Kosior Władysław
Kosior Władysława, lat 14
Kowalczyk Zofia (siostra sza-

rytka)
Kowalska Bronisława
Kowalska Janina
Kowalska Zofia, lat 12
Kowalski Adam
Kowalski Henryk, lat 4
Kowalski Stefan, lat 6
Kowalski Tadeusz, lat l
Krasuska Zofia
Krasuski Jan
Książek Franciszek
Książek Jan
Książek Julia
Książek Zygmunt
Kucharski Bronisław
Kucharski Bronisław (syn)
Kucharski Izydor
Kucharski Mieczysław
Kucharski Stefan
Kucharski Zygmunt
Kufta Anna
Kunicka Janina
Kur Aleksander
Kur Zofia
Kurpiel Franciszek
Kurpiel Stanisława
Kusiak Wojciech
Kusiak
Kusiak (syn)
Kusiak (syn), lat 6
Kwiatosz Bolesław
Kwolek Janina
Lerner Jerzy, ps. „Mietek"
„Leszek"
Librowska Franciszka
Librowski Władysław
Maduzia Józef
Marciniak Stanisław
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Marciniak Zofia
Marczak Władysław
Mędala Franciszek
Mędala Teresa
Mędala, lat 12
Mędala, lat 10
Michalski
Michalski (syn)
Miga Bronisław
Morawski Eugeniusz

ps. „Miodek"
Motz Anna Apolonia (siostra

szarytka)
Nadolska Maria (siostra sza-

rytka)
Nowak
Nowak (córka), lat 2
Nowak Teofil, lat 2
Niepsuj Anna
Obuchiewicz Helena
Obuchiewicz Janina, lat 2
Obuchiewicz Piotr
Obuchiewicz Władysław, lat 6
Obuchiewicz Zofia, lat 3
Obuchiewicz (syn), 7 miesięcy
Ogrodowicz Józefa (siostra

szarytka)
Olesiuk Piotr, lat 14
Olesiuk Stefania
Olesiuk Stefan, lat 9
Olesiuk Szymon, lat 3
Olesiuk Wojciech
Paczka Rozalia
Pająk Jan
Paneczko Franciszek
Paneczko Jan
Pazur Anna
Pazur Jan
Patroński Wojciech
Piastun Michał
Pietrzykowski Józef
Pilichowski, ps. „Czapa"
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Pomierny Aurelia (siostra sza-
rytka)

Ponikowska Jadwiga
Prejznow Józef
Prejznow Katarzyna
Prokulska Regina
Próchnik Irena
Przekora Kazimierz
Psioda Jan
Psioda N.
Radomski Stanisław
Raszeja Franciszek
Rębina Józef
Rębina (żona)
Rębina (córka)
Rogozińska Maria
Rogoziński Jan, lat l
Rokicki Stanisław,

ps. „Chudy"
Ruchała Józef
Ruchała Weronika
Rutkowski Józef
Ryba Józef
Rybak Katarzyna
Rybicka Ewa
Rybicki (mąż)
Samojedny Jan
Samojedna Maria
Saski Władysław
Siniarski Stanisław
Siniarska Marianna
Siniarski (a) (dziecko)
Siniarski (a) (dziecko)
Siniarski (a) (dziecko)
Skoczyłaś Leokadia, lat 8
Skoczyłaś Piotr
Sernik
Skolimowski Alfons
Skuza Stanisław
Sojka Stanisław
Sołtys Maria
Starzec Władysław
Stępniowski Eugeniusz

Surdacki
Śliwa Władysław
Wach Tomasz
Walczewski Wiesław
Wąsowski Jan
Wąsowska (żona)
Wąsowska (i) (dziecko)
Wąsowska (i) (dziecko)
Wierzbanowska Maria
Wierzbanowski Stanisław
Wilk Józef, ps. „Orlik"
Wilk Katarzyna
Wilk Mieczysław
Wilk Stanisław
Wilman Maria Florentyna

(siostra szarytka)
Woda Kasper

Wolski Mieczysław
Wronowski Franciszek
Wronowska Rozalia
Wójcik Maria
Wójcik Michał
Wójcik Zofia
Wójcik (dziecko)
Wójcik (dziecko)
Wydmański Józef
Zagórski Piotr
Zając Franciszek
Zapałowicz Władysław
Zaręba Edward
Zębala
Żmuda Katarzyna
Źmuda Teresa
Żmuda Zdzisław, lat 10

Praca niniejsza obejmuje sto pięć dotychczas zbada-
nych i udokumentowanych wypadków mordu dokonane-
go na Polakach przez niemiecko-faszystowski aparat ter-
roru za to, że ośmielili się ratować ściganych, prześlado-
wanych i skazanych na śmierć Żydów. W tych ponad stu
zbadanych przypadkach śmierć poniosło ogółem 343 Po-
laków, z czego imiennie zidentyfikowano 242 ofiary,
w tym 64 kobiety i 42 dzieci. 101 zamordowanych Pola-
ków pozostało nie zidentyfikowanych; w ich liczbie są
mężczyźni, kobiety i dzieci. Wraz z Polakami zginęło 248
Żydów i w jednym wypadku również 4 oficerów radziec-
kich, zbiegłych jeńców wojennych. Większość ofiar (ok.
65°/o) wymordowana została przez rozstrzelanie lub raczej
zastrzelenie, w pokaźnej liczbie wypadków (ok. 30°/o) nie
zdołano ustalić dokumentalnie rodzaju śmierci (podane:
„zamordowani"), w części wypadków (ok. 5°/o) śmierć na-
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stąpiła przez spalenie żywcem. Niespełna 80% wypadków
zbrodni popełniono na wsi, ponad 20% — w miastach.
Największą liczbę zbrodni dokonano w województwie kra-
kowskim, następnie rzeszowskim, w Warszawie, woj. war-
szawskim, lubelskim i innych. Najwięcej ofiar (Polaków)
zginęło w woj. krakowskim, następnie w rzeszowskim, lu-
belskim, kieleckim, w Warszawie i innych.

Dane powyższe obejmują wypadki zbrodni zbadane do
kwietnia 1968 r. Badania, których wyniki opublikowano
na przełomie 1967/1968 r. w XVI tomie Biuletynu GKBZH
pozwoliły skatalogować 38 wypadków zbrodni i 97 ofiar
śmiertelnych (Polaków), straconych za ratowanie Żydów.
W wyniku dalszych badań liczba udokumentowanych wy-
padków tych zbrodni wzrosła ponad dwukrotnie, a licz-
ba wymordowanych Polaków — ponad trzykrotnie.

Trzeba raz jeszcze podkreślić, że wstępne zestawienie
nazwisk Polaków zamordowanych za ratowanie Żydów
nie odzwierciedla rzeczywistej liczby ofiar poniesionych
przez naród polski w tym heroicznym dziele. Już po odda-
niu niniejszej pracy do druku autor natknął się na dalsze
wypadki zbrodni dokonanych na Polakach.

Badania winny być kontynuowane i zmierzać zarówno
do zidentyfikowania nieznanych z nazwiska ofiar wymie-
nionych w niniejszej publikacji, jak również do ujawnie-
nia wszystkich innych wypadków zbrodni, które pozostały
poza je j ramami.
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„Książka i Wiedza", Warszawa, październik 1968 r. Wydanie I.
Nakład 30000+260 egz. Obj. ark. wyd. 5,6. Obj. ark. druk. 7,5 (6,6).
Papier druk. sat. kl. V, 70 g, ro!a 84 cm z fabryk i papieru we
Włocławku. Oddano do składania 18 V 19S8 r. Podpisano do
druku 23.IX.63 r. Druk ukończono we wrześniu 1968 r.
Drukarnia im. Rewolucji Październikowej w Warszawie,

ul. Mińska 65. _ *: , -y -
Zam. 1116/63. N-39. Cena zł 7.—
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