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Anna Wencel

Jednym z najistotniejszych elementów eduka-

cji historycznej, szczególnie w kontekście II 

wojny światowej i Holokaustu, są osobiste re-

lacje – to stwierdzenie wydaje się dziś bezdys-

kusyjne, a nawet brzmi jak banał. Żydowskie 

Muzeum Galicja niemal od początku swego 

istnienia współpracuje z ocalałymi i świadka-

mi. Staramy się rozpowszechniać ich historie 

i propagować ich przesłanie wśród odbiorców 

z całego świata. Nasza współpraca z ocalony-

mi z Zagłady, byłymi więźniami niemieckich 

nazistowskich obozów i polskimi Sprawiedli-

wymi przybiera różne formy: od wystaw, pu-

blikacji i materiałów edukacyjnych opartych 

na ich relacjach, wspomnieniach, rodzinnych 

zdjęciach i dokumentach, po spotkania organi-

zowane w muzeum dla młodzieży i dorosłych 

z Polski i z zagranicy, które dają możliwość 

bezpośredniego kontaktu i stawiania pytań. 

W 2015 roku w takich spotkaniach wzięło 

udział około 10 tysięcy osób z różnych krajów. 

Materiały biograficzne i osobiste dokumenty 

zebrane na potrzeby różnych projektów są nie-

zwykle cenne i staramy się zachować ich jak 

najwięcej, ze świadomością, że są one głosem 

odchodzącego już pokolenia.

 

Żydowskie Muzeum Galicja obrało sobie za cel 

zachowywanie śladów pamięci – pozostało-

ści świata, którego już nie ma, ale także przy-

wracanie pamięci i aktywne uczestniczenie 

w odrodzeniu społeczności żydowskich. Ten 

świat w Polsce nie zniknął wraz z Holokau-

stem. Choć żydowskie życie nie odrodziło się 

i nie odrodzi w takiej skali jak przed wojną, 

polscy Żydzi są obecni. Dlatego nie możemy O
po
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koncentrować się wyłącznie na Zagładzie, 

zniszczeniu i utracie – musimy mówić o życiu, 

o trwaniu i kontynuacji. W tym kontekście oca-

leni odgrywają niezmiernie ważną rolę – ich 

relacje przypominają o tragedii Holokaustu,  

ale przecież oni sami są żywym dowodem 

trwania społeczności żydowskich w Polsce.

Z kolei relacje Sprawiedliwych – tych, którzy 

ryzykowali tak wiele, by ratować obcych cza-

sem ludzi – w szczególny sposób wzbogacają 

dyskurs na temat relacji polsko-żydowskich 

w przeszłości i obecnie. Oczywiście nadmierne 

eksponowanie roli Sprawiedliwych byłoby za-

fałszowywaniem obrazu różnorodnych postaw 

polskiego społeczeństwa w czasie Holokaustu. 

Ratujący stanowili mniejszość, a wspomnia-

ne zróżnicowanie reakcji na tragedię polskich 

Żydów wyraźnie przebija z opowieści Spra-

wiedliwych i ocalonych. W niektórych rodzin-

nych historiach dostrzegamy całą skalę po-

staw – od mniejszości aktywnie udzielającej 

pomocy, poprzez milczącą większość, po tę 

mniejszość, która na różne sposoby współpra-

cowała z Niemcami. Historie Sprawiedliwych 

przynoszą też ogólny obraz funkcjonowania  

polskiego społeczeństwa pod niemiecką oku-

pacją: ograniczeń i uciążliwości w codziennym 

życiu (nieustanna kontrola, reglamentacja 

żywności), prób radzenia sobie z okupacyjną 

rzeczywistością i stawiania oporu mimo cią-

głego zagrożenia. 

Opowieści więźniów niemieckich obozów to 

wejście w zupełnie inny świat – zstąpienie 

w otchłań, do piekła na ziemi, niepojętego 

dla tych, którzy tam nie byli. Straszliwe obra-

zy ludzi w pasiakach, bitych, poniewieranych, 

głodzonych, zmuszanych do pracy ponad siły, 

a w końcu masowo mordowanych lub umie-

rających z wycieńczenia i chorób, pozostają 

w pamięci słuchaczy na zawsze. Ale zostają 

w niej także te pełne nadziei i wiary w czło-

wieka sceny ukazujące wzajemną pomoc i so-

lidarność pomiędzy więźniami.

W poszczególnych grupach relacji możemy 

wyodrębnić wiele punktów wspólnych. Oca-

leni najczęściej zaczynają swoją opowieść od 

zarysowania ogólnego obrazu życia w przed-

wojennej Polsce, opisują sytuację i zróżnico-

wanie społeczności żydowskiej w tym okre-

sie. Opowiadają o atmosferze pierwszych 

dni wojny, o życiu pod okupacją niemiecką, 

w pewnym stopniu wskazując też kolejne sta-

dia realizacji niemieckiej polityki wobec pol-

skich Żydów – od opasek z gwiazdą Dawida 

poprzez pozbawianie majątku i pracę przymu-

sową, przesiedlenia, po uwięzienie w gettach 

i deportacje do obozów śmierci bądź masowe 

egzekucje, a także zróżnicowanie postaw Po-

laków wobec prześladowań i zagłady Żydów. 

Podobne elementy, choć oczywiście przed-

stawione z innej perspektywy, napotykamy 

w relacjach Sprawiedliwych. Rzecz jasna, byli 

więźniowie skupiają się w swoich opowie-

ściach na warunkach panujących w obozach 

pracy i obozach koncentracyjnych, relacjach 

pomiędzy więźniami, sposobach przetrwania; 

opisują powrót z obozów, próby odnalezienia 

krewnych, powrotu do normalności, radzenie 

sobie z traumą.

Można się oczywiście zastanawiać, czy mło-

dzi ludzie są odpowiednio przygotowani do 

bezpośrednich spotkań ze świadkami histo-

rii, czy relacje świadków nie są „spojrzeniem 

w otchłań”, które może pozostawić głębokie 

blizny w psychice słuchaczy. Historie ocalo-

nych z Holokaustu, osób, które przeszły przez 

piekło obozów, obfitują przecież w niezwykle 

drastyczne szczegóły. Uczestnicy spotkań 
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Żydowskie Muzeum Galicja niemal od początku swego istnienia współpracuje  
z ocalałymi i świadkami. (…...) Materiały biograficzne i osobiste dokumenty zebra-
ne na potrzeby różnych projektów są niezwykle cenne i staramy się zachować ich 
jak najwięcej, ze świadomością, że są one głosem odchodzącego już pokolenia. 

trzymają – ich opowieść bywa uporządkowana 

chronologicznie lub tematycznie, zawsze za-

chowują tę kolejność, a nawet powtarzają te 

same sformułowania. Inni takiej narracji nie 

wypracowują – chaotyczność i bezpośredniość 

ich wypowiedzi jest także bardzo znacząca. 

Musimy jednak zwrócić uwagę na to, że cza-

sem po prostu za „poukładaną” narracją kryje 

się to samo, co za „chaotyczną”: ból i niepo-

kój. Schemat pozwala na unikanie najbardziej 

ze świadkami historii konfrontowani są więc 

z niewyobrażalnym: ze skalą zła, brutalno-

ści, pogardy przekraczającą ich możliwości 

pojmowania. Tej kwestii na pewno nie wolno 

bagatelizować – ciężar tych historii trudno 

udźwignąć dorosłemu, a co dopiero wrażli-

wemu nastolatkowi. Nie porównujmy tego też 

z oglądaniem brutalnych filmów czy graniem 

w gry komputerowe, które rzekomo „znieczu-

la” – taki argument często pada, ale jest on 

z gruntu fałszywy. Oglądając film lub grając 

w grę, zawsze mamy świadomość, że to fikcja, 

wirtualny świat – nawet jeśli w jakiejś mierze 

budowany na faktach. W każdej chwili możemy 

wyłączyć telewizor lub komputer. Tutaj siedzi-

my twarzą w twarz z prawdziwym człowiekiem, 

który opowiada swoją historię. O tym, jak unik-

nął straszliwej śmierci. Ta miła starsza pani 

cudem przeżyła Auschwitz-Birkenau, gdzie 

stała się ofiarą pseudomedycznych ekspery-

mentów. Temu czarującemu starszemu panu 

Niemcy zamordowali niemal całą rodzinę. To 

wydarzyło się naprawdę. Wcale nie tak dawno 

temu.

Ogromne znaczenie ma oczywiście wcześniej-

sze przygotowanie młodych ludzi na to, co 

usłyszą. Ale istotny jest także sposób przekazu, 

a ten zależy już od indywidualnych cech i do-

świadczeń opowiadającego. Jedni zdołali wy-

pracować schemat, którego konsekwentnie się 
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dramatycznych szczegółów – bywa mechani-

zmem obronnym. Jak powiedziała nam kiedyś 

żona byłego więźnia obozu Sachsenhausen: 

„On wam nie mówi nawet połowy z tego, co tam 

przeżył…...”.

Musimy oczywiście pamiętać, że osobiste 

relacje pokazują jedynie wycinek wojennej, 

okupacyjnej rzeczywistości i wymagają osa-

dzenia w szerszym kontekście historycznym. 

Nie zastąpią podręcznikowej wiedzy, ale uzu-

pełnią ją, przybliżą, sprawią, że daty i liczby 

przestaną być abstrakcyjne. Emocjonalny cha-

rakter takich spotkań nie zawsze też sprzyja 

zapamiętywaniu. Osobiste przeżywanie czyjejś 

tragedii, nawet najgłębsze, nie jest przecież 

w żadnym razie tożsame z wiedzą, ale na 

pewno – co nie mniej ważne – wywiera silny 

wpływ na postawy i sposób postrzegania świa-

ta. Trzeba również liczyć się z tym, że warstwa 

faktograficzna niektórych opowieści bywa 

dyskusyjna. Nie są to przecież relacje zawo-

dowych historyków. O swoich przeżyciach opo-

wiadają nam dziś emerytowani inżynierowie, 

ekonomiści, lekarze, położne, technicy…... Inna 

kwestia to mechanizmy ludzkiej pamięci, które 

bywają czasem niezrozumiałe i zaskakujące: 

na własne wspomnienia nakładają się obrazy 

widziane później na zdjęciach czy w filmach, 

informacje zaczerpnięte z książek i rozmów, co 

sprawia, że zostają wplecione w tę osobistą 

historię jako jej integralna część. Nieścisło-

ści w datach czy liczbach podawanych przez 

ocalonych i świadków oraz owe uzupełnienia 

niebędące ich własnymi przeżyciami mają na-

szym zdaniem drugorzędne znaczenie, liczy 

się przede wszystkim kontakt z żywą osobą, 

która mówi o osobistych doświadczeniach. 

Z pewnością jednak niektóre elementy relacji 

muszą zostać później zweryfikowane i skon-

frontowane z ustaleniami historyków.

W relacjach świadków najważniejsze jest uni-

wersalne przesłanie, ogólnoludzki wymiar 

tego, co ich w życiu spotkało. Gdy każdy z nich 

powtarza w różnej formie słynne „Nigdy wię-

cej”, możemy poważnie zastanawiać się, czy II 

wojna światowa i Holokaust czegokolwiek nas 

nauczyły? Odnosząc się czasie spotkań do bie-

żącej sytuacji politycznej, do konfliktów i kry-

zysów humanitarnych w różnych częściach 

świata, niektórzy świadkowie zadają wtedy 

ze smutkiem właśnie to pytanie.

Ze strony słuchaczy często padają istotne py-

tania dotyczące uniwersalnego doświadcze-

nia – ocaleni z Zagłady, byli więźniowie nie-

mieckich obozów wielokrotnie odpowiadają 

na pytanie o możliwość przebaczenia. Jedni 

zdecydowanie odpowiadają: „Nie, nie wyba-

czam”, inni: „Wybaczyłem. Ale wybaczyć nie 

znaczy zapomnieć”. Dotykamy tutaj niezwykle 

trudnych kwestii moralnych, etycznych: „Czy 

mogę wybaczać za moją zamordowaną matkę 

i siostrę? Czy mam do tego prawo?” – pytał je-

den z ocalałych z Zagłady.

Bohaterowie odznaczeni medalem Sprawie-

dliwych wśród Narodów Świata zwykle pytani 

są o motywacje – co nimi kierowało? Dlaczego 

postanowili zaryzykować i pomóc? Czy się nie 

bali? Czy gdyby mogli cofnąć czas, postąpili-

by tak samo? Odpowiedzi jest tyle, ile historii, 

Spotkania z ocalałymi i świadkami to 
wyjątkowe lekcje historii. Ukazując losy 
konkretnych osób, ich doświadczenia, 
niejako przybliżają i urealniają fakty
znane z podręczników.
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ale widać również pewną prawidłowość. O ile 

w przypadku ratowanych i ratujących, którzy 

wcześniej się znali, odpowiedź kryje się w ich 

wzajemnych relacjach – przyjaźni czy choćby 

sympatii i współczuciu, o tyle bezinteresow-

ne ratowanie obcej osoby skłania do głębszej 

refleksji. Niektórzy głęboko wierzący chrze-

ścijanie odwołują się w odpowiedzi do swojej 

religii, do nauki Chrystusa o miłości bliźniego, 

która w ich życiu stała się czymś namacalnym, 

realnym, a nie pustym słowem. Inni zwracają 

uwagę na wymiar patriotyczny swoich działań 

– ratowali przecież polskich obywateli przed 

wspólnym wrogiem, a udzielona pomoc była 

równocześnie aktem sprzeciwu wobec polityki 

niemieckich władz okupacyjnych. 

Przez lata wsłuchiwania się w relacje świad-

ków historii mogliśmy zauważyć wiele wspól-

nych cech i prawidłowości. Szczególnie istot-

ne jest ich niezwykle pozytywne nastawienie, 

optymizm, otwartość i szacunek dla innych. 

Pogodne usposobienie i zadziwiające poczu-

cie humoru tylko na pozór zdają się nie paso-

wać do obrazu człowieka po dramatycznych 

przeżyciach, np. kogoś, kto stracił w czasie 

wojny całą rodzinę lub przeszedł przez piekło 

obozów koncentracyjnych. Wszyscy oczywi-

ście zgodnie przyznają, że trauma pozostaje 

na całe życie. 

Większość z nich zaczęła o swoich doświad-

czeniach opowiadać późno – w dojrzałym 

wieku. Wcześniej było to zbyt bolesne, zbyt 

świeże. W niektórych przypadkach milcze-

nie wynikało także z sytuacji politycznej: 

w przeszłości bezpieczniej było nie ujawniać 

żydowskiego pochodzenia, zaangażowania 

w ratowanie Żydów czy też związków z Armią 

Krajową; w niektórych ludziach ten lęk tkwi 

do dziś. Każda z tych historii jest wstrząsa-

jąca. Za każdą z nich kryją się dramatyczne 

wybory, strach, ból, często także bezsilność 

i samotność. Ale świadkowie historii powra-

cają do tych przeżyć, opowiadając je wciąż od 

nowa, bo to ich misja, ich obowiązek. Jak sami 

mówią, dając świadectwo, starają się zapo-

biec podobnym tragediom i zachować pamięć 

o tych, którzy zginęli.
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Co nimi kierowało? Dlaczego postanowili zaryzykować i pomóc?  
Czy się nie bali? Czy gdyby mogli cofnąć czas, postąpiliby tak samo?

Spotkania z ocalałymi i świadkami to – jak 

widać powyżej – wyjątkowe lekcje historii. 

Ukazując losy konkretnych osób, ich do-

świadczenia, niejako przybliżają i urealniają 

fakty znane z podręczników. Uczą, jak wyda-

rzenia historyczne wpływają na jednostkę, 

jak kształtują jej życie. Dzięki temu treści za-

warte w historycznych publikacjach nabierają 

nowego, głębszego znaczenia. Relacje tych 

osób skłaniają też przecież do refleksji nad 

sprawami fundamentalnymi: dobrem i złem, 

solidarnością i obojętnością, szacunkiem dla 

drugiego człowieka i pogardą wobec innych. 

Spotkania z ocalonymi z Zagłady, byłymi 

więźniami niemieckich nazistowskich obozów 

i polskimi Sprawiedliwymi należy więc widzieć 

nie tylko w kontekście przekazywania wiedzy,  

ale również – przede wszystkim – wychowania 

i kształtowania postaw. 

Anna Wencel – od 2008 roku pracuje w Żydowskim Muzeum Galicja (kierownik Działu Edu-

kacji, wcześniej asystentka do spraw edukacji), absolwentka Katedry Judaistyki Uniwersytetu 

Jagiellońskiego. Autorka i współautorka muzealnych wystaw i publikacji, m.in. Domy wieczności, 

„Wszystkie drogi…” – historie Żydów ocalonych z Zagłady, Zapiski z zielonego zeszytu. Pamiętnik 

Racheli, Contextualizing Visits to Poland. Przez wiele lat zaangażowana w projekty związane 

z polsko-izraelską współpracą szkół i wymianami młodzieży; koordynatorka kluczowych progra-

mów edukacyjnych Żydowskiego Muzeum Galicja, m.in wizyty studyjnej dla edukatorów polskich 

i izraelskich Poprzez Polin – śladami wspólnego dziedzictwa oraz seminariów dla nauczycieli 

Kontekst nauczania o Holokauście.
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Alina Skibińska

Dlaczego tak niewiele wiemy o Sprawiedli-

wych? Gdybym mogła usiąść z jednym z nich 

na progu chaty i porozmawiać, zapytałabym 

o tamten decydujący moment. Tadeusz Mar-

kiel ze wsi Gniewczyna Łańcucka, w 1942 

roku dwunastoletni chłopiec, jeden z takich 

właśnie momentów zapamiętał na całe życie: 

„Stali nieruchomo, nie patrzyli w oczy. (…...) Raz 

tylko podnieśli wzrok, właściwie powoli pod-

nosili głowy, nieśmiało dotknęli mnie wzro-

kiem, potem już tylko patrzyli na siebie tymi 

swoimi przesmutnymi oczyma. (...…) Ich niema 

rozpacz wzbudzała bolesne współczucie. Żal 

nad ich losem wzruszał do głębi serce; rodziła 

się z nimi, szczególnie z chłopcem, nagła ser-

deczna więź jak z kimś bardzo bliskim”1. Jak to 

właściwie było, gdy w środku nocy ktoś bez-

domny, brudny, głodny i śmiertelnie przerażony 

zapukał do drzwi i niemo poprosił o ratunek? 

Dlaczego, kiedy czujemy bezgraniczny strach, 

jedni mu ulegają i zatrzaskują drzwi, a inni 

otwierają swoje serca, bez względu na konse-

kwencje? Ratowani Żydzi, wychodząc z kryjó-

wek po wojnie, na prośbę swoich opiekunów 

robili to także pod osłoną nocy, w tajemnicy. 

To przerażające, ale ocaleniu nie mogła towa-

rzyszyć wspólnie przeżywana radość. Strach 

i podłość, uprzedzenia i poczucie obcości, po-

dzielane przez wielu antysemickie stereotypy, 

które sprawiały, że ludzie zamykali swoje serca 

i zagłuszali sumienia, nie zniknęły wraz z wkro-

czeniem żołnierzy Armii Czerwonej.
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1 Tadeusz Markiel, Alina Skibińska, „Jakie to ma znaczenie, czy 
zrobili to z chciwości?” Zagłada domu Trynczerów, Stowarzyszenie 
Centrum Badań nad Zagładą Żydów, Warszawa 2011, s. 102.
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Czym różnili się od swojego otoczenia, sąsia-

dów, a często nawet członków najbliższej rodzi-

ny ci, których nazywamy dziś Sprawiedliwymi? 

Skąd wzięli się tacy odmienni, nieprzystający, 

niezależni? Odpowiedzi nigdy do końca nie po-

znamy. Ślady prowadzą do „samotnej chatki 

pod lasem”. Tajemnica tkwi w nieskończonej 

różnorodności ludzkich osobowości, charak-

terów, temperamentów, wielości czynników 

i splotu okoliczności. Amerykańska badaczka 

Nechama Tec, posługując się metodami socjo-

logicznymi, zanalizowała materiał z kilkuset 

przeprowadzonych przez siebie wywiadów 

z Polakami ratującymi Żydów na terenie Pol-

ski oraz ocalałymi2. Jej zdaniem ludzie zdolni 

do długotrwałej, bezinteresownej pomocy 

to „autonomiczni altruiści”, jednostki o dużej 

niezależności, nieulegające presji ze strony 

otoczenia, niepodlegające kontroli społecznej 

i działające w zgodzie z wewnętrznym impe-

ratywem moralnym, którego źródła mogą być 

bardzo różne. Imiona i nazwiska części z nich 

znamy, czasem nawet poznajemy ich długie 

życiorysy, a mimo to wiemy o nich tak niewiele. 

Z pewnością nie byli herosami pozbawionymi 

wyobraźni czy ludzkich słabości, i z pewnością 

nie raz złorzeczyli, przeżywając chwile żalu, 

zwątpienia i goryczy w stosunku do Żydów, 

którzy przynosili im „jeno biedę i troski”.

Na historię Zagłady składają się losy tysięcy 

bezimiennych ofiar, ale i tysięcy anonimowych 

pomocników i ratujących. Dziś pragnęlibyśmy 

przywrócić im wszystkim imiona i tożsamość, 

zapewnić pamięć i szacunek. Niewiadome 

wypełniamy statystyką, szacowaniem i eks-

trapolacją wniosków opatrzonych nierzadko 

ostrożnymi „wydaje się” i „zapewne”. Liczby 

i statystki dotyczące uratowanych i okoliczno-

ści ocalenia są zwodnicze, niezależnie od tego, 

czy obliczone zostały na podstawie małych czy 

dużych zespołów danych, ponieważ w każdej 

dostępnej dokumentacji więcej jest białych 

plam i znaków zapytania niż niezaprzeczal-

nych faktów. W przypadku badań nad ocala-

łymi i ratującymi największa trudność polega 

więc na niedoskonałości źródeł. Publikacje 

z ostatnich lat podkreślają ograniczoność 

wniosków wyciąganych na podstawie teczek 

Sprawiedliwych z archiwum Instytutu Yad 

Vashem, gdyż dotyczą one grupy bardzo wy-

jątkowej – ratowanych i uratowanych, a więc 

wyłącznie opowieści z happy endem. Nie 

umiem odpowiedzieć na pytanie, ilu Polaków 

bezpośrednio przyczyniło się do uratowania 

życia ludziom skazanym na śmierć wyłącznie 

dlatego, że byli Żydami, a ilu udzieliło (bądź 

udzielało) pomocy doraźnej. Z całą pewno-

ścią znamy jedynie liczbę 6620 medali Spra-

wiedliwych wśród Narodów Świata, które do 

dziś wręczono polskim obywatelom za pomoc 

skazanym na Zagładę.

Żydzi ocalali na terenie Polski to w mojej oce-

nie nie więcej niż 1,5% przedwojennej po-

pulacji (w liczbach bezwzględnych około 50 

tysięcy osób). Spośród nich co najmniej jedna 

czwarta przeżyła w lasach, bez żadnej pomo-

cy lub z epizodycznym wsparciem z zewnątrz, 

jedynie dzięki własnej determinacji, wytrwało-

ści, zaradności i posiadanym zasobom, w gru-

pach partyzanckich lub rodzinnych obozach 

przetrwania. Ilu uciekinierów z gett i obozów 

zostało w różnych okolicznościach Judenjagd 

(polowania na Żydów) wykorzystanych, zade-

nuncjowanych, złapanych i zabitych? Tego na-

dal jeszcze nie wiemy, ale nie ma wątpliwości, 

że większość szukających ratunku nie przeżyła 

2 Nechama Tec, When Light Pierced the Darkness. Christian 
Rescue of Jews in Nazi-Occupied Poland, Oxford University 
Press, New York, Oxford 1986.
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okupacji. Sondażowe badania wskazują, że ich 

liczba mogła być nawet 3–4-krotnie wyższa od 

liczby ocalałych. Losy tych ludzi – ratowanych, 

lecz nieuratowanych, należą do najtragiczniej-

szych rozdziałów polsko-żydowskiej historii.

Liczniejszą grupę niż ocaleni po „aryjskiej” 

stronie stanowili Żydzi – robotnicy przymu-

sowi, którzy dotrwali do końca wojny w wielu 

obozach koncentracyjnych i obozach pracy, 

tak na terenie Generalnej Guberni (głównie 

w obozach koncernu zbrojeniowego Hasag), 

jak i na terenie III Rzeszy oraz państw okupo-

wanych. Szacujemy tę grupę na około kilka-

dziesiąt tysięcy osób, choć i w tym przypadku 

dane nie są ścisłe. Nie wszyscy powrócili do 

Polski, część poprzez obozy DP3 wyemigrowała 

do krajów obu Ameryk, do Palestyny (od 1948 

roku Izraela) lub do Australii. Wśród nich byli 

też ci (głównie kobiety), którzy „na aryjskich 

papierach” wyjechali jako robotnicy przymu-

sowi do Rzeszy. Ich liczba do dziś pozostaje 

3 Obozy dla tzw. displaced persons, osób, które w wyniku wojny 
znalazły się poza swoim państwem.

nieustalona. Mówiąc o Żydach wyzwolonych 

w obozach, należy pamiętać, że wielu z nich 

koniec wojny zastał w „marszu śmierci” – 

trwającej tygodniami przymusowej ewakuacji 

obozów – doświadczeniu nieludzkim, którego 

wielu nie przeżyło. Tylko nieliczne grupy Ży-

dów wyzwolono na terenie obozów koncen-

tracyjnych, a ci, którym w udziale przypadł 

los najgorszy – więźniów obozów zagłady, są 

wśród wszystkich ocalałych grupą wyjątkową, 

liczącą zaledwie kilkadziesiąt osób. „Fabryki 

śmierci” – Bełżec, Chełmno nad Nerem, Sobi-

bór i Treblinka – przestały działać w 1943 roku. 

Zagłada niemal się już w tym czasie dokonała. 

Jedynie komory gazowe i krematoria Birkenau 

„pracowały” do końca.

Wielu polskich Żydów przeżyło czas wojny tyl-

ko dlatego, że przebywało w ZSRR, na tere-

nach nieokupowanych przez Niemcy. Znaleźli 

się tam Żydzi polscy mieszkający przed 1939 

rokiem na Kresach Wschodnich oraz tzw. bie-

żeńcy, uciekinierzy z Polski centralnej. Zanim 

powrócili do kraju w 1946 roku i w kolejnych 

latach, mieli za sobą siedmioletnią gehen-

nę typową dla losu uchodźcy: utratę domu 
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i majątku, stabilnych, materialnych podstaw 

życia, deportacje do obozów pracy lub miejsc 

przymusowego osiedlenia w głębi Rosji, cho-

roby, brak pracy i opieki społecznej, zerwanie 

kontaktów z rodzinami. Rodziny żydowskie 

powróciły ze Związku Radzieckiego zdziesiąt-

kowane, jednakże straty osobowe były wśród 

nich statystycznie najmniejsze. Szacuje się,  

że na terenie ZSRR II wojnę światową przeżyło 

około 350–400 tysięcy osób.

Jak to właściwie było, gdy w środku nocy ktoś 
bezdomny, brudny, głodny i śmiertelnie przerażony 
zapukał do drzwi i niemo poprosił o ratunek? Dlaczego, 
kiedy czujemy bezgraniczny strach, jedni mu ulegają 
i zatrzaskują drzwi, a inni otwierają swoje serca,  
bez względu na konsekwencje? 

4 Ustalenie dokładnej liczby zamordowanych po wojnie Żydów 
przez niektóre polskie ugrupowania podziemne dążące do 
„czystki etnicznej” nie jest możliwe, dolną granicę określamy na 
750 osób, zob. Andrzej Żbikowski, Morderstwa popełniane na 
Żydach w pierwszych latach po wojnie, [w:] Następstwa zagłady 
Żydów. Polska 1944–2010, red. Feliks Tych, Monika Adamczyk-
Garbowska, Wydawnictwo UMCS, Żydowski Instytut Historyczny, 
Lublin 2011, s. 71–93.

Trudno dziś ocenić, którzy spośród ocalałych wy-

szli z wojny w najlepszej, a którzy w najgorszej 

kondycji fizycznej i psychicznej. Wszyscy do-

świadczyli traumy i strat z dzisiejszej perspek-

tywy niewyobrażalnych, niepojętych z punktu 

widzenia człowieka żyjącego w stosunkowo 

bezpiecznym świecie. Skala Holokaustu była 

ogromna. Dla polskich Żydów oznaczała nie-

mal całkowite unicestwienie. Zagłada dotknęła 

każdej rodziny i każdej sfery życia każdego czło-

wieka. Nierzadko zdarzały się kilkudziesięcio-

osobowe rodziny, z których przeżyły pojedyncze 

osoby. Wielu ocalałych nie miało nikogo bliskie-

go, a jedyni żyjący krewni mieszkali w odległych 

krajach. Wychodząc z ukrycia lub wracając 

z tułaczki, ocalali mieli prawo oczekiwać szcze-

gólnej opieki i troski. Zamiast niej doświadczyli 

dyskryminacji i przemocy – przez Polskę prze-

toczyła się fala pogromowa, której kulminacją 

był pogrom w Kielcach 4 lipca 1946 roku4.  
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Po doświadczeniach wojny pozostanie w kraju, 

w którym ocalałym zagrażało bezpośrednie, 

fizyczne niebezpieczeństwo, dla większości 

Żydów nie było już możliwe. Próba odrodzenia 

żydowskiego życia w powojennej Polsce, która 

dla wielu stała się wielkim cmentarzem ich 

bliskich, zakończyła się fiaskiem. 

Apogeum powrotów Żydów do Polski przypa-

dło na lata 1945–1946, zaś największa fala 

wyjazdów – na dwa kolejne lata (wyjechało 

wtedy około 160 tysięcy osób), mimo iż od 

1947 roku ich sytuację w kraju pod względem 

bezpieczeństwa można było uznać za stabilną. 

W latach 1944–1949 społeczność żydowska 

cieszyła się względną suwerennością, a na-

wet autonomią w sferach społecznej, kultu-

ralnej i politycznej. Odradzały się partie poli-

tyczne, stowarzyszenia, komitety żydowskie, 

gminy wyznaniowe i różnorodne organizacje, 

których wspólną reprezentacją był Central-

ny Komitet Żydów w Polsce. W 1947 roku ze 

zlikwidowanej Komisji Historycznej powstał 

istniejący do dziś i posiadający ogromne i bez-

cenne zbiory Żydowski Instytut Historyczny5. 

Żydowskie życie skupiało się w dużych mia-

stach (Kraków, Lublin, Łódź, Szczecin, War-

szawa, Wrocław) oraz mniejszych ośrodkach 

na terenie Dolnego Śląska, dokąd trafiła naj-

większa grupa Żydów repatriowanych z ZSRR. 

Jednak w 1949 roku nastąpiła radykalna zmia-

na w polityce władz PRL wobec żydowskiej 

mniejszości, rozpoczęto delegalizację i likwi-

dację wszystkich istniejących żydowskich 

partii i organizacji, co sfinalizowano wiosną 

1950 roku. Zastąpiono je jedną, nową i lojal-

ną wobec komunistycznej władzy organiza-

cją (działającą do dziś) o nazwie Towarzystwo 

Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce.

5 http://www.jhi.pl/instytut/historia (dostęp 15.05.2016).

Na historię Zagłady składają się losy 
tysięcy bezimiennych ofiar, ale i tysięcy 
anonimowych pomocników i ratujących. 
Dziś pragnęlibyśmy przywrócić im 
wszystkim imiona i tożsamość, zapewnić 
pamięć i szacunek. 

Choć liczbę ocalałych z Zagłady polskich 

Żydów szacuje się ogółem na kilkaset tysię-

cy, już w 1948 roku mieszkało ich w Polsce 

nie więcej niż 98 tysięcy. Powody wyjazdów 

w drugiej połowie lat 40. i na początku lat 50. 

były jednak różne i nie sprowadzały się wy-

łącznie do wrogości społeczeństwa polskie-

go wobec Żydów i tużpowojennej atmosfery 

pogromowej. Masowo emigrowano do Pale-

styny (co najmniej 100 tysięcy do 1949 roku),  

bo właśnie tam widziano szansę na odrodze-

nie państwa żydowskiego, co ziściło się 14 

maja 1948 roku, w dniu proklamacji niepodle-

głego państwa Izrael. Wyjeżdżano do państw 

Europy Zachodniej i stamtąd dalej, do krajów, 

w których mieszkali krewni ocalałych z Zagła-

dy, wiążąc z tym nadzieję na lepszy los i lepsze 

warunki odbudowy swojego życia. Dla więk-

szości Żydów Polska była miejscem cierpienia 

i bezprecedensowych zbrodni popełnionych 

na ich najbliższych. W podjęciu decyzji o wy-

jeździe czynniki psychologiczne odgrywały 

pierwszorzędną rolę. Kolejną ważną przyczy-
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6 Alija (hebr. wstąpienie) – żydowska imigracja do Palestyny, 
a od 1948 roku do Izraela, „powrót do ziemi swoich ojców”.

Alina Skibińska – historyk, od 1996 r. przedstawicielka w Polsce United States Holocaust Memorial 

Museum (USHMM) w Waszyngtonie, zatrudniona w International Archival Programs Division tego 

muzeum. Zajmuje się m.in. badaniami i kwerendami archiwalnymi prowadzonymi na rzecz muzeum 

we wszystkich najważniejszych archiwach polskich na terenie całego kraju oraz opracowaniem 

materiałów zreprodukowanych w Polsce dla archiwum USHMM. Od 2005 r. w zespole Centrum 

Badań nad Zagładą Żydów przy IFiS PAN oraz członek redakcji rocznika naukowego „Zagłada 

Żydów. Studia i Materiały”. Autorka publikacji na temat stosunków polsko-żydowskich w czasie II 

wojny światowej i po jej zakończeniu oraz publikacji dotyczących źródeł do badań nad Zagładą. 

Laureatka Nagrody im. Jana Karskiego i Poli Nireńskiej za rok 2012. W roku 2014 otrzymała z rąk 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznakę honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej.

w wyniku której przymusowo opuściło Polskę 

z tzw. dokumentem podróży (quasi-paszpor-

tem potwierdzającym pozbawienie polskie-

go obywatelstwa i umożliwiającym wyjazd 

z Polski bez możliwości powrotu) co najmniej  

13 tysięcy osób. Od tego czasu życie żydowskie 

w Polsce niemal przestało istnieć i ograniczy-

ło się do kilku wciąż kurczących się liczebnie 

gmin żydowskich, TSKŻ-u, Teatru Żydowskie-

go i Żydowskiego Instytutu Historycznego. Od 

1989 roku, a więc po zmianie ustroju politycz-

nego w Polsce, obserwujemy stopniowe od-

rodzenie się żydowskich gmin wyznaniowych 

oraz świeckich instytucji i organizacji. Jednak 

oceniając te tendencje pozytywnie, trzeba wi-

dzieć je we właściwej perspektywie i pamiętać, 

że w przedwojennej Polsce mieszkało około 

3,4 miliona Żydów (co stanowiło dziesięć pro-

cent całej ludności), a w pierwszych latach po 

zakończeniu wojny około 250 tysięcy, wobec 

zaledwie kilku- czy kilkunastu tysięcy (w zależ-

ności od przyjętego kryterium) Żydów miesz-

kających w Polsce dziś.

ną wyjazdów była niezgoda na nowy komuni-

styczny ustrój panujący w powojennej Polsce, 

a co za tym idzie – na wszelkie wiążące się 

z tym ograniczenia w niemal każdej dziedzinie 

życia, gospodarczej nie wykluczając.

W kolejnej dużej fali powrotów obywateli pol-

skich z ZSRR w latach 1955–1960 było około 

19 tysięcy Żydów, ale większość z nich bardzo 

szybko wyemigrowała, korzystając z możli-

wości stwarzanych przez popaździernikową 

odwilż, podobnie jak kilkadziesiąt tysięcy 

polskich Żydów mieszkających dotąd w kraju 

(była to tzw. gomułkowska alija6). Ostatecznie 

niemal całkowitą likwidację społeczności ży-

dowskiej w powojennej Polsce przypieczęto-

wała kampania antysemicka z lat 1967–1968, 
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1 Pierwsza wersja artykułu ukazała się w 2006 roku w publikacji 
Polscy Bohaterowie. Ci, którzy ratowali Żydów wydanej przez 
Żydowskie Muzeum Galicja we współpracy z Centrum Żydowskim 
w Oświęcimiu i Polish / American / Jewish Alliance for Youth Action.

Sprawiedliwy wyrośnie jak palma,
Rozrośnie się jak cedr Libanu.
Zasadzeni w domu pańskim 
Wyrastają w dziedzińcach Boga naszego.
Jeszcze w starości przynoszą owoc,
Są w pełni sił i świeżości.

Psalm 92:13-15

Talmud naucza, że kiedy Kain zabił Abla, 

to zgładził nie tylko swego brata, ale także 

wszystkich jego nienarodzonych jeszcze po-

tomków (TB Sanhedryn 4:5). „Ten, który zabi-

ja jedno życie, to jakby zniszczył cały świat”, 

a zarazem „ten, kto ratuje jedno życie, to jakby 

uratował cały świat”. Ten talmudyczny cytat, 

przywołany w dyplomie nadawanym przez Yad 

Vashem Sprawiedliwym, należy traktować 

dosłownie: nie tylko ci Żydzi, którzy osobiście 

zostali uratowani przez Sprawiedliwych, winni 

są im swoje życie, ale zawdzięczają je im także 

wszyscy ich potomkowie.

Tysiące Żydów na całym świecie żyją dzisiaj, 

ponieważ pewnego dnia, dziesiątki lat temu 

ktoś zdecydował się ryzykować życiem, aby 

uratować zaszczutego człowieka przed naj-
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bardziej bezwzględną machiną śmierci, jaką 

znał świat. I tak jak Hagada Pesachowa uczy, 

że wszyscy powinniśmy uważać, żeśmy osobi-

ście stali na górze Synaj, gdy została nadana 

Tora, tak wszyscy potomkowie uratowanych 

przez Sprawiedliwych winni uważać, że sami 

stali pod ich drzwiami, czekając na decyzję, 

od której zależało życie lub śmierć. Boha-

terstwo Sprawiedliwych było ograniczone 

w czasie, ale nasza wdzięczność nie może 

znać ograniczeń. Będzie trwała tak długo, 

jak będą istnieli Żydzi.

Gdy łańcuch Sprawiedliwych, na który skła-

dali się znajomi w Warszawie oraz była pra-

cownica w małej wiosce pod Jasłem, a także 

ich krewni i przyjaciele, ocalił pod niemiecką 

okupacją mojego dziadka, jego dorosła cór-

ka była żołnierzem Wojska Polskiego w Ro-

sji. Ani ona, ani też ja, jej potomek, ani moje 

dzieci nie zawdzięczamy naszego życia bez-

pośrednio tym bohaterom. Mimo to ja także 

czuję się tak, jakbym stał wówczas przed tymi 

drzwiami. Ocalając mojego dziadka, nie tylko 

uratowali mu życie, ale również pozwolili jego 

potomkom zachować wiarę w to, że świat nie 

jest skończenie zły. Jeśli nie byłoby Sprawie-

dliwych, a między Żydami a śmiercią stałaby 

jedynie broń – jak tak, którą dźwigała moja 

matka w okopach – niektórzy na pewno by 

przeżyli, ale czy ten świat byłby wart tego, 

aby w nim żyć? 

Nigdzie w okupowanej przez Niemców Eu-

ropie nie było tak wielu Sprawiedliwych jak 

w Polsce, a musimy pamiętać, że ci, którzy 

zostali na podstawie bardzo wymagających 

kryteriów uznani przez Yad Vashem, to tylko 

część większej grupy – jej pełnej liczby nie 

poznamy nigdy. To prawda, że nie zawdzię-

czamy tego domniemanej wyższości moralnej 

Polaków nad wszystkimi innymi okupowany-

mi narodami, ale po prostu faktowi, że to tu, 

w Polsce, żyło najwięcej Żydów w Europie. Je-

śli Polacy nie byliby największa grupą wśród 

ratujących, byłoby to haniebne. Jednakże to 

stwierdzenie w żaden sposób nie może umniej-

szać uprawnionej dumy Polaków z powodu ich 

bohaterstwa. W każdej sytuacji decyzja, aby 

ratować Żyda, często przedwojennego przyja-

ciela, ale w wielu przypadkach kogoś zupełnie 

obcego, mogła oznaczać karę śmierci nie tylko 

dla samych Sprawiedliwych (z których więk-

szość stanowiły kobiety), ale także dla rodziny 

osoby ratującej, a czasami także sąsiadów.

 

Śmierć rzeczywiście była karą za pozostanie 

człowiekiem w obliczu nieludzkości. Wiemy 

o co najmniej 800 Polakach zamordowanych 

przez Niemców za pomaganie Żydom. Podob-

nie jak w przypadku Sprawiedliwych w ogóle, 

rzeczywista liczba zamordowanych była na 

pewno dużo większa. Archiwa sądu niemiec-

kiego w okupowanej Warszawie zawierają 

m.in. wyrok śmierci wydany w 1943 roku na 

starszą Polkę, Stanisławę Barbachowską, za 

„danie mleka i schronienia” żydowskiemu 

dziecku. Przytoczmy tutaj nazwiska sędziów: 

dr Leitsmann, przewodniczący oraz sędzio-

wie Mohr, Knoll i Richter. Nie mniej niż czyny 

Sprawiedliwych, postępki podłych zasługują 

na wieczne upamiętnienie.

Nie wymieniam nazwisk tych, którym mój 

dziadek zawdzięcza swoje życie, bardzo czę-

sto bowiem Sprawiedliwi unikają rozgłosu: oni 

naprawdę uważają, że ich czyny nie zasługują 

na szczególne uznanie, bo po prostu zrobili to, 

co należało. Wyczuwam jednak w tej postawie 

coś więcej niż tylko naiwność: Sprawiedliwi, 

w swojej determinacji, aby ratować życie, na-

iwni akurat być nie mogli. Wyczuwam raczej 

upartą wiarę w to, że ludzka przyzwoitość nie 

jest wyjątkiem, lecz regułą. Gdyby Sprawie-
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dliwych potraktować jako wyjątek, wiara ta 

okazałaby się daremna. Dlatego woleli zrezy-

gnować z uznania wśród ludzi niż z nadziei.

Ta szlachetność ducha nie jest jedynym po-

wodem unikania rozgłosu. Pod niemiecką 

okupacją Sprawiedliwi musieli obawiać się 

swoich sąsiadów bardziej niż władz niemiec-

kich. Ukrywający się Żyd był potencjalnie 

groźny dla wszystkich tych, którzy mieszkali 

w okolicy i często Sprawiedliwi musieli szukać 

schronienia dla ratowanego gdzie indziej, pod 

presją przerażonych sąsiadów. Byli też i tacy, 

którzy uważali, że wymordowanie Żydów przez 

Niemców jest korzystne dla Polski, a więc nie 

należy ich ratować. Nie powinniśmy jednak 

pochopnie potępiać tych sąsiadów, którzy 

zawiedli z tchórzliwości, a nie z podłości, tak 

jak nie powinniśmy pochopnie potępiać także 

tych, którzy z tej przyczyny odmawiali pomocy 

tropionemu Żydowi. Podczas gdy bohaterstwa 

można się spodziewać, nikt nie ma jednak mo-

ralnego prawa, aby takiego zachowania żądać. 

Mogę jedynie podziękować mojemu Stwórcy, 

że sam nigdy nie zostałem poddany takiemu 

sprawdzianowi.

Nie zamyka to jednak niestety debaty, gdyż 

wielu Sprawiedliwych spotkało się w Polsce 

z wrogością, nawet po zakończeniu wojny. 

Kiedy tuż po wojnie „Tygodnik Powszechny” 

zaczął publikować informacje o bohaterstwie 

Polaków, którzy ratowali Żydów, wielu Spra-

wiedliwych wymienionych z nazwiska w arty-

kułach dzwoniło ze skargą: ich sąsiedzi byli 

źli, mówili, że dla ratowania wstrętnych Żydów 

narażano ich bezpieczeństwo. Również dzisiaj 

wielu potomków Sprawiedliwych odmawia 

przyjęcia medalu Yad Vashem ze strachu przed 

złością sąsiadów lub przez złodziejami, któ-

rych zwabić może nadzieja na żydowskie zło-

to. Antonina Wyrzykowska, która w Jedwab-

nem uratowała siedmiu Żydów z masowego 

mordu dokonanego przez Polaków podczas 

niemieckiej okupacji, została po wojnie za 

pomoc wrogowi wypędzona ze swojego mia-

sta; nie wróciłaby tam i dziś. Henryk Sławik, 

przedstawiciel Polski na Węgrzech w czasie 

wojny, który uratował tysiące polskich Żydów 

poprzez wydawanie im poświadczających 

wyznanie rzymskokatolickie dokumentów 

tożsamości, zamęczony w niemieckim obozie, 

wciąż jeszcze nie ma swojej ulicy w rodzinnym 

Sosnowcu. Dopiero w 2014 roku wybudowano 

jemu i współpracującemu z nim Jozsefowi An-

tallowi, późniejszemu prezydentowi wolnych 

Węgier, pomnik w pobliskich Katowicach, a rok 

później placowi przed nim nadano ich imiona. 

Najbardziej oburzające jest jednak to, że sejm 

kilkakrotnie odmawiał przyznania Sprawiedli-

wym praw kombatanckich, co uczynił dopiero 

w 1999 roku.

Wydaje się, że jest i Polska, która uważa Spra-

wiedliwych za zdrajców, a nie bohaterów. Ta 

sama Polska wyolbrzymia liczbę Sprawie-

dliwych ponad wszelką miarę i powołuje się 

na nich za każdym razem, gdy pojawiają się 

oskarżenia o polski antysemityzm – jakby 

istniała taka moralna arytmetyka, w której 

bohaterowie równoważą łajdaków. Choć na 

szczęście roszczenia wrogów Sprawiedliwych 

Tysiące Żydów na całym świecie żyją 
dzisiaj, ponieważ pewnego dnia, dziesiątki 
lat temu ktoś zdecydował się ryzykować 
życiem, aby uratować zaszczutego 
człowieka przed najbardziej bezwzględną 
machiną śmierci, jaką znał świat. 
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skądinąd potępiają. Hipokryzja, jak znakomi-

cie zauważył La Rochefoucauld, to hołd, jaki 

występek składa cnocie.

Dla mnie wybór jest prosty. Ha-Szem ocaliłby 

Sodomę, gdyby było tam dziesięciu sprawie-

dliwych. Więcej osób zaangażowanych było 

w ratowanie mojego dziadka, zaś okupowana 

Polska nie była Sodomą, ale krajem nieludzko 

ciemiężonym przez zło, którego wszak sobie 

nie wybrała. Nie będę bardziej wymagający od 

mojego Stwórcy. Choć jedynie Żydzi i Romowie 

byli przeznaczeni przez Niemców na zagładę, 

los Polaków był tylko trochę lepszy. Prześlado-

wanym przez morderców Polakom można by-

łoby wybaczyć, gdyby nie byli w stanie pomóc 

innym: takie działanie zmniejszało wszak szan-

se ich własnego przetrwania. Jednak nie w tym 

tkwi problem, co dobitnie pokazuje liczba pol-

skich Sprawiedliwych. Chociaż nie wierzę,  

by można było w ostateczny sposób osądzić 

tych, którzy w takich okolicznościach odma-

wiali Żydom pomocy, to przynajmniej odma-

wiam tym, którzy ich zdradzali, prawa do twier-

dzenia, że działali w imieniu Polski. Twierdzę za 

to, że to Sprawiedliwi działali tak w jej imieniu, 

jak i w imieniu całej ludzkości. Chylę z pokorą 

głowę przed ich poświęceniem i mam ogromną 

wdzięczność dla tych, którzy przedstawiają ich 

bohaterstwo światu. Pamięć o Sprawiedliwych 

jest zaprawdę błogosławieństwem.

do reprezentowania Polski są równie bez-

podstawne, co obraźliwe, twierdzenie, że to 

Sprawiedliwi są prawdziwym obliczem Polski, 

także daje się podważyć. Każdy kraj ma swo-

ich bohaterów i nikczemników, a wybierając 

tych, których czci, obiera sobie przedstawi-

cieli. Ci, którzy oddają cześć Sprawiedliwym, 

sprawiają, że prawo do mówienia w imieniu 

Polski tracą ich wrogowie – oni zaś usiłują zbić 

moralny kapitał na bohaterstwie ludzi, których 

Konstanty Gebert – associate fellow Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych (European Council 

on Foreign Relations, ECFR), komentator „Gazety Wyborczej”. Współzałożyciel m.in. niezależne-

go Żydowskiego Uniwersytetu Latającego (1979), NSZZ Pracowników Nauki, Techniki i Oświaty 

(NTO, 1980), Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów (1989). Podczas stanu wojennego, pod pseudoni-

mem Dawid Warszawski, którego nadal używa, redaktor i publicysta prasy podziemnej. Założyciel  

i do 2000 roku redaktor naczelny żydowskiego intelektualnego miesięcznika „Midrasz”. Autor 10 

książek, wykładowca m.in. Uniwersytetu Hebrajskiego, University of California i Grinnell College.
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Emanuel Elbinger urodził się w Krakowie 2 stycz-

nia 1931 roku w rodzinie żydowskiej. Dzieciństwo 

spędził w Nowym Brzesku, gdzie mieszkał ze swoimi 

rodzicami: Bernardem i Rozalią oraz z siostrami Polą 

i Lusią. Rodzina Emanuela była religijna – przestrze-

gano zasad koszerności, w piątki chodzono do syna-

gogi, lecz także w pewnym stopniu zasymilowana, 

o czym świadczyło posługiwanie się na co dzień 

językiem polskim. W wieku sześciu lat Emanuel roz-

począł naukę w chederze, gdzie zdobywał wykształ-

cenie religijne oraz uczył się języka jidysz, natomiast 

rok później poszedł do pierwszej klasy szkoły pod-

stawowej. Wybuch wojny przerwał jego edukację na 

prawie sześć lat.

Elbingerowie prowadzili w Nowym Brzesku sklep 

bławatny, który po wkroczeniu Niemców został za-

mknięty, a większość towaru skonfiskowana. Część 

materiałów udało się jednak ukryć u zaprzyjaźnio-

nych nieżydowskich rodzin, zabezpieczając tym sa-

mym środki niezbędne do przetrwania.

We wrześniu 1942 roku rozpoczęły się masowe wy-

siedlenia Żydów z Nowego Brzeska. Elbingerowie 

rozdzielili się, szukając schronienia u zaprzyjaźnio-

nych Polaków. Emanuel i jego ojciec ukrywali się 

w Stręgoborzycach u rodziny Migasów, która za opła-

tą przygotowała dla nich kryjówkę w stodole. W tym 

samym czasie matka Emanuela wraz z jego siostrą 

Polą ukrywała się na plebanii w Nowym Brzesku. 

Pewnego wieczoru przebywający tam wikary Molicki 

zauważył Polę i ostrzegł proboszcza, że za ukrywanie 

Żydów grozi kara śmierci. Po tym incydencie pani El-

binger dołączyła wraz z córką do męża i syna.

Najmłodsza z rodzeństwa, Lusia, ukrywała się u pol-

skiej rodziny w pobliskiej wsi, jednak w dniu akcji 

wysiedleńczej zastraszeni Polacy odprowadzili ją na 

rynek w Nowym Brzesku, skąd została przetranspor-

towana do Charsznicy – miejsca masowej egzekucji 

Żydów z Nowego Brzeska i okolicznych miejscowości.

Migasowie domagali się coraz wyższej zapłaty za 

ukrywanie Elbingerów, w związku z czym Rozalia 

opuszczała kryjówkę, aby udać się do zaprzyjaź-

nionych Polaków i odebrać ukryte u nich towary 

i kosztowności. Sytuacja rodziny Elbingerów stale 

się jednak pogarszała. Gdy podsłuchali rozmowę 

gospodarzy, planujących ich zabójstwo, postanowili 

uciec. Następnie znaleźli schronienie u Komendów, 

ubogiej rodziny mieszkającej na drugim końcu wsi. 

Aby zapewnić sobie środki do życia, Emanuel i jego 

matka opuszczali schronienie i próbowali odzyskać 

resztki swojego dobytku. Podczas jednej z takich wy-

praw, mimo kobiecego przebrania, Emanuel został 

rozpoznany przez swoich dawnych szkolnych ko-

legów. Nie chcąc ryzykować, rodzina postanowiła,  

iż nie może on już odwiedzać Nowego Brzeska. Kry-

jówkę w dalszym ciągu opuszczała Rozalia. W poło-

wie grudnia 1944 roku wyszła z niej po raz ostatni. 

Zgodnie z tym, co Emanuelowi udało się ustalić, 

została złapana przez lokalny oddział partyzantów 

zwanych „Jędrusie”. 

Po zakończeniu wojny Elbingerowie wrócili do No-

wego Brzeska, jednak nie było to bezpieczne miejsce 

– cały czas zdarzały się napaści na ocalonych Żydów. 

W tym czasie w Krakowie powstał Wojewódzki Komi-

tet Żydowski, do którego ocalona rodzina zwróciła 

Emanuel Elbinger



Św
ia

dk
ow

ie
 hi

sto
rii

 

25

Emanuel Elbinger
się o pomoc. Bernard Elbinger nie był w stanie sa-

modzielnie opiekować się dziećmi, dlatego Emanu-

el i Pola zostali przyjęci do domu dziecka, a później 

skierowani do sanatorium w Zakopanem. 

Po powrocie z sanatorium Emanuel nadal mieszkał 

w domu dziecka. Uczęszczał do żydowskiej szkoły. 

Po skończeniu szkoły średniej rozpoczął studia na 

Akademii Górniczo-Hutniczej, które ukończył, zdo-

bywając tytuł inżyniera elektryka.

Emanuel Elbinger do dziś mieszka w Krakowie, bie-

rze udział w spotkaniach z grupami z całego świata 

organizowanych przez Żydowskie Muzeum Galicja.

Urodziłem się w Krakowie, ale właściwie to 
mieszkałem z rodzicami nie w Krakowie, tylko 
w Brzesku Nowym, to był dom religijny, nie 
chasydzki, nie taki ortodoksyjny, ale religijny. 
Przestrzegało się, prawda, koszerności, ojciec 
chodził w piątek wieczór do bóżnicy, to mnie 
jako dziecko też zabierał. I tak naprawdę to 
moim pierwszym językiem był język polski. 
Jak miałem sześć lat, to mnie posłali do che-
deru. (…...) Cheder to jest szkoła religijna i tam 
zacząłem się uczyć po żydowsku. A jak miałem 
siedem lat, to poszedłem do szkoły podsta-
wowej. I skończyłem tę pierwszą klasę przed 
wojną.
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Emanuel Elbinger

1.

3.
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Emanuel Elbinger

4.

5.

1. Matka Emanuela Elbingera,  
fot. archiwum prywatne

2. Emanuel Elbinger – zdjęcie wykonane tuż po 
wojnie, fot. archiwum prywatne 

3. Emanuel Elbinger z siostrą i ojcem po wojnie, 
fot. archiwum prywatne

4. Dyplom ukończenia studiów na Akademii 
Górniczo-Hutniczej w Krakowie,  
fot. archiwum prywatne 

5. Emanuel Elbinger z siostrami Polą i Lusią,  
fot. archiwum prywatne
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Marcel Goldman urodził się w Krakowie w 1926 roku 

w rodzinie żydowskiej. Dziadek Marcela ze strony ojca 

miał na imię Mosze, a babcia – Nechama. Ich rodzina 

pochodziła ze Śląska Cieszyńskiego. Mosze i Necha-

ma mieli troje dzieci: Genię, Manię i Mordechaja, który 

nazywany był Maxem. Max był agentem przedsiębior-

stwa produkującego wyroby skórzane, stale podróżu-

jącym po Polsce. W czasie jednego z wyjazdów w 1924 

roku poznał w Krakowie Sarę Goldberger. Max i Sara 

pobrali się i zamieszkali w Krakowie. 

Przed zamążpójściem Sara mieszkała w Zbydnio-

wicach wraz ze swoimi rodzicami – Chaną (z domu 

Wichner) i Jakubem, a także czworgiem rodzeństwa: 

Izaakiem, Mońkiem, Franią i Jankiem. Po ślubie Sary 

i Maxa cała rodzina przeniosła się do Krakowa.

Mimo że rodzice Marcela nie byli zbyt religijni, 

w domu prowadzono koszerną kuchnię, głównie ze 

względu na dziadka, który był ortodoksyjnym Ży-

dem. Rodzice Marcela przestrzegali zasad judaizmu 

w bardzo ograniczonym zakresie, a w synagodze po-

jawiali się tylko w Jom Kippur i Rosz Haszana, choć 

i to głównie ze względu na tradycję.

Goldmanowie mieszkali przy ulicy Krowoderskiej i pro-

wadzili sklep na placu Słowiańskim. W 1933 roku prze-

nieśli się do mieszkania przy ulicy Tatarskiej 5. Sklep 

również zmienił lokalizację – od tej pory działał przy 

ulicy Zwierzynieckiej 32. 

Marcel był najstarszy z trójki rodzeństwa. Miał dwie 

młodsze siostry: Nelli i Różę1. Rozpoczął formalną 

edukację w wieku siedmiu lat, w pierwszej klasie 

Publicznej Szkoły Powszechnej nr 2 im. św. Woj-

ciecha. Tam po raz pierwszy zetknął się z antyse-

mityzmem. Pewnego dnia matka przygotowała mu 

na drugie śniadanie kanapkę z chały, co wzbudziło 

wśród rówieśników chłopca prawdziwe poruszenie 

i stało się pretekstem do drwin i zaczepek. Po tym 

incydencie rodzice postanowili przenieść Marcela 

do szkoły hebrajskiej. Wybuch wojny przerwał jego 

edukację. 

W 1940 roku rodzina Goldmanów została wyrzucona 

z domu przy ulicy Tatarskiej 5, po czym przeniosła się do 

Borku Fałęckiego. W 1941 roku Goldmanowie zostali 

przesiedleni do getta w Podgórzu. Jesienią 1942 roku 

rodzice i siostra Sary Goldman zostali pojmani pod-

czas jednej z akcji na terenie getta. Po tym wydarze-

niu Max Goldman zdecydował, że rodzina musi opu-

ścić dzielnicę zamkniętą. Już na początku okupacji 

z pomocą przyjaciela chrześcijanina wystarał się dla 

swojej rodziny o tzw. aryjskie papiery na nazwisko 

Galas. Ukrywane w kufrze pod bielizną miały zostać 

użyte tylko w ostateczności. Jak wspomina autor:  

„ta ostateczność zastukała w nasze drzwi jesienią 

1942 roku”2. Ojciec Marcela odpowiedział na ogło-

szenie zamieszczone w „Krakauer Zeitung” i zgłosił 

się – jako Polak – do pracy w radomskim oddziale 

koncernu obuwniczego Bata. 

Marcel Goldman

2 Marcel Goldman, Iskierki życia, Wydawnictwo Arcana, Kraków 2002, s. 21.

1 Goldmanowie zaadoptowali Różę, kuzynkę Marcela, ponieważ straciła swoich 
rodziców w obozie koncentracyjnym w Mauthausen.
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Marcel Goldman

We wrześniu 1942 roku dzięki pomocy komendan-

ta policji w getcie krakowskim rodzina Goldmanów 

opuściła dzielnicę zamkniętą i przeniosła się do Ra-

domia. Dzięki dobrej znajomości języka niemieckiego 

Max rozpoczął pracę w fabryce Baty jako jedyny polski 

dyrektor (pozostali członkowie kadry zarządzającej 

byli Niemcami). Odpowiadał za zakup materiałów 

potrzebnych do produkcji i ich magazynowanie.  

Jak ja się obracałem wśród dzieci 
chrześcijańskich i z nimi bawiłem na ulicy,  
ja w ogóle nie wiedziałem, że jestem inny,  
że jestem Żydem. To mnie wcale nie 
interesowało. Te rzeczy nie interesowały  
dziecka w wieku siedmiu czy ośmiu lat.

Praca na wysokim stanowisku w tak ważnym zakła-

dzie uwiarygodniła nową tożsamość Maxa. 

Członkowie najbliższej rodziny Marcela przeżyli wojnę 

w Radomiu i wrócili do Krakowa w 1947 roku. Jedna 

z sióstr Maxa przeżyła okupację na Węgrzech. Z ro-

dziny, która liczyła ponad dwadzieścia osób, wojnę 

przeżyło zaledwie siedem. 

W 1947 roku Max i Sara Goldmanowie zdecydowali 

się wyjechać do Palestyny. Marcel nie planował emi-

gracji – studiował, rozpoczął dobrze płatną pracę, 

miał dziewczynę, z którą wiązał przyszłość. Zmienił 

jednak zdanie i postanowił wesprzeć rodzinę, kiedy 

jego ojciec przeszedł zawał serca, a matka poprosiła 

syna o pomoc. Wyjazd do Palestyny okazał się jednak 

wielkim wyzwaniem, gdyż granice 

były zamknięte i w grę wchodziła je-

dynie nielegalna emigracja. Po wielu 

perypetiach i dwóch tygodniach spę-

dzonych w czechosłowackim wię-

zieniu Marcel w końcu znalazł się  

w Palestynie, gdzie dołączył do rodzi-

ców i sióstr przebywających w obozie 

dla imigrantów niedaleko Hajfy.

W ciągu kilku tygodni znalazł pracę jako księgowy, 

a w 1951 roku rozpoczął służbę w armii izraelskiej. 

Następnie przez lata pracował jako bankowiec.

Marcel Goldman po raz pierwszy odwiedził Polskę 

w 1988 roku, a później czynił to jeszcze wielokrotnie, 

zawsze podkreślając przywiązanie do polskiej kultury 

i języka. 
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Marcel Goldman

1. 2.

3.
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Marcel Goldman

5.

4.

1. Marcel Goldman w pierwszej klasie szkoły 
podstawowej, fot. archiwum prywatne

2. Marcel Goldman z matką i siostrą na Plantach 
krakowskich, fot. archiwum prywatne 

3. Rodzice Marcela Goldmana (1948 r.),  
fot. archiwum prywatne

4. Marcel Goldman w okresie pracy w fabryce 
Bata, fot. archiwum prywatne 

5. Marcel Goldman na Rynku Głównym w 
Krakowie (1947 r.), fot. archiwum prywatne

6. Marcel Goldman z ojcem na wakacjach  
w Iwoniczu-Zdroju (1939 r.),  
fot. archiwum prywatne6.



32

Monika Goldwasser
Monika Goldwasser urodziła się w 1941 roku w My-

ślenicach w zamożnej żydowskiej rodzinie. Jej ojciec, 

Adam Goldwasser, był romanistą i filozofem, a swoją 

rozprawę doktorską obronił na paryskiej Sorbonie. 

Pracował jako nauczyciel języka francuskiego, speł-

niał się również jako poeta (pisał wiersze i fraszki), 

publikując w krakowskich czasopismach. Matka 

Moniki, Salomea, ukończyła filozofię oraz germani-

stykę na Uniwersytecie Jagiellońskim. Dziadkowie 

ze strony matki mieszkali w Krakowie. Jako orto-

doksyjni Żydzi brali czynny udział w życiu religijnym 

gminy żydowskiej, uczestnicząc w nabożeństwach 

odprawianych w synagodze Remuh. Dziadkowie ze 

strony ojca: Hermina i Łazarz Goldwasserowie byli 

Żydami zasymilowanymi. Mieszkali w Myślenicach, 

gdzie Łazarz prowadził praktykę adwokacką. Dzia-

dek Moniki był znaną i poważaną postacią. Zasiadał 

w radzie miejskiej Myślenic, a także angażował się 

w działalność organizacji żydowskich – był pierw-

szym prezesem organizacji Hatikwa oraz prezesem 

Żydowskiego Towarzystwa Gimnastycznego i klubu 

Makabi.

Rodzice Moniki wzięli ślub w 1940 roku i zamieszka-

li w domu rodzinnym Salomei w okolicach Wawelu, 

jednak w niedługim czasie, w związku z przesie-

dleniami ludności żydowskiej zarządzonymi przez 

Niemców, zmuszeni byli przenieść się do Myślenic. 

Jednak i tam dotknęły ich represje. Na krótko przed 

deportacją do Skawiny, gdzie (ze względu na istnie-

nie stacji i połączenia kolejowego) zostali przetrans-

portowani myśleniccy Żydzi, rodzicom Moniki udało 

się ukryć ją w podmyślenickiej wsi u rodziny rolników. 

W czasie akcji deportacyjnej liczba członków rodziny 

Goldwasserów była zgodna z przygotowaną wcze-

śniej listą żydowskich mieszkańców Myślenic – Salo-

mea zamiast swojej córki trzymała w ramionach lalkę 

ubraną w dziecięce ubranko. Rodzina Goldwasserów 

miała trafić wraz z innymi żydowskimi mieszkańca-

mi Myślenic do obozu śmierci w Bełżcu. Adam i Sa-

lomea Goldwasserowie zginęli jednak w Skawinie, 

gdzie w czasie trwającej kilka dni selekcji odbyły się 

masowe egzekucje ludności żydowskiej.

Monika jako siedmiomiesięczne dziecko, po krótkim 

pobycie u rodziny rolników, została przeniesiona do 

klasztoru ss. Urszulanek, które w Krakowie zaopie-

kowały się dziewczynkami polskimi, żydowskimi 

i węgierskimi. Jeszcze w czasie wojny Monika zosta-

ła stamtąd zabrana przez nieżydowskie bezdzietne 

małżeństwo, które otoczyło ją miłością i troską. 

Opiekunowie od początku byli świadomi pochodze-

nia dziewczynki, gdyż została ona przyniesiona do 

klasztoru z karteczką, na której było zapisane jej imię 

i nazwisko, data urodzenia oraz imiona jej rodziców.

Adopcyjni rodzice stworzyli Monice prawdziwy dom 

i zapewnili szczęśliwe dzieciństwo, ukrywając przed 

nią prawdę o jej pochodzeniu. Kiedy Monika miała 

22 lata, Anna, jej adopcyjna matka, na krótko przed 

swoją śmiercią postanowiła wyjawić jej prawdę. Ta 

wiadomość była dla Moniki tak wielkim szokiem, 

że postanowiła nigdy więcej nie wracać do kwestii 

swojego pochodzenia i przez lata utrzymywała swoją 

tożsamość w tajemnicy. Wszystko zmieniło się, kiedy 

z Izraela do Polski przyjechała siostra jej biologicznej 

matki. Spotkanie z ciotką rozpoczęło nowy etap w ży-

ciu Moniki. Jak mówi, przeszłość się o nią upomniała. 
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Monika Goldwasser

Miałam dwie mamy – Salomeę, która mnie 
urodziła, i Annę, która mnie ocaliła, wychowała 
i obdarzyła miłością. Do polskich, przybranych 
rodziców trafiłam z klasztoru Urszulanek w 
Krakowie, gdzie biologiczni rodzice oddali mnie, 
czując, iż jest to jedyny sposób na uratowanie mi 
życia (wobec zbliżającej się Zagłady). Prawdy 
dowiedziałam się od mojej przybranej mamy 
Anny na łożu śmierci, choć już nieraz chciała 
zrzucić z siebie tę tajemnicę.
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Postanowiła dowiedzieć się jak najwięcej o swojej 

rodzinie i pochodzeniu, a także odszukać żyjących 

krewnych. Odnalazła i odwiedziła rodzinę w Stanach 

Zjednoczonych. Przez lata poszukiwań zgromadziła 

bogaty zbiór dokumentów, dzięki którym choć czę-

ściowo mogła zrekonstruować swoją historię. Po 

latach starań udało jej się uzyskać sądowe potwier-

dzenie swojej żydowskiej tożsamości. Niezwykle 

ważnym wydarzeniem dla Moniki było przyznanie 

jej adopcyjnym rodzicom medalu Sprawiedliwych 

wśród Narodów Świata, o co sama wnioskowała 

w Yad Vashem.

Monika Goldwasser bierze udział w spotkaniach 

z grupami z całego świata, organizowanych przez 

Żydowskie Muzeum Galicja.
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Monika Goldwasser

1.

Miałam dwie Mamy!
Urodziłam się w czasie, kiedy większość ludzi 
mojego pochodzenia umierała! Byłam jednym
z dzieci, które urodziły się, ale nie miały prawa
żyć! Niemowlęciem, które nie miało prawa dorosnąć.
Należę do najmłodszego pokolenia ludzi, którzy
przeżyli. Żyję i jestem jako dowód wielkiej
miłości i dobroci, która nie znała strachu
w czasie, kiedy tryumfowało zło! Życie swoje
zawdzięczam odwadze, poświęceniu i niezgodzie 
na śmierć! Wiem i mam świadomość, ile 
strachu przeżyli moi polscy Rodzice przed 
zdemaskowaniem! Groziła nam wszystkim
ŚMIERĆ!!
Najpierw po wzięciu mnie z klasztoru Urszulanek
z Krakowa, ukrywali w różnych miejscach, a po 
wyzwoleniu wyjechali z małą żydowską dziewczynką
na tzw. ziemie odzyskane. 
Mam świadomość co musieli  przejść moi biologiczni Rodzice, 
Adam i Salomea, aby mnie ocalić w tych koszmarnych,
 sierpniowych dniach 1942 roku. Ból, rozstanie, że oddają swoje 
jedyne dziecko, że żegnają się z nim na zawsze! 
Jadąc furmanką z lalką w ręku z Myślenic do 
Skawiny w swoją ostatnią drogę! 
Moja polska Mama spełniła najgłębsze marzenie 
mojej żydowskiej Mamy Salomei, pokonując strach,
aby mnie uratować, otoczyła miłością wielką! 
Wypełniła miłość kobiety, która mnie wydała na 
świat, a której nie pozwolono żyć!
Nigdy nie zaakceptuję wrogości między ludźmi
i narodami. Dobroć to dobro najwyższe!!!

Monika Goldwasser
córka Adama i Salomei
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Monika Goldwasser

2.

3.

1. Przesłanie Moniki Goldwasser wygłoszone 
podczas ceremonii wręczenia medali 
Sprawiedliwym wśród Narodów Świata, 
pisownia oryginalna

2. Rodzice Moniki Goldwasser,  
fot. archiwum prywatne

3. Monika Goldwasser odbiera z rąk Ambasador 
Izraela w Polsce Anny Azari medal 
Sprawiedliwych wśród Narodów Świata 
przyznany jej adopcyjnym rodzicom,  
fot. Sobiesław Pawlikowski
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Mirosława Gruszczyńska (z domu Przebindowska) 

urodziła się i wychowała w Krakowie. Mieszkała 

w centrum miasta z mamą Heleną i siostrą Urszulą. 

W lipcu 1943 roku w domu Przebindowskich pojawiła 

się ciotka Mirosławy, Salomea Kowalczyk, prosząc 

o nietypową pomoc.

Rodzina Kowalczyków od początku wojny pomagała 

swoim żydowskim przyjaciołom Allerhandom. Po li-

kwidacji krakowskiego getta jedna z córek Allerhan-

dów, Anna, potrzebowała bezpiecznej kryjówki. Sa-

lomea Kowalczyk próbowała pomóc dziewczynce 

za wszelką cenę, dlatego poprosiła o udzielenie jej 

schronienia choć na kilka dni. Helena Przebindowska 

naradziła się ze swoimi córkami i wszystkie uznały, 

że ich obowiązkiem jest pomóc. Były przekonane, 

iż Anna zostanie u nich tylko kilka dni, decyzja była 

więc dla nich tym łatwiejsza. Mirosława przyznaje, 

że pomoc Ani Allerhand była dla rodziny Przebindow-

skich wyrazem prywatnej walki z Niemcami i ideolo-

gią nazistowską.

Salomei nie udało się znaleźć nikogo, kto byłby 

w stanie przechować Anię, dlatego została w domu 

Mirosławy dłużej, niż pierwotnie planowano. Nie-

stety dziewczynka poważnie zachorowała. Helena 

starała się leczyć ją domowymi sposobami, jednak 

niezbędna okazała się fachowa pomoc medyczna. 

Zgłoszenie się do szpitala było zbyt ryzykowne, dla-

tego zasięgnięto porady zaprzyjaźnionego farmaceu-

ty. Z obawy przed dekonspiracją poinformowano go, 

że to Mirosława jest chora. Po podaniu odpowiednich 

leków Ania wyzdrowiała, jednak rodzina Przebindow-

skich znalazła się w obliczu kolejnego zagrożenia. 

Do ich mieszkania została dokwaterowana polska 

rodzina, która od samego początku była nieprzy-

chylnie nastawiona do swoich sąsiadek. Ukrywanie 

obecności Ani stawało się coraz trudniejsze. Dla za-

pewnienia jej większego bezpieczeństwa w pokoju 

Przebindowskich – między ścianą a szafą – zorgani-

zowano małą kryjówkę, w której dziewczynka cho-

wała się w czasie wizyt gości.

Życie w ukryciu było dla Ani i jej opiekunek uciąż-

liwe, postanowiono więc poprosić o pomoc księdza 

Faustyna Żelskiego. Przygotował on metrykę chrztu, 

tym cenniejszą, że sporządzoną na oryginalnym pa-

pierze i opatrzoną kościelnymi pieczęciami. Oprócz 

tego dokumentu Anna Allerhand otrzymała nową 

tożsamość – została Marią Malinowską, kuzynką 

Mirosławy i Urszuli, która w wyniku działań wojen-

nych straciła rodziców i ze wschodniej Polski prze-

niosła się do swoich krewnych w Krakowie. Dzięki 

nowym dokumentom dziewczynka mogła w końcu 

wychodzić na zewnątrz, bez obawy przed sąsiadami. 

Jednak w dalszym ciągu takie wyjścia stanowiły dla 

niej i dla rodziny Przebindowskich zagrożenie, gdyż 

mogła zostać rozpoznana.

W pewien listopadowy wieczór 1944 roku do pokoju 

rodziny wtargnęło trzech niemieckich policjantów, 

wzbudzając przerażenie dziewczynek, które były 

przekonane, że ktoś doniósł Niemcom o prawdziwej 

tożsamości Ani. Jak się okazało, powód ich wizyty 

był zgoła inny i nie stanowił dla nich żadnego za-

grożenia. Jednak do tej pory Mirosława wspomina 

o tym jako o najbardziej przerażającym i stresującym 

doświadczeniu.

Mirosława Gruszczyńska
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Mirosława Gruszczyńska
Ania – już bez większych problemów – została u Prze-

bindowskich do końca wojny. W maju 1945 roku z ofla-

gu powrócił ojciec Ani, a niedługo później również 

jej starszy brat Aleksander, który został uratowany 

przez Oskara Schindlera i doczekał wyzwolenia 

w obozie Brünnlitz. Ocalała też siostra bliźniaczka 

Ani, Rozalia. Ich matka zginęła w Bełżcu. Wkrótce  

po wojnie dziewczynki zdecydowały się wyemigro-

wać do Izraela, a w roku 1957 dołączył do nich ich 

ojciec i Aleksander.

Mirosława, Ania i Aleksander cały czas utrzymują 

kontakt i pozostają w serdecznych stosunkach.

Po wojnie Mirosława Gruszczyńska ukończyła techni-

kum budowlane, przez lata pracowała w biurze projek-

towym, wykonując rysunki techniczne dla firm budow-

lanych. Mieszka w Krakowie, uczestniczy w licznych 

spotkaniach z grupami odwiedzającymi Żydowskie 

Muzeum Galicja. W 1990 roku 

Yad Vashem przyznał jej tytuł 

Sprawiedliwej wśród Narodów 

Świata. Tytuł ten przyznano 

również matce i siostrze Miro-

sławy Gruszczyńskiej, a także 

rodzinie Kowalczyków.

Jestem niesamowicie szczęśliwa, że Miri,  
Aleksander i Szoszana przeżyli i teraz mieszkają 
ze swoimi rodzinami w Izraelu. Ale chcę podkre-
ślić jedno: myśmy nie byli żadnymi bohaterami….
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Mirosława Gruszczyńska
1.

2.
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Mirosława Gruszczyńska

3.

1. Helena Przebindowska,  
fot. archiwum prywatne

2. Urszula Przebindowska,  
fot. archiwum prywatne

3. Mirosława Gruszczyńska podczas spotkania  
z grupą w Żydowskim Muzeum Galicja,  
fot. Sobiesław Pawlikowski



40

Tadeusz Jakubowicz przyszedł na świat 18 lutego 

1939 roku w rodzinie żydowskiej. Oboje jego rodzice 

– Maciej i Róża (z domu Pistol) – pochodzili z wielo-

dzietnych rodzin. 

Maciej Jakubowicz wywodził się z Wadowic. Prowa-

dził tam wytwórnię nawozów azotowych i fosforo-

wych. Jego żona Róża ukończyła krakowską Szkołę 

Ekonomiczno-Handlową, ale nie pracowała w wy-

uczonym zawodzie.

Rodzina Jakubowiczów mieszkała w Krakowie przy 

ulicy Smolki. W 1942 roku Róża Jakubowicz wraz 

z synem trafiła do krakowskiego getta. W pamięci 

Tadeusza zachowały się z tego okresu jedynie nielicz-

ne obrazy – tłumy obcych ludzi oraz przeludnione, 

ciasne mieszkanie. Zapamiętał również, że cały czas 

był mocno wtulony w ramiona matki, a w pokoju, któ-

ry przyszło im dzielić z licznymi współmieszkańcami, 

często dochodziło do kłótni i spięć, gdyż każdy z nich 

walczył o choćby skrawek miejsca do spania. Tade-

usz wspomina również, że Żydzi przybywali do getta 

przede wszystkim z drobnymi przedmiotami codzien-

nego użytku, ale także stołami, szafami i krzesłami. 

Wobec panującej w getcie ciasnoty, a także braku 

możliwości zakupu węgla lub drewna, meble najczę-

ściej trafiały na opał.

W czasie akcji likwidacyjnej getta w marcu 1943 

roku jego mieszkańcy zostali zapędzeni na plac 

Zgody. Stamtąd poprowadzono ich w kierunku obo-

zu Płaszów. Tadeusz pamięta, że szedł z matką, która 

trzymała go za rękę. W drugiej ręce kobieta niosła 

jedynie niedużą walizkę. Po przejściu kilkuset me-

trów chłopiec zaczął płakać. Matka wzięła go na ręce 

i niedługo później oboje przekroczyli bramę obozu. 

W Płaszowie uwięziony został również Maciej Jaku-

bowicz. Był robotnikiem w przedsiębiorstwie Juliusa 

Madritscha1.

Po kilku miesiącach pobytu w Płaszowie rodzina 

Jakubowiczów zdołała uciec. Tadeusz został ukry-

ty w furmance pod stertą nieczystości i wywieziony 

z obozu przez pana Kajdasa. Rodzina Jakubowiczów 

do końca wojny ukrywała się w lasach w okolicach 

Dobczyc, Kornatki i Czasławia, korzystając z pomocy 

okolicznej ludności. Jak wspomina Tadeusz, zawsze 

trafiali na dobrych i pomocnych ludzi. W miejsco-

wości Kornatka ksiądz zwrócił się nawet do swoich 

parafian z prośbą, aby pomagali ukrywającym się 

w okolicznych lasach Żydom.

Wśród osób, które w czasie wojny pomogły rodzinie 

Jakubowiczów, byli m.in. bracia Wojtek i Janek Kru-

powie, rodzina Morajków i Piotr Kopera. Wszystkie 

te osoby Tadeusz Jakubowicz wspomina z czułością 

i nazywa je prawdziwymi bohaterami. Tadeusz za-

Tadeusz Jakubowicz

1 Na terenie obozu pracy w Płaszowie, przemianowanego na początku  
1944 roku na obóz koncentracyjny, funkcjonowały m.in.: stolarnia, 
warsztat szewski, elektryczny, zegarmistrzowski i naprawy 
radioodbiorników, ślusarnia, blacharnia, szczotkarnia, warsztaty 
metalowe oraz magazyn centralny. Od maja 1943 roku w Płaszowie 
budowano baraki dla firm i warsztatów stopniowo przenoszonych  
z likwidowanych gett i obozów. Były to m.in.: tapicernia, baraki kuśnierskie 
i trykotarskie, warsztaty firm krawieckich, w tym znanej firmy Madritsch. 
Więcej na ten temat zob. Ryszard Kotarba, Niemiecki obóz w Płaszowie 
1942–1945. Przewodnik historyczny, Kraków 2014, s. 76–77.
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wdzięcza ocalenie również matce, która – wyko-

rzystując swój tzw. dobry wygląd – niejednokrotnie 

przedostawała się na aryjską stronę miasta, żeby 

zdobyć coś do jedzenia dla głodującej rodziny.

Po zakończeniu wojny rodzina Jakubowiczów wró-

ciła do Krakowa, gdzie Tadeusz ukończył szkołę 

podstawową, a następnie IV Liceum Ogólnokształ-

cące im. Tadeusza Kościuszki. Po maturze rozpoczął 

studia w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej 

w Katowicach.

Od 1997 roku Tadeusz Jakubowicz pełni funkcję 

przewodniczącego Gminy Wyznaniowej Żydowskiej 

w Krakowie.

Tych wszystkich ludzi, którzy w tym czasie  
narażali własne życie, narażali życie swoich 
najbliższych…... Ja ich nazywam bohaterami.
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Tadeusz Jakubowicz
1.

2.
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Tadeusz Jakubowicz
3.

1. Maria Róża Jakubowicz z domu Pistol,  
około 1950 roku, fot. archiwum prywatne

2. Babka Tadeusza Jakubowicza, Mindla Pistol,  
fot. archiwum prywatne

3. Tadeusz Jakubowicz w ramionach dziadka 
Abrama Pistola, 1941 rok,  
fot. archiwum prywatne
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Lidia Maksymowicz przyszła na świat jako Ludmiła 

Boczarowa w grudniu 1940 roku w Nowym Samborze 

koło Lwowa, lecz później razem z rodzicami: Anną 

i Aleksym zamieszkała we wsi Prybytki w okolicach 

Połocka. Mamę i dziadków Lidii aresztowano pod 

pretekstem podejrzeń o kontakty z partyzantami. 

Wszyscy, łącznie z małą Lidią, spędzili kilka tygodni 

w więzieniu w Witebsku. 

Pewnego dnia Lidię i jej rodzinę wtłoczono razem 

z innymi więźniami do bydlęcego wagonu i wywie-

ziono w nieznanym kierunku. Po kilku dniach jazdy 

w dwudziestostopniowym mrozie, w tragicznych wa-

runkach sanitarnych, bez dostępu do wody i jedzenia, 

pociąg w końcu się zatrzymał. Pierwszym obrazem, 

jaki zobaczyła Lidia po otwarciu drzwi wagonu, był 

rząd SS-manów z bronią i ujadającymi psami. Był 4 

grudnia 1943 roku, a ona znalazła się w obozie Au-

schwitz-Birkenau.

Pierwsza selekcja miała miejsce tuż po przyjeździe, 

jeszcze na rampie. Strach małej Lidii potęgował fakt, 

iż wszystko odbywało się w nocy, wśród krzyków SS-

-manów w niezrozumiałym dla przybyłych języku. 

Lidia znalazła się wraz z matką w grupie osób zdol-

nych do pracy, natomiast dziadkowie – razem z inny-

mi starszymi, chorymi i tzw. „niezdatnymi do pracy” 

– zostali zabrani do komory gazowej. Dziewczynka 

widziała ich wówczas po raz ostatni.

Lidia i jej matka wraz z grupą kobiet i dzieci trafiły 

do baraku zwanego „kwarantanną”, gdzie odebrano 

im ubrania, a zamiast nich przydzielono obozowe pa-

siaki. Kobietom ogolono głowy, po czym rozpoczęto 

tatuowanie nowych więźniarek. Proces ten nie omi-

nął również dzieci. Lidia otrzymała numer 70072, 

a jej matka 70071.

Lidia trafiła do baraku dziecięcego, gdzie oprócz niej 

przebywały dzieci z całej okupowanej Europy. Bardzo 

szybko musiała nauczyć się zasad obozowego życia 

– żadnych rozmów, zabaw. Językiem komunikacji był 

obozowy żargon – mieszanka języków ojczystych 

dzieci. Należało też znać podstawy niemieckiego, 

aby wykonywać polecenia SS-manów.

Brud, zimno, głód i ogromna tęsknota za matką były 

dla Lidii nie do zniesienia, jednak od innych dzieci 

dowiedziała się, że w obozie czeka ją coś jeszcze 

gorszego. Miała zostać „królikiem doświadczalnym” 

doktora Mengele. Po jednej z wizyt w obozowym 

szpitalu, gdzie odbywały się eksperymenty para-

medyczne, nie poznała jej własna matka. Lidia była 

blada i słaba, gdyż wytoczono jej krew, która była 

potrzebna dla niemieckich żołnierzy walczących 

na froncie. W wyniku eksperymentów jej ciało było 

pokryte wrzodami, pojawiły się także problemy ze 

wzrokiem.

Lidia przeżyła – jak sama mówi – dzięki splotowi 

przypadków. Udało jej się dotrwać w obozie do jego 

wyzwolenia przez Armię Czerwoną. Krótko przed tym 

jej mama została wyprowadzona w marszu śmierci. 

Po wyzwoleniu do obozu zaczęli przychodzić miesz-

kańcy Oświęcimia, którzy chcieli pomóc ocalonym. 

Przyszli także Bronisława i Ryszard Rydzikowcy, 

którzy otoczyli opieką Lidię, zabrali ją do swojego 

Lidia Maksymowicz
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Lidia Maksymowicz
domu i po trzech latach oficjalnie adoptowali, da-

jąc swoje nazwisko i stwarzając nową rodzinę. Lidia 

żyła w przekonaniu, że jej matka zginęła, jednak gdy 

miała dziewiętnaście lat, rozpoczęła poszukiwania, 

aby upewnić się, czy to prawda. W 1960 roku otrzy-

mała wiadomość, że jej mama żyje. Spotkały się 

w Moskwie, a wydarzenie to było nagłośnione przez 

radzieckie media jako powrót dziecka wyzwolonego 

z Auschwitz-Birkenau przez Armię Radziecką.

Mimo wielu propozycji powrotu i studiów w ZSRR, 

Lidia postanowiła zostać w Polsce, gdzie założyła 

rodzinę i przez lata pracowała w biurze projektowym. 

Dziś jest szczęśliwą babcią i prababcią. Mieszka 

w Krakowie, uczestniczy w licznych spotkaniach 

z grupami młodzieży i dorosłych z różnych krajów, 

organizowanych w Żydowskim Muzeum Galicja.

W obozie takie obowiązywały zasady, a ja 
innego życia nie znałam. Jeszcze przez długi 
czas z innymi dziećmi na podwórku grałam tylko 
w obóz, wybierałam, kto pójdzie z doktorem 
Mengele, a kto ma zostać w baraku. Wydawałam 
komendy po niemiecku i organizowałam apele.
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Lidia Maksymowicz

3.

1.

2.
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Lidia Maksymowicz

1. Lidia (Rydzikowska) Maksymowicz w latach 40.,  
fot. archiwum prywatne

2. Lidia (Rydzikowska) Maksymowicz otwiera 
szkołę im. Pomnik Dzieci Więźniów Oświęcimia 
w Brzezince (1968 r.), fot. archiwum prywatne

3. Od lewej – Anna Boczarowa, Rima, Swietłana, 
Olga, Alexiej Boczarow, fot. archiwum prywatne

4. Lidia Maksymowicz podczas spotkania  
z młodzieżą w Żydowskim Muzeum Galicja,  
fot. Sobiesław Pawlikowski 

5. Lidia Maksymowicz podczas spotkania  
z młodzieżą w Żydowskim Muzeum Galicja,  
fot. Sobiesław Pawlikowski 

4.

5.
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Maria Nowak (z domu Bożek) urodziła się w 1920 

roku w Krakowie. Jej ojciec był kolejarzem. Rodzina 

Bożków zajmowała jedno z mieszkań w budynkach 

kolejarskich ulokowanych przy ulicy Wielickiej. 

Maria byłą uczennicą żeńskiego gimnazjum po-

wszechnego, do którego uczęszczały dziewczynki 

o różnym pochodzeniu. Jak wspomina, w jej kla-

sie było dwanaście katoliczek, dziesięć Żydówek 

i dwie protestantki. Różnice pochodzenia i wy-

znawanej religii nie miały jednak dla dziewczy-

nek większego znaczenia – wszystkie uważały 

się za Polki. Najbliższą przyjaciółką Marii, z którą 

siedziała w jednej ławce, była Żydówka, Helena 

Goldstein.

Po zdanej w 1938 roku maturze Maria rozpoczęła 

studia matematyczne na Uniwersytecie Jagielloń-

skim, natomiast Helena wybrała Wyższą Szkołę 

Handlową. Wybuch wojny przerwał edukację obu 

przyjaciółek. 

W czasie okupacji Maria podjęła pracę w jednym 

z krakowskich sklepów bławatnych. Helena trafiła 

wraz z rodziną do krakowskiego getta, utworzo-

nego w marcu 1941 roku. Ojciec Heleny został 

włączony do pierwszego transportu z getta do 

obozu zagłady w Bełżcu. Do ojca Marii docierały 

tymczasem niepokojące informacje o pociągach, 

które wiozły stłoczonych ludzi w nieznanych kie-

runkach, a następnie wracały puste. Maria starała 

się przekazywać wiadomości o takich transportach 

swoim znajomym przebywającym w getcie. Poma-

gała im również, przemycając żywność i lekarstwa. 

W październiku 1942 roku na liście osób przeznaczo-

nych do wysiedlenia z getta znalazła się matka He-

leny. Mimo prób ukrycia kobiety, została schwytana 

i wraz z synem trafiła do obozu zagłady w Bełżcu. 

Oboje zostali zamordowani.

Maria, dowiedziawszy się o kolejnej tragedii w ro-

dzinie Goldsteinów, postanowiła pomóc Helenie 

w ucieczce z getta. Udało jej się kupić druk kenkarty, 

do którego wkleiła zdjęcie Heleny i wpisała swoje 

dane osobowe. Do dokumentu dołączyła także swój 

akt chrztu i odpis świadectwa maturalnego.

Helena pracowała poza gettem, na ulicy Kopernika. 

Pewnego dnia, o umówionej godzinie Maria podeszła 

do niej, niepostrzeżenie ściągnęła z jej ramienia opa-

skę z gwiazdą Dawida, a na szyję zarzuciła futrzany 

kołnierz. Brak futra przy kołnierzu płaszcza Heleny 

mógł wzbudzić zainteresowanie i podejrzenia o ży-

dowskie pochodzenie. Zgodnie z rozporządzeniem 

z grudnia 1941 roku Żydzi nie mogli posiadać futer. 

Odebrane Żydom futra i ciepłą odzież przeznaczono 

na potrzeby armii niemieckiej.

Umieszczenie Heleny w domu Bożków było zbyt 

ryzykowne – sąsiedzi mogliby ją rozpoznać. Przyja-

ciółki udały się więc do jednego ze znajomych Marii. 

Niedługo później po Helenę przyjechała ich wspólna 

koleżanka, która zabrała ją do Warszawy. 

W Warszawie Helena rozpoczęła pracę na kolei, na 

Dworcu Centralnym. Zapowiadała pociągi – po pol-

sku i po niemiecku. Podjęcie tej pracy było możliwe 

dzięki fałszywym dokumentom wystawionym na 

Maria Nowak
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Maria Nowak
nazwisko Marii Bożek. Co miesiąc Helena wysyłała 

list do Marii, aby w ten sposób uwiarygodnić swoją 

tożsamość i zabezpieczyć się przed podejrzeniami. 

Koperty adresowane były na nazwisko ojca Marii – 

Antoniego Bożka.

Krótko przed powstaniem warszawskim Helena zo-

stała przewieziona na roboty przymusowe do Nie-

miec. W 1945 roku wróciła do Krakowa. Po wojnie 

pozostała w serdecznej przyjaźni z Marią.

Maria ukończyła studia farmaceutyczne i przez wiele 

lat pracowała w krakowskich aptekach. W 1995 roku 

Yad Vashem przyznał jej tytuł Sprawiedliwej wśród Na-

rodów Świata. Przez lata brała udział w spotkaniach 

z grupami z różnych krajów, organizowanych przez 

Żydowskie Muzeum Galicja. Mieszka w Krakowie.

W mojej klasie było dwanaście katoliczek, 
dziesięć Żydówek i dwie protestantki. Wszystkie 
uważałyśmy się za Polki, z tym że różniło nas 
tylko wyznanie. No, nigdy nam do głowy nie 
przyszło  nawet, że to te wyznania mogłyby  
nas w jakiś sposób różnić.
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1.

2.



Św
ia

dk
ow

ie
 hi

sto
rii

 

51

Maria Nowak

1. Helena Goldstein, fot. archiwum prywatne
2. Maria (Bożek) Nowak, fot. archiwum prywatne

3. Świadectwo maturalne Marii Bożek,  

fot. archiwum prywatne
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Lech Michał Rościszewski urodził się w 1925 roku 

na Mazowszu. Do wybuchu wojny mieszkał przy 

ulicy Kremerowskiej w Krakowie wraz z rodzicami: 

Lechem Marianem Rościszewskim i jego żoną Jani-

ną oraz rodzeństwem – Janiną i Jerzym.

Lech był uczniem gimnazjum ojców paulinów 

w Krakowie. Kiedy wybuchła wojna, miał rozpocząć 

naukę w trzeciej klasie. W latach 1932–1933 Rości-

szewscy zbudowali w Dolinie Będkowskiej dom na-

zywany Szańcem, gdzie przenieśli się na początku 

wojny. Niedługo później posiadłość Rościszewskich 

stała się schronieniem dla osób ukrywających się 

przed Niemcami, zarówno Polaków, jak i Żydów. Jak 

wspomina Lech, w okolicy mieszkało wielu ludzi 

pomagających Żydom. Zapewne z powodu tej swo-

istej solidarności mieszkańców Dolina Będkowska 

okazała się dla wielu osób bezpieczną kryjówką.

Pierwszą osobą pochodzenia żydowskiego, która 

zwróciła się o pomoc do Rościszewskich, był doktor 

Bieżyński, lekarz rodziny, który prowadził praktykę 

w Zabierzowie. Mimo że Bieżyńscy byli spolonizo-

wani, ich dzieci były ochrzczone i wychowywane 

w duchu polskiego patriotyzmu, obawiali się, że ktoś 

znający ich pochodzenie może ich zadenuncjować.

Z biegiem czasu do domu państwa Rościszewskich za-

częło przychodzić coraz więcej Żydów z prośbą o udzie-

lenie schronienia. W efekcie w Szańcu ukrywało się 

piętnaście osób pochodzenia żydowskiego, m.in. dwie 

panie Schreiber, bracia Eichhornowie, pani Wagnerowa 

z synem Pawłem, pani Schenberg z córką Ewą, pani 

Berggruen z córkami Józefą i Marią (po mężu Reder).

Ukrywanie Żydów przez rodzinę Rościszewskich 

wiązało się z ogromnym ryzykiem. W Dolinie Będ-

kowskiej działał szmalcownik, który zagroził,  

że poinformuje władze niemieckie o ukrywających się 

w okolicy Żydach. Lech zwrócił się wówczas do miej-

scowej komórki Armii Krajowej. Jej przedstawiciele 

pod groźbą kary śmierci wymogli milczenie na szan-

tażującym Rościszewskich szmalcowniku. Od tego 

momentu rodzina nie miała już z nim więcej proble-

mów. Nadal jednak zagrożenie stanowili niemieccy 

okupanci i często organizowane przez nich rewizje.

Latem 1941 roku, w niedzielny poranek do domu 

Rościszewskich zapukali żandarmi. Część domow-

ników znajdowała się wówczas w kościele, inni 

zdołali uciec do lasu, jednak w wyniku przeprowa-

dzonej rewizji Niemcy aresztowali panie: Wagner, 

Bieżyńską, Schreiber i jednego z braci Eichhornów.

Niemcy skupili się na rabowaniu dobytku państwa 

Rościszewskich, nie przyglądając się zbyt uważ-

nie dokumentom reszty przebywających w domu 

osób. Dzięki zapewnieniu Janiny Rościszewskiej, 

że pozostałe osoby są członkami rodziny, udało się 

uratować panie Berggruen, Reder, Schenberg, Ewę 

i Pawełka. Wydarzenie to miało miejsce kilka mie-

sięcy przed 15 października 1941 roku, kiedy Hans 

Frank wydał rozporządzenie wprowadzające na te-

renie Generalnego Gubernatorstwa karę śmierci dla 

Żydów, którzy opuścili teren getta oraz dla Polaków, 

którzy udzielili im pomocy.

Niemcy jeszcze wielokrotnie urządzali rewizje 

w domu Rościszewskich, jednak po wcześniejszych 

doświadczeniach domownicy byli dobrze przygo-

Lech Rościszewski
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Lech Rościszewski
towani do takich wizyt, a wszystkie osoby, którym 

pomagano, były starannie ukryte.

18 stycznia 1945 roku Dolinę Będkowską zajęli Ro-

sjanie. Wszyscy uratowani przez Rościszewskich 

opuścili Szaniec. Lech wraz z rodziną wrócił do 

Krakowa. Początkowo towarzyszył im Pawełek. Po 

pewnym czasie został on jednak zabrany z domu Ro-

ściszewskich przez przedstawicieli jednej z żydow-

skich organizacji. Dzięki jej pośrednictwu Pawełek 

trafił do ojca, który jeszcze przed wojną wyemigro-

wał do Palestyny.

Lech Rościszewski, od 1944 roku żołnierz Samodzielne-

go Batalionu Partyzanckiego „Skała” AK, z którym prze-

szedł cały szlak bojowy, po wojnie rozpoczął karierę 

akademicką. Jest profesorem 

nauk technicznych, miesz-

ka w Krakowie. Uczestniczy 

w spotkaniach z grupami z ca-

łego świata organizowanych 

przez Żydowskie Muzeum 

Galicja.

Z większością Ocalonych 

rodzina Rościszewskich po-

została w serdecznym kon-

takcie. W 1990 roku Instytut 

Yad Vashem przyznał Rościszewskim tytuły Spra-

wiedliwych wśród Narodów Świata.

Mój ojciec był zażartym katolikiem o poglądach 
narodowych, ale uważał, że wszyscy ludzie, 
niezależnie od pochodzenia, którzy uważają się 
za polskich patriotów, są równi, że nie ma tutaj 
sprawy pochodzenia.

fo
t.

 C
hr

is
 S

ch
w

ar
z



54

Lech Rościszewski
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Lech Rościszewski
3.

1. Janina Rościszewska, fot. archiwum prywatne
2. Lech Marian Rościszewski,  

fot. archiwum prywatne

3. Dom Rościszewskich w Dolinie Będkowskiej, 

fot. archiwum prywatne
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Tadeusz Smreczyński urodził się 19 kwietnia 1924 

roku w Zatorze. Jego ojciec, podobnie jak wcze-

śniej dziadek, sprawował urząd burmistrza. Zator 

był miasteczkiem polsko-żydowskim, które we 

wspomnieniach Tadeusza zapisało się jako wolne 

od aktów dyskryminacji.

Jako ciekawe świata dziecko Tadeusz w wieku pię-

ciu lat nauczył się czytać. Od tego momentu wręcz 

pochłaniał książki wypożyczane z biblioteki Towa-

rzystwa Szkoły Ludowej, która mieściła się w jego 

domu rodzinnym. Po ukończeniu szkoły podstawowej 

rozpoczął naukę w gimnazjum w Oświęcimiu.

We wrześniu 1940 roku został wywieziony na robo-

ty przymusowe do Niemiec. Pracował w Saksonii 

przy naprawie torów kolejowych. Po pewnym czasie 

udało mu się zbiec. Przez sześć miesięcy ukrywał 

się w różnych miejscach, czekając, aż policja prze-

stanie go szukać. Po powrocie do Zatora rozpoczął 

pracę w piekarni. Zaangażował się także w akcję 

pomocy więźniom obozu Auschwitz-Birkenau. Po-

magał również uciekinierom z Rzeszy w przedosta-

waniu się na teren Generalnego Gubernatorstwa.

Za swoją działalność został aresztowany 13 grudnia 

1943 roku i osadzony w więzieniu w Mysłowicach. 

26 maja 1944 roku przywieziono go w grupie czter-

dziestu sześciu mężczyzn do KL Auschwitz. Zostali 

poprowadzeni na dziedziniec między blokiem 10 

a 11, gdzie miał odbyć się sąd doraźny. Na dzie-

dzińcu robiło się coraz tłoczniej, gdyż zbierali się 

tam więźniowie przywożeni kolejnymi transporta-

mi. Zdaniem Tadeusza mogło to być w sumie około 

200–250 osób.

Sąd obradował w sali bloku 11, a przewodniczył 

mu Johannes Thümmler, szef Gestapo w Katowi-

cach. Więźniowie zostali podzieleni na trzy grupy. 

Tadeusz trafił do ostatniej, najmniejszej, jedynej, 

która nie została odesłana do komory gazowej. 

Razem z dwunastoma innymi młodymi mężczy-

znami został osadzony w obozie i zarejestrowany 

jako więzień nr 188506.

W pierwszym tygodniu lipca 1944 roku (prawdo-

podobnie czwartego lub szóstego) zebrano grupę 

około tysiąca więźniów, którym rozdano czyste 

pasiaki, bieliznę i drewniaki, po czym poprowa-

dzono ich do Birkenau. Następnie wtłoczono ich 

do bydlęcych wagonów i przetransportowano do 

obozu koncentracyjnego Mauthausen-Gusen. Po 

przyjeździe więźniom rozdano obozowe uniformy, 

a te, które mieli na sobie, odesłano do KL Au-

schwitz. Początkowo Tadeusz został zmuszony do 

pracy w kamieniołomach, jednak później, z grupą 

innych więźniów, został przeniesiony do podobo-

zu Linz III. W obozie panował nieustanny głód. 

Podawane więźniom jedzenie nawet w najmniej-

szej części nie zaspokajało ich zapotrzebowania. 

Baraki były przeludnione, nie spełniały też pod-

stawowych norm sanitarnych. Ponadto obóz leżał 

na terenie zalewowym. Czasem poziom wody na 

jego terenie osiągał do 80 centymetrów, co jesz-

cze bardziej utrudniało pracę i codzienną egzy-

stencję więźniów. Tadeusz został wytypowany do 

pracy w obozowej kuchni, gdzie spędził dziesięć 

miesięcy. Jak sam przyznaje, dzięki temu przeżył.

Tadeusz Smreczyński
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Tadeusz Smreczyński
Po alianckim nalocie na obóz w lipcu 1944 roku, 

widząc setki zabitych i nadludzki wysiłek więź-

niów lekarzy i sanitariuszy, próbujących ocalić jak 

najwięcej rannych, Tadeusz przyrzekł sobie: „Jeśli 

przeżyję, zostanę lekarzem”. Udało mu się zrealizo-

wać to postanowienie, ukończył studia medyczne 

i przez wiele lat pracował jako lekarz w Brzesz-

czach. Po przejściu na emeryturę przeniósł się do 

Krakowa, gdzie mieszka do dziś.

Tadeusz Smreczyński bierze udział w wielu spotka-

niach z młodymi ludźmi z różnych krajów, organi-

zowanych m.in. przez Żydowskie Muzeum Galicja, 

dzieląc się swymi przeżyciami z lat okupacji i po-

bytu w hitlerowskich obozach koncentracyjnych.

Zło nie może trwać. Człowiek powinien skupić 
się na własnym rozwoju moralnym i działać  
na rzecz powszechnego dobra. Żyć i pozwolić  
żyć innym.
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Tadeusz Smreczyński
1.

2.
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Tadeusz Smreczyński

1. Matka Tadeusza Smreczyńskiego,  
fot. archiwum prywatne

2. Ojciec Tadeusza Smreczyńskiego w mundurze 
austriackim z czasów I wojny światowej,  
fot. archiwum prywatne

3. Pierwsze zdjęcie Tadeusza Smreczyńskiego 

wykonane około 1,5 roku po urodzeniu, z ojcem 

i starszą siostrą, fot. archiwum prywatne

4. Tadeusz Smreczyński w wieku około 1,5 roku  

z siostrą, fot. archiwum prywatne

5. Tadeusz Smreczyński z kolegą (podczas 

okupacji), fot. archiwum prywatne 

3. 4.

5.
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Pana Józefa Rosołowskiego poznałam w 2009 roku. 

Rozpoczynałam właśnie staż w Żydowskim Muzeum 

Galicja, a on przyszedł na spotkanie z grupą studen-

tów. Od niedawna w Krakowie, niemówiąca zbyt do-

brze po polsku, nie zapamiętałam zbyt wiele z tego 

pierwszego spotkania – prócz pocałunku, jaki złożył 

na mojej ręce na powitanie dostojny starszy pan 

o błyszczącym spojrzeniu i miłej aparycji. Przypo-

minał mi mojego dziadka.

Pamiętam jednak, że wtedy po raz pierwszy usły-

szałam jego historię. Kilka początkowych zdań jego 

opowieści sprawiło, że wszyscy usiedliśmy wypro-

stowani: „Szanowni państwo, chciałbym dziś pań-

stwu opowiedzieć, w jaki sposób przetrwałem obóz 

koncentracyjny Mauthausen w Austrii. Trafiłem tam 

aresztowany za udział w powstaniu warszawskim. 

Transport, w którym zostałem wysłany do obozu, 

liczył 400 powstańców. Miałem szesnaście lat”.

Znajomość faktów i danych liczbowych dotyczą-

cych II wojny światowej, a w szczególności okupacji 

niemieckiej w Polsce, nie stanowi dostatecznego 

przygotowania do konfrontacji z obrazami obo-

zów koncentracyjnych, historiami tych, którzy byli 

świadkami i ofiarami wojennego okrucieństwa. 

Właśnie to czyni relacje takie jak pana Józefa tak 

przejmującymi. Jego opowieść – bogata w szcze-

góły – ilustrowana była dodatkowo przyniesionymi 

na spotkanie ze słuchaczami artefaktami: częścią 

munduru, narysowanymi przez francuskiego więź-

nia szkicami przedstawiającymi codzienne życie 

w Mauthausen, kartą repatriacyjną wystawioną 

przez armię amerykańską po wyzwoleniu obozu. 

W historii pana Józefa najbardziej uderzający był 

sposób, w jaki ją opowiadał. Jego głos był spokojny, 

miarowy, lecz tak charakterystyczny, że słyszę go 

nawet teraz.

Pan Józef często pojawiał się w muzeum, a ja wy-

czekiwałam kolejnych spotkań z nim. Pracującym 

z nim tłumaczom przynosił w prezencie pudełka 

pączków przygotowanych przez jego żonę na zakoń-

czenie karnawału oraz butelki domowej nalewki. 

„Muszę dbać o moje wnuki” – mawiał. Usiąść z nim 

i porozmawiać – to była zawsze wielka przyjem-

ność. Każdego z rozmówców traktował tak, jakby 

był on najważniejszą osobą na sali. Słuchał cier-

pliwie i z zainteresowaniem, zadawał pytania i nie 

denerwował się, kiedy szukałam słów lub prosiłam, 

żeby powtórzył swoją wypowiedź. Nasze rozmowy 

przybierały czasem formę niewinnych pogawędek, 

innym razem zabawnych opowieści z dzieciństwa 

(jego oczy błyszczały jeszcze bardziej, gdy śmiali-

śmy się z jego dziecięcych wyczynów), a jeszcze in-

nym razem dyskusji o moich planach na przyszłość. 

Wspólne rozmowy oraz uczestnictwo w jego spotka-

niach z grupami odwiedzającymi muzeum sprawiły, 

że zapragnęłam pogłębić swoją znajomość języka 

polskiego – nie tylko po to, by móc z nim rozmawiać, 

ale również po to, bym mogła stać się jego tłumacz-

ką. Roześmiał się, gdy mu to powiedziałam. „Pani 

Gino, będę zaszczycony” – dodał.

Kiedy nadszedł czas rozpoczęcia mojej pracy pod-

czas spotkań ze świadkami historii w muzeum, 

tłumaczenie rozmowy z panem Józefem było moim 

pierwszym „egzaminem”. Dla zdenerwowanej, nie-

Józef Rosołowski. 
Gina Kuhn-Deutscher
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Józef Rosołowski. 
doświadczonej tłumaczki praca z panem Józefem 

była przyjemnością, ponieważ zawsze mówił wolno 

i wyraźnie, opowiadając swoją historię w ten sam 

sposób, używając za każdym razem tych samych 

słów. Służył również pomocą podczas serii pytań 

i odpowiedzi kończących spotkania. „Większość 

pytań jest podobna” – zapewnił mnie. „Podaj mi 

tylko słowa kluczowe, a ja wyczerpująco odpo-

wiem. I nie martw się tak bardzo” – dodał z iskier-

kami w oczach. Jego pewność siebie bardzo mnie 

podbudowała i dzięki temu nie dałam się ponieść 

emocjom, nawet gdy podczas jednej z serii pytań 

i odpowiedzi nie mogłam sobie przypomnieć słowa 

„strażnik”. (Rzecz jasna, nigdy więcej słowo „straż-

nik” nie uleciało mi z pamięci!)

Następnym razem pan Józef pojawił się w muzeum 

z butelką domowej nalewki, „józefówki”, która do 

dziś jest dla mnie cenną pamiątką. Gdy w ubiegłym 

roku wyszłam za mąż, wznieśliśmy nią jako małżeń-

stwo nasz pierwszy toast.

Oczywiście pan Józef lubił sprawdzać czujność swo-

ich tłumaczy. Od czasu do czasu wzbogacał opo-

wieść o nowe szczegóły, żeby upewnić się, czy słu-

chamy go uważnie. Widząc jego iskierki w oczach, 

z reguły wiedziałam, że trzyma jakiegoś asa w ręka-

wie, jednak gdy zdecydował się przetestować mnie 

po raz pierwszy, nie byłam w pełni przygotowana. 

Podczas serii pytań i odpowiedzi padło pytanie 

o jego udział w powstaniu warszawskim. Nie było 

to rzadkie pytanie, więc wiedziałam, co odpowie… do 

momentu, kiedy postanowił szczegółowo opisać, 

jak on i jego towarzysze szykowali koktajle Moło-

In memoriam
fo

t.
 a

rc
hi

w
um

 p
ry

w
at

ne



62

towa. Użył m.in. słowa „kwas”. W tym momencie 

jedynym słowem, jakie przyszło mi do głowy, było 

angielskie „kvass” oznaczające sfermentowany 

napój, kwas chlebowy. Wiedząc, że to nie może 

być prawidłowe tłumaczenie, wybrnęłam z trudnej 

sytuacji najlepiej, jak potrafiłam. Po fakcie oboje 

setnie uśmialiśmy się z mojego potrzasku.

Później przyszły kolejne spotkania, kolejne kamienie 

milowe. Byłam świadkiem rozmowy pana Józefa z ko-

bietą, której dziadek wyznał na łożu śmierci, że był 

strażnikiem w Mauthausen. Oboje płakali, obejmu-

jąc się. „Myślę, że jej dziadek musiał mieć jakieś wy-

rzuty sumienia z powodu tego, co robił – powiedział 

później pan Józef – w przeciwnym razie nie wyznałby 

prawdy”. Pytany, czy umiałby wybaczyć strażnikom, 

zawsze odpowiadał: „Długo to trwało… [ale] jestem 

wierzącym katolikiem, a nasz papież [Jan Paweł II – 

przyp. red.] nauczał, że musimy wybaczać. Więc wy-

baczyłem strażnikom, ale nigdy nie zapomnę”. Łatwo 

jest powiedzieć „wybaczam”, trudniej faktycznie to 

zrobić. Panu Józefowi to się jednak udało.

Gdy byłam dzieckiem, uczono mnie następujących 

słów: „Istnieje przeznaczenie, które czyni nas brać-

mi i siostrami. Nikt nie podąża swoją drogą samot-

nie. Wszystko, co czynimy innym ludziom, wraca 

do nas. Niezależnie od naszej rasy czy wyznania, 

jedna rzecz jest pewna i trwała: w kuźni naszych 

dni i uczynków duch mężczyzny oraz kobiety jest 

stworzony”1. Nikt, kogo do tej pory poznałam, nie 

realizuje w swoim życiu tego przesłania  pełniej niż 

pan Józef Rosołowski. On otworzył swoje serce na 

świat. Mimo trudnych doświadczeń, mimo różnic 

wynikających z odmiennych religii, narodowości, 

mimo różnicy wieku i języka, jakie oddzielały go ode 

mnie – i od wielu innych, których spotkał na swojej 

drodze – miał wielki wpływ na moje życie i życie nie-

zliczonych setek innych osób. Na zawsze zapamiętam 

jego opowieści, jego głos, błyszczące oczy, rozmowy, 

które prowadziliśmy, i jego umiłowanie życia.

Chciałabym zakończyć słowami, którymi pan Józef 

zawsze kończył spotkania. Nie przytoczę ich w do-

kładnym brzmieniu, ale słowa te towarzyszą mi do 

dziś. „Oczywiście było trudno [wrócić do siebie]. Kie-

dy wróciłem do Polski, nie miałem niczego i nikogo. 

Musiałem odzyskać siły, pracować, uczyć się – tylko 

dzięki nauce można do czegoś dojść. W Krakowie 

znalazłem kilkoro krewnych, którzy mnie przygar-

nęli – pracowałem, wracałem do zdrowia i uczyłem 

się jednocześnie. Było ciężko, ale zawsze mówiłem, 

że skoro przeżyłem obóz koncentracyjny, przetrwam 

wszystko, co życie mi przyniesie. I chcę powiedzieć, 

Józef Rosołowski. 

1 Parafraza wiersza Edwina Markhama pt. Credo, wykorzystywana jako motto 
obozów letnich Camp Birch Trail (Wisconsin, Stany Zjednoczone), w których 
autorka artykułu uczestniczyła jako dziecko. W wersji oryginalnej wiersz brzmi 
następująco:

There is a destiny that makes us brothers:
None goes his way alone:
All that we send into the lives of others
Comes back into our own.

I care not what his temples or his creeds,
One thing holds firm and fast
That into his fateful heap of days and deeds
The soul of man is cast.

http://allpoetry.com/poem/8550777-A-Creed-by-Edwin-Markham (dostęp 
30.05.2016).
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Józef Rosołowski. In memoriam

1. Józef Rosołowski z tłumaczką  
Giną Kuhn-Deutscher, fot. archiwum prywatne

2. Józef Rosołowski podczas spotkania  
z młodzieżą w Żydowskim Muzeum Galicja,  
fot. archiwum prywatne

 

1.

2.

tłum. Monika Stępień

że mi się udało. Skończyłem studia ekono-

miczne i przez długie lata pracowałem jako 

ekonomista w firmie mleczarskiej, spotkałem 

wspaniałą kobietę, która została moją żoną, 

mam dzieci, wnuki. Myślę, że w grze, jaką jest 

życie, wygrałem”.

Pan Józef zmarł 1 maja 2013 roku. Pamiętam 

dokładnie, gdzie byłam, kiedy dotarła do mnie 

wiadomość o jego śmierci. Poczułam się, jak-

bym straciła dziadka. Ale ciągle słyszę jego 

głos, widzę jego uśmiech i mam wrażenie, 

jakbyśmy szli pod rękę. Panie Józefie, niech 

pan spoczywa w pokoju. Zwyciężył pan w grze, 

jaką jest życie, i nigdy nie zostanie pan zapo-

mniany.
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Anna Wencel

Przez wiele lat współpracowaliśmy z dość licz-

ną grupą świadków historii, zdając sobie spra-

wę, że należą do odchodzącego już pokolenia. 

Ta świadomość była wciąż obecna, a jednak 

odsuwana na bok. Niejeden nastolatek pozaz-

drościć mógłby tym starszym ludziom radości 

życia, energii i pasji – wydawało się, iż przemi-

janie ich nie dotyczy. A jednak…... Przychodził 

czas, kiedy musieliśmy ich pożegnać i towa-

rzyszyć im w ostatniej drodze.

Zapamiętaliśmy ich jako wyjątkowe postacie: 

z jednej strony niedoścignione wzory postę-

powania, prawdziwych patriotów, bohaterów, 

z drugiej – bliskich przyjaciół, ciepłych i otwar-

tych, niezwykle tolerancyjnych. To ludzie peł-

ni godności, ale bez jakiegokolwiek poczucia 

wyższości, mający dystans do samych siebie 

i wyjątkowe poczucie humoru (choć często był 

to humor czarny bądź absurdalny).Bi
og

ra
fie
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am

ię
ci

I prośbę mam taką, aby nie robić krzywdy 
drugiemu człowiekowi. Miłość powinna 
panować, nie nienawiść.

Józef Rosołowski (zdania wypowiadane na zakończenie 
każdego spotkania z młodzieżą)
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Pan Paweł Roszkowski, odznaczony medalem 

Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, zmarł 

w 2009 roku. Przez lata, niemal do śmierci, spo-

tykał się w Żydowskim Muzeum Galicja z grupa-

mi młodzieży i dorosłych z Polski i z zagranicy. 

W czasie II wojny światowej Paweł Roszkowski 

i jego matka Anna Krupa-Roszkowska urato-

wali żydowską rodzinę Konów z Tomaszowa 

Mazowieckiego, ukrywając ich w swoim domu 

w Jedlni nieopodal Radomia. Najpierw trafił do 

nich Józef Kon, sklepikarz, a niedługo potem 

Anna Roszkowska wyprowadziła z getta i ukry-

ła w domu także jego żonę i córki. Wszyscy do-

czekali wyzwolenia w kryjówce u Roszkowskich, 

a po wojnie wrócili do Tomaszowa Mazowieckie-

go. Z jedną z córek Józefa Kona, Marią, Paweł 

Roszkowski utrzymywał kontakt do końca swo-

ich dni. Instytut Yad Vashem uhonorował Paw-

ła Roszkowskiego i jego matkę Annę medalami 

Sprawiedliwych w 2004 roku.

Sprawiedliwym wśród Narodów Świata był 

także zmarły w 2010 roku pułkownik Józef Mi-

roniuk. Pochodził ze wsi Jakówki koło Janowa 

Podlaskiego, z rodziny chłopskiej. Miał sied-

mioro młodszego rodzeństwa. Po śmierci ojca 

w 1941 roku osiemnastoletni wówczas Józef 

Mironiuk, jako najstarszy syn, stał się głową 

rodziny. W czasie wojny należał do Armii Kra-

jowej. Brał m.in. udział w akcjach napadania na 
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niemieckie pociągi, przenosił również broń. Wraz 

z krewnymi przeprowadzał też przez Bug sowiec-

kich jeńców wojennych, zbiegłych z trzech pobli-

skich obozów. Przez dwadzieścia trzy miesiące 

w rodzinnym domu ukrywał też grupę polskich 

Żydów, którzy zdołali się wydostać z gett w Białej 

Podlaskiej i Małaszewiczach. Wszyscy doczekali 

końca wojny w gospodarstwie Mironiuków. Po 

zakończeniu II wojny światowej, obawiając się 

represji za współpracę z AK, Józef Mironiuk po-

stanowił wstąpić do Ludowego Wojska Polskiego. 

Służył w lotnictwie przez czterdzieści lat. Prze-

niesiony w stan spoczynku, osiadł w Krakowie. 

Został odznaczony m.in. Złotym i Srebrnym Krzy-

żem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu 

Odrodzenia Polski.

Z podziemiem w czasie II wojny światowej zwią-

zany był także Henryk Czubaj – harcerz Szarych 

Szeregów, więzień Auschwitz i Sachsenhausen, 

który zmarł w 2012 roku. Przed wojną należał do 

harcerstwa, po jej wybuchu wstąpił do Szarych 

Szeregów. Pracował wówczas jako motorniczy 

i konduktor w tramwaju. Roznosił także konspi-

racyjne pisma i ulotki. W lutym 1943 roku został 

z tego powodu aresztowany. Po przesłuchaniach 

przewieziono go do krakowskiego więzienia przy 

ulicy Montelupich, a stamtąd do KL Auschwitz. 

Później został przetransportowany do KL Sach-

senhausen, gdzie pracował jako mechanik. Prze-

żył marsz śmierci. Powrócił do Krakowa, gdzie 

do przejścia na emeryturę pracował w Miejskim 

Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym.

Także Józef Rosołowski aktywnie działał 

w konspiracji – jako szesnastoletni chłopak 

wziął udział w powstaniu warszawskim, a po 

jego upadku wraz z bratem i kolegami został 

aresztowany i z Pruszkowa deportowany do 

obozu koncentracyjnego Mauthausen. Trafił 

do podobozu Melk jako więzień numer 95902. 

Wyzwolenia doczekał, w stanie krytycznym, 

w szpitalu głównego obozu Mauthausen. Po 

wojnie wrócił do Polski, gdzie odnalazł jedyną 

ocalałą krewną – ciotkę, która przeżyła obóz 

Ravensbrück. Ojciec, oficer Wojska Polskie-

go, działał w konspiracji i zginął w 1943 roku, 

matka była jedną z ofiar cywilnych powstania 

warszawskiego, brat zginął w Gusen – podobo-

zie Mauthausen. Po wojnie Józef Rosołowski 

ukończył Szkołę Główną Planowania i Staty-

styki w Warszawie, zamieszkał w Krakowie. 

Przez wiele lat, do śmierci w 2013 roku, pełnił 

funkcję przewodniczącego lokalnego Związku 

Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich 

Więzień i Obozów Koncentracyjnych. Jak sam 

mówił, działając w związku, chciał pomagać, 

wspierać innych byłych więźniów.

Niezwykle dramatyczna była także historia ży-

cia Józefa Paczyńskiego, zmarłego w 2015 roku 

Henryk Czubaj, fot. archiwum prywatne
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Józef Paczyński podczas spotkania  
w Żydowskim Muzeum Galicja,  
fot. Sobiesław Pawlikowski więźnia obozu Auschwitz z pierwszego trans-

portu. Urodzony w 1920 roku Józef Paczyński 

walczył w kampanii wrześniowej i dostał się do 

niewoli niemieckiej. Zdołał jednak uciec, z za-

miarem dotarcia do Francji i dołączenia do for-

mujących się polskich oddziałów. Próbując prze-

kroczyć granicę Generalnego Gubernatorstwa, 

został zatrzymany przez Słowaków i przekaza-

ny policji ukraińskiej. Z niemieckich aresztów 

w Muszynie i Nowym Sączu trafił do więzienia 

w Tarnowie, skąd został deportowany w czerw-

cu 1940 roku do KL Auschwitz, w pierwszym 

transporcie 728 polskich więźniów politycznych. 

W obozie Józef Paczyński, numer obozowy 121, 

był fryzjerem, strzygł m.in. komendanta Rudol-

fa Hössa. Po ewakuacji obozu w styczniu 1945 

roku trafił do KL Mauthausen-Gusen, a potem 

do Ebensee, gdzie doczekał wyzwolenia. Po 

zakończeniu wojny wrócił do kraju. Uzyskał ty-

tuł inżyniera mechanika, pracował w szkołach 

zawodowych, m.in. jako dyrektor Technikum 
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Mechaniczno-Elektrycznego w Brzesku. Ostat-

nie lata życia spędził w Krakowie.

Opisane powyżej w skrócie historie świadków 

traktujemy jako cenny spadek, który należy 

zachować dla przyszłych pokoleń. Pamięć 

o tych ludziach musi trwać. Każdy z nich był 

dla nas autorytetem: od każdego z nich uczy-

liśmy się na co dzień, co znaczy szacunek dla 

drugiego człowieka, godność, honor, patrio-

tyzm, niezłomność, wierność sobie, wierność 

swoim ideałom. Ich historie przypominają 

nam o tym, jak wielka siła drzemie w człowie-

ku, jak ważne jest, by się nie poddawać, nawet 

w obliczu największych przeciwności. 

Zawsze zadbani, ubrani w nieco staromodne 

garnitury, o nienagannych manierach, będą-

cych efektem przedwojennej kindersztuby...… 

Patrząc na tych eleganckich, uśmiechniętych, 

godnie wyprostowanych starszych panów, 

trudno było uwierzyć, jak ciężkie brzemię wo-

jennych dramatów dźwigali. Nie załamali się 

pod ciężarem tragicznych przeżyć, choć każ-

dy z nich – szczególnie mowa tu o więźniach 

obozów – żył z niewyobrażalną traumą. Jako 

jej opis posłużyć może relacja Józefa Rosołow-

skiego o największym koszmarze, śnie we śnie, 

z którym zmagał się do końca życia: „Śpię. Bu-

dzę się i jestem w obozie. Wiem, że to sen, więc 

budzę się ponownie i nadal jestem w obozie. 

Dopiero gdy budzę się znowu, jestem w domu”.

Wszyscy wspomniani świadkowie spotykali się 

z grupami młodzieży i dorosłych z różnych kra-

jów, opowiadali o swoich przeżyciach w licznych 

wywiadach, postrzegając te publiczne wystą-

pienia jako misję – aby pamięć o nazistowskich 

zbrodniach trwała, aby ta straszna przeszłość 

nie powróciła. Widzieli w tym także zobowiąza-

nie wobec tych wszystkich, którzy stracili życie 

w wojennej zawierusze.

Paweł Roszkowski, fot. Chris Schwarz

Józef Mironiuk, fot. Chris Schwarz





Żydowskie Muzeum Galicja w Krakowie zostało założone w kwietniu 

2004 roku przez brytyjskiego fotografa Chrisa Schwarza. Poprzez 

swoją działalność wystawienniczą, edukacyjną, wydawniczą Muzeum 

ukazuje historię i kulturę Żydów z nowej perspektywy. Muzeum stara 

się także zwalczać stereotypy i błędne przekonania dotyczące wspólnej 

polsko-żydowskiej historii, inspirując jednocześnie do rozważań na 

temat przyszłości.

Sercem Muzeum jest jego wystawa główna „Śladami Pamięci. 

Współczesne spojrzenie na żydowską przeszłość Polski”.

Muzeum stało się jedną z najważniejszych polskich instytucji 

zajmujących się kulturą żydowską i zyskało uznanie ze strony zarówno 

lokalnych i ogólnopolskich instytucji, jak i odwiedzających.

W 2013 roku użytkownicy portalu Trip Advisor wybrali Muzeum jednym 

z 3 najlepszych muzeów Krakowa, zaś w roku 2014 jednym z 10 

najważniejszych muzeów Polski.

W Europie Środkowej i Wschodniej nie ma żydowskiego muzeum  

o podobnej skali, które byłoby równie innowacyjne w ujmowaniu 

zagadnień kultury żydowskiej, Holokaustu i współczesnego żydowskiego 

życia – obok siebie i w jednym miejscu. Niewielkie rozmiary Muzeum, 

którego układ i struktura zostały bardzo dobrze zaplanowane, sprawiają, 

że odwiedzający może podczas stosunkowo krótkiej wizyty dowiedzieć 

się bardzo wiele na wspomniane tematy. To kształcące doświadczenie 

nie musi opierać się jedynie na biernym zwiedzaniu muzealnych 

wystaw, ale może być wynikiem czynnego udziału w szeregu wydarzeń 

kulturalnych i artystycznych oraz w programach edukacyjnych.

ul. Dajwór 18, 31-052 Kraków

(+48) 12 421 68 42

info@galiciajewishmuseum.org

www.galiciajewishmuseum.org
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Świadkowie 

historii 

Publikacja ta ma charakter szczególny. Jest specyficznym 

hołdem dla żyjących i zmarłych świadków historii, 

z którymi Żydowskie Muzeum Galicja współpracuje 

od lat. Pokazuje także, jak ważna i owocna jest praca 

prowadzona przez pracowników Muzeum na polu 

przywracania pamięci o życiu polsko-żydowskim. (...) 

Zawarte w książce historie ocalanych z Zagłady Żydów, 

polskich Sprawiedliwych wśród Narodów Świata oraz 

byłych więźniów niemieckich nazistowskich obozów 

śmierci z powodzeniem mogą być wykorzystywane 

dla celów dydaktycznych. Jej lektura pośrednio może 

stać się swoistą lekcją historii, opartą na ukazaniu 

losów i doświadczeń konkretnych ludzi, które przybliżą 

i urealnią znane młodzieży fakty historyczne oraz 

pozwolą na nie spojrzeć z szerszej perspektywy”.

Jeśli fakt przeżycia (tragedii, dramatycznych wydarzeń, 

Zagłady...…) definiuje świadków historii, to z pewnością 

dzielą się oni z nami tym co najcenniejsze – wolą  

i radością życia, strategiami przetrwania, wartościami 

moralnymi i szacunkiem dla innych”.

dr Piotr Trojański
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

dr Edyta Gawron
Uniwersytet Jagielloński


