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1. Polski premier potępia niemieckie zbrodnie na Żydach – 
obywatelach Rzeczypospolitej

[Przemówienie premiera rządu RP na uchodźstwie gen. Władysława Sikorskiego w Albert Hall 
w Londynie, 29 października 1942 roku [w:] Polacy-Żydzi 1939–1945. Wybór źródeł, oprac. An-
drzej K. Kunert, Warszawa, Oficyna Wydawnicza Rytm, 2006]

Zabieram głos, by w imieniu Rządu polskiego dać wobec tej potężnej manife-
stacji świadectwo tragicznej prawdzie. Składają się na nią masowe, bezwzględne  
i eksterminacyjne prześladowania Żydów w Polsce. Pomiędzy tymi ostatni-
mi znajdują się obywatele polscy i Żydzi ze wszystkich krajów okupowanych 
przez Niemcy spędzani kolejno do ghet[t]: warszawskiego, łódzkiego, krakow-
skiego, lubelskiego, lwowskiego, wileńskiego. Gnani następnie dalej na wschód,  
w warunkach najokropniejszych, traktowani o wiele gorzej niż stada bydła, są wy-
cinani dziesiątkami tysięcy w pień. Nawet nauka niemiecka jest dzisiaj na usługach 
katów hitlerowskich, wynajdując dla nich nowe ulepszone metody masowego mor-
dowania ludzi. Obok metodycznego niszczenia, jakiemu poddano od trzech lat nie-
ugięty w swej postawie naród polski, są to prześladowania i okrucieństwa najbez-
wstydniejsze, jakich dopuszczają się Niemcy. Ich przewódcy, opanowani strachem 
obłędnym, pod wpływem przekonania o zbliżającej się nieuchronnie klęsce, sięgnęli 
do terroru nieznanego w dziejach, by złamać wolę walki w krajach podbitych i za-
straszyć opinie świata.

Dzisiejsza wspaniała manifestacja, podjęta nie tylko w obronie Żydów, ale  
i w obronie plugawionych codziennie przez Hitlera zasad moralności [i] uczciwości 
chrześcijańskiej, jest dla nas dowodem oczywistym, że Niemcy, które i tym razem nie 
uniknęły błędów psychologicznych, mają przeciwko sobie cały świat cywilizowany.

Jako Szef Rządu oświadczam Żydom polskim, [że] na równi z wszystkimi obywa-
telami polskimi korzystać będą w pełni z dobrodziejstw zwycięstwa narodów sprzy-
mierzonych.

Jako żołnierz ostrzegam oprawców niemieckich, że nie minie ich zasłużona kara 
za popełniane przez nich masowo zbrodnie, przede wszystkim w naszym Kraju, któ-
ry był i jest głównym ośrodkiem oporu przeciw germańskiemu barbarzyństwu.
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2. „Tego milczenia dłużej tolerować nie można”.

[Zofia Kossak-Szczucka, Protest! [w:] eadem, W Polsce Podziemnej. Wybrane pisma doty-
czące lat 1939–1944, wybór i oprac. Stefan Jończyk, Mirosława Pałaszewska, Warszawa, PAX, 
1999]

Protest!
W getcie warszawskim, za murem odcinającym od świata, kilkaset tysięcy skazańców 

czeka na śmierć. Nie istnieje dla nich nadzieja ratunku, nie nadchodzi znikąd pomoc. 
Ulicami przebiegają oprawcy, strzelając do każdego, kto się ośmieli wyjść z domu. Strze-
lają podobnie do każdego, kto stanie w oknie. Na jezdni walają się niepogrzebane trupy.

Dzienna przepisowa liczba ofiar wynosi 8–10 tysięcy. Policjanci żydowscy obowiąza-
ni są dostarczyć je do rąk katów niemieckich. Jeżeli tego nie uczynią, zginą sami. Dzieci 
niemogące iść o własnych siłach są ładowane na wozy. Ładowanie odbywa się w sposób 
tak brutalny, że mało które żywe dojeżdża do rampy. Matki patrzące na to dostają obłędu. 
Liczba obłąkanych z rozpaczy i grozy równa się liczbie zastrzelonych.

Na rampie czekają wagony kolejowe. Kaci upychają w nich skazańców po 150 osób 
w jednym. Na podłodze leży gruba warstwa wapna i chloru polana wodą. Drzwi wa-
gonu zostają zaplombowane. Czasem pociąg rusza zaraz po załadowaniu, czasem stoi 
na bocznym torze dobę, dwie... To nie ma już dla nikogo żadnego znaczenia. Z ludzi 
stłoczonych tak ciasno, że umarli nie mogą upaść i stoją nadal ramię w ramię z żyją-
cymi, z ludzi konających z wolna w oparach wapna i chloru, pozbawionych powietrza, 
kropli wody, pożywienia – i tak nikt nie pozostanie przy życiu. Gdziekolwiek, kiedy-
kolwiek dojadą śmiertelne pociągi – zawierać będą tylko trupy...

Wobec tej męki wyzwoleniem stałby się rychły zgon. Oprawcy to przewidzieli. 
Wszystkie apteki na terenie getta zostały zamknięte, by nie dostarczyły trucizny. Bro-
ni nie ma. Jedyne, co pozostaje, to rzucenie się z okna na bruk. Toteż bardzo wielu 
skazańców wymyka się katom w ten sposób.

To samo, co w getcie warszawskim, odbywa się od pół roku w stu mniejszych 
i większych miasteczkach i miastach polskich. Ogólna liczba zabitych Żydów prze-
nosi już milion, a cyfra ta powiększa się z każdym dniem. Giną wszyscy. Bogacze 
i ubodzy, starcy, kobiety, mężczyźni, młodzież, niemowlęta, katolicy umierający 
z Imieniem Jezusa i Maryi, równie jak starozakonni. Wszyscy zawinili tym, że się 
urodzili w narodzie żydowskim, skazanym na zagładę przez Hitlera.

Świat patrzy na tę zbrodnię, straszliwszą niż wszystko, co widziały dzieje, i – mil-
czy. Rzeź milionów bezbronnych ludzi dokonywa się wśród powszechnego, złowro-
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giego milczenia. Milczą kaci, nie chełpią się tym, co czynią. Nie zabierają głosu An-
glia ani Ameryka, milczy nawet wpływowe międzynarodowe żydostwo, tak dawniej 
przeczulone na każdą krzywdę swoich. Milczą i Polacy. Polscy polityczni przyjaciele 
Żydów ograniczają się do notatek dziennikarskich, polscy przeciwnicy Żydów ob-
jawiają brak zainteresowania dla sprawy im obcej. Ginący Żydzi otoczeni są przez 
samych umywających ręce Piłatów.

Tego milczenia dłużej tolerować nie można. Jakiekolwiek są jego pobudki jest ono 
nikczemne. Wobec zbrodni nie wolno pozostawać biernym. Kto milczy w obliczu 
mordu – staje się wspólnikiem mordercy. Kto nie potępia – ten przyzwala.

Zabieramy przeto głos my, katolicy – Polacy. Uczucia nasze względem Żydów nie 
uległy zmianie. Nie przestajemy uważać ich za politycznych, gospodarczych i ide-
owych wrogów Polski. Co więcej, zdajemy sobie sprawę z tego, iż nienawidzą nas 
oni więcej niż Niemców, że czynią nas odpowiedzialnymi za swoje nieszczęście. Dla-
czego, na jakiej podstawie – to pozostaje tajemnicą duszy żydowskiej, niemniej jest 
faktem nieustannie potwierdzanym. Świadomość tych uczuć jednak nie zwalnia nas 
z obowiązku potępienia zbrodni.

Nie chcemy być Piłatami. Nie mamy możności czynnie przeciwdziałać morder-
stwom niemieckim, nie możemy nic poradzić, nikogo uratować – lecz protestujemy 
z głębi serc przejętych litością, oburzeniem i grozą. Protestu tego domaga się od nas 
Bóg, Bóg, który nie pozwolił zabijać. Domaga się sumienie chrześcijańskie. Każda 
istota, zwąca się człowiekiem, ma prawo do miłości bliźniego. Krew bezbronnych 
woła o pomstę do nieba. Kto z nami tego protestu nie popiera – nie jest katolikiem.

Protestujemy równocześnie jako Polacy. Nie wierzymy, by Polska odnieść mogła 
korzyść z okrucieństw niemieckich. Przeciwnie. W upartym milczeniu międzynaro-
dowego żydostwa, w zabiegach propagandy niemieckiej usiłującej już teraz odrzucić 
odium za rzeź Żydów na Litwinów i... Polaków, wyczuwamy planowanie wrogiej dla 
nas akcji. Wiemy również, jak trujący bywa posiew zbrodni. Przymusowe uczest-
nictwo narodu polskiego w krwawym widowisku spełniającym się na ziemiach pol-
skich, może snadno wyhodować zobojętnienie na krzywdę, sadyzm i ponad wszyst-
ko groźne przekonanie, że wolno mordować bliźnich bezkarnie.

Kto tego nie rozumie, kto dumną, wolną przyszłość Polski śmiałby łączyć z nikczem-
ną radością z nieszczęścia bliźniego – nie jest przeto ani katolikiem, ani Polakiem!

Front Odrodzenia Polski
Ulotka, VIII 1942
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3. „Masowy ten mord nie znajduje przykładu w dziejach świa-
ta...”

[Oświadczenie Kierownictwa Walki Cywilnej w sprawie niemieckich zbrodni na ludności 
żydowskiej, 16 września 1942, Warszawa [w:] Polacy-Żydzi 1939–1945. Wybór źródeł, oprac. 
Andrzej K. Kunert, Warszawa, Oficyna Wydawnicza Rytm, 2006]

Obok tragedii przeżywanej przez społeczeństwo polskie dziesiątkowane przez 
wroga trwa na naszych ziemiach od roku blisko potworna planowa rzeź Żydów.

Masowy ten mord nie znajduje przykładu w dziejach świata, bledną przy nim 
wszystkie znane z historii okrucieństwa.

Niemowlęta, dzieci, młodzież, dorośli, starcy, kaleki, chorzy, zdrowi, mężczyźni, 
kobiety, żydzi[sic!]-katolicy, żydzi[sic!]-wyznania mojżeszowego – bez żadnej przy-
czyny innej niż przynależność do narodu żydowskiego, są bezlitośnie mordowani, 
truci gazami, zakopywani żywcem, strącani z pięter na bruk – przed śmiercią prze-
chodząc dodatkową mękę powolnego konania, piekło poniewierki, udręki, cynicz-
nego pastwienia się katów.

Liczba ofiar zabitych w ten sposób przewyższa milion i wzrasta z każdym dniem.
Nie mogąc czynnie temu przeciwdziałać, Kierownictwo Walki Cywilnej w imie-

niu całego społeczeństwa polskiego protestuje przeciw zbrodni dokonanej na Ży-
dach.

W tym proteście łączą się wszystkie polskie ugrupowania polityczne i społecz-
ne. Podobnie jak w sprawie ofiar polskich odpowiedzialność fizyczna za te zbrodnie 
spadnie na katów i ich wspólników.
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4. Apel Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej

[Fragment uchwały Rady Narodowej RP w sprawie ludobójstwa niemieckiego na Żydach, 
27 XI 1942 [w:] Armia Krajowa w dokumentach 1939–1945, t. 6 (uzupełnienia), Wrocław–War-
szawa–Kraków, Ossolineum, 1991]

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej podał do wiadomości rządów alianckich i opinii 
publicznej ostatnie wiadomości o masowych mordach ludności żydowskiej w Polsce, 
dokonanych i systematycznie dokonywanych przez niemieckich okupantów. Liczba 
Żydów zamordowanych dotąd przez Niemców w Polsce od września 1939 r. wynosi 
ponad milion.

Rada Narodowa RP zwraca się do wszystkich narodów alianckich, do wszystkich 
narodów cierpiących dziś z Narodem Polskim pod knutem niemieckim, by wspól-
nymi siłami podjęły natychmiastową akcję przeciw temu podeptaniu i zbezczesz-
czeniu moralności i zasad ludzkości przez Niemców i przeciw eksterminacji Narodu 
Polskiego i innych narodów, której najpotworniejszym wyrazem są ostatnie masowe 
mordy popełniane na Żydach w Polsce i w całej przez Hitlera gnębionej Europie.
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5. „Znalazły się jednostki, wyzute ze czci i sumienia...”

[Szantaże i ich zwalczanie, „Biuletyn Informacyjny”, 18 III 1943, nr 11(166), przedruk w: 
Armia Krajowa w dokumentach 1939–1945, t. 6 (uzupełnienia), Wrocław–Warszawa–Kraków, 
Ossolineum, 1991]

Kierownictwo Walki Cywilnej komunikuje: „Społeczeństwo polskie, mimo 
iż samo jest ofiarą okropnego terroru, ze zgrozą i głębokim współczuciem patrzy 
na mordowanie przez Niemców resztek ludności żydowskiej w Polsce. Założyło ono 
przeciwko tej zbrodni protest, który doszedł do wiadomości całego wolnego świata, 
zaś Żydom – którzy zbiegli z getta lub z obozów kaźni – udzieliło tak wydatnej po-
mocy, że okupant opublikował zarządzenie, grożące śmiercią tym Polakom, którzy 
pomagają ukrywającym się Żydom. Niemniej, znalazły się jednostki, wyzute ze czci 
i sumienia, rekrutujące się ze świata przestępczego, które stworzyły sobie nowe źró-
dło występnego dochodu przez szantażowanie Polaków, ukrywających Żydów i Ży-
dów samych.

KWC ostrzega, że tego rodzaju wypadki szantażu są rejestrowane i będą karane 
z całą surowością prawa, w miarę możności już obecnie, a w każdym razie w przy-
szłości.
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6. Dowódca Armii Krajowej o masowych mordach niemiec-
kich na Żydach

[Sprawy żydowskie. Poczta Kaliny (gen. Stefana Roweckiego), 29 kwietnia 1942 r.  
[w:] Armia Krajowa w dokumentach 1939–1945, t. 6 (uzupełnienia), Wrocław–Warszawa–Kra-
ków, Ossolineum, 1991]

Warszawa. W grudniu zmarło 4366 Żydów (2.183 mężczyzn, 1737 kobiet, 446 
dzieci do lat 13). W schronisku dla dzieci zmarło w grudniu 97 dzieci, na ogólną 
liczbę 665. Zanotowanych zachorowań na tyfus plamisty było [brak liczby]. W stycz-
niu zmarło 5126 Żydów. W pierwszym tygodniu lutego zastrzelono przy drutach 
okalających getto kilku Żydów i zwłoki ich dla postraszenia powieszono na drutach.

Rozstrzeliwania za futra. Międzyrzecz. W czasie odbierania Żydom futer zabito 
40 osób za dostarczenie futer starych i zniszczonych. Jasło. W powiecie rozstrzelano 
50 Żydów, przeważnie za nieoddanie futer. Poznań – 23 XI ub.r. na stadionie miej-
skim, gdzie znajduje się żydowski obóz robotniczy, powieszono 2 Żydów za drobne 
przewinienia porządkowe. Była to trzecia publiczna egzekucja na Żydach.

Koło. W początku grudnia władze niemieckie zapowiedziały urządzenie getta. 
Na interwencję gminy żydowskiej pobrano od Żydów okup po 4 MW od osoby, rze-
komo na przewiezienie ich do Galicji Wschodniej. 11 XII zgromadzono niespodzie-
wanie Żydów w bożnicy, mówiąc im, że będą odesłani do getta w Łodzi. Tymczasem 
wywieziono ich ciężarówkami do Chełmna pod Dąbiem. W piwnicy zrujnowanego 
pałacu urządzono łaźnię i tam rozbierano Żydów do naga, po tym wyprowadzano 
po 50 do specjalnego samochodu, gdzie ich truto gazami. Zwłoki pogrzebano w lesie 
w pobliżu wsi Majdany. Gaz widocznie nie był dość silny, gdyż w czasie grzebania 
w wiosce słychać było jęki i strzały dobijających. Tak wymordowano ok. 1000 Żydów 
z Koła; 20 XII w identyczny sposób ok. 400 Żydów z pow. tureckiego, po tym ok. 
1000 z Dąbia i okolicy, zaś po 28 XII ok. 2000 Żydów przywiezionych z kierunku Ło-
dzi. Przed wilią Bożego Narodzenia tak stracono również ok. 2000 Cyganów z Łodzi. 
Ostatnio nadeszłe wiadomości mówią, że nie byli to wcale Cyganie, lecz polityczni 
więźniowie z Jugosławii.

Mordy zbiorowe. Ziemie Białoruskie. Ostrzyń – Wszystkim Żydom kazano opu-
ścić mieszkania w jednej dzielnicy. Zwolniono od tego wszystkiego chorych. Następ-
nie przybyli tam Niemcy i chorych wystrzelali. Mołodeczno. W listopadzie policja 
litewska wystrzelała wszystkich Żydów prócz jednego lekarza. Wileńszczyzna. Wo-
ronowo, (pow. lidzki). Rozstrzelano 500 Żydów uciekinierów z Wilna. Nowa Wilej-
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ka – rozstrzelano w końcu listopada wszystkich Żydów, odczytawszy im na rynku 
zbiorowy wyrok śmierci „za wszystkie machinacje żydowskie przeciw narodowemu 
socjalizmowi”. Wilno. Przyjezdni z Wilna w końcu grudnia twierdzili że z ogólnej 
liczby 70 000 Żydów pozostało przy życiu ok. 14 000. Obecnie informator, który 
opuścił Wilno w początku lutego, twierdzi że getto przestało tam istnieć, gdyż wy-
mordowano resztę Żydów.

Galicja Wschodnia. Stanisławów. 16 X milicja ukraińska wymordowała Żydów 
przy eskorcie SS-manów, wystrzeliwując partiami od 7 rano do zmierzchu. Kosów. 
Na Huculszczyźnie 16 X Niemcy z pomocą Ukraińców wyciągnęli z domów 2400 
Żydów, wyprowadzili ich za miasto i kazali im wykopać dół tak wielki, że do jego 
wnętrza prowadziły schody. Potem Żydów wymordował jeden człowiek, umysłowo 
chory gestapowiec, który usiadł naprzeciw ciżby Żydów i wystrzeliwał ich z rewol-
weru.

Ukraiński batalion śmierci pomagający Gestapo tylko doprowadzał Żydów, pełnił 
służbę porządkową i strącał zastrzelonych do dołu. Nazajutrz ogłoszono, że 4000 
Żydów wyjechało na front wschodni, by pomóc Niemcom w walce z bolszewikami. 
Ukraina. Z relacji Polaka członka organizacji Todta: [w] Łucku stykamy się po raz 
pierwszy z niemieckim załatwieniem sprawy żydowskiej. Zgłosiło się ok. 11 000 Ży-
dów. Wszystkich wywieziono za miasto i tam rozstrzelano. Jesteśmy kolejno w Staro-
konstantynowie, w Zwiahlu, Żytomierzu, Berdyczowie. Wszędzie masowe egzekucje 
i rozstrzeliwania Żydów (w Żytomierzu ok. 17 000). W tych krwawych kąpielach, 
które przeprowadzają SS-mani, czynny udział biorą Ukraińcy. W czasie naszego po-
bytu w Kijowie oddziały SS dokonały krwawej masakry Żydów. Wszystkich Żydów, 
a pozostało ich w Kijowie ok. 70 000, kobiety, starców nawet najmniejsze dzieci, 
rozstrzelano z karabinów maszynowych w dołach, przez nich samych wykopanych.

Kalina [gen. Stefan Rowecki]
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7. „Obowiązkiem każdego Polaka jest pomoc ofiarom niemiec-
kiego bestialstwa”

[Zbrodnia jakiej dotąd nie było, „WRN”, 28 IX 1942, nr 18, przedruk w: Armia Krajowa w do-
kumentach 1939–1945, t. 6 (uzupełnienia), Wrocław–Warszawa–Kraków, Ossolineum, 1991]

Komu bowiem w głowie mogło się pomieścić, że ktokolwiek jest zdolny – nawet 
Hitler – do mordowania co dzień po kilkadziesiąt tysięcy bezbronnych starców, dzie-
ci, kobiet? Któż mógł sobie wyobrazić, że znajdzie się aparat zdolny do wykonania 
takiej masowej niczym nie osłoniętej zbrodni, że znajdą się ludzie w tak wielkiej ilo-
ści, by takie masowe morderstwo przeprowadzić. A jednak znaleźli się Niemcy i szu-
mowiny ludzkie zebrane na dzikich polach Ukrainy, w zaułkach miast i miasteczek 
Łotwy czy Litwy, uruchomiony został specjalny aparat „Vernichtungskommando”, 
który przy pomocy SS-manów i żandarmów w biały dzień w ciągu dwóch miesię-
cy w sercu Europy, na ulicach naszej stolicy i na drogach wiodących do wszystkich 
większych miast przeprowadził te bestialskie zamiary w życie. Obecnie w Warszawie 
zostało już tylko około 40 tysięcy Żydów, którym przedłużono istnienie, by wycisnąć 
z nich jeszcze przed śmiercią ostatek sił dla niemieckiego gospodarstwa. Takie grup-
ki zostały także w wielu miastach Polski, gdy ogromna większość Żydów podobnie 
jak w Warszawie została wyniszczona.

Jakże wielką Niemcy wykazali tutaj różnorodność sposobu zadawania śmierci. 
Najprzód selekcja: który, czy która nie potrafili biec pędem, nie mogli nadążyć za 
śmiertelnym pochodem „przesiedlanych” – ci ginęli na miejscu od kul. Starcy, kale-
ki, chorzy zostali w ten sposób wyselekcjonowani przede wszystkim. W Warszawie 
odprowadzano ich wprost z domów setkami na cmentarz i tam zabijano strzałami 
w tył głowy. Potem szły jednostki, które czymś zwróciły na siebie uwagę oprawców: 
matka ukrywała dziecko – w jej oczach dziecko zabijano uderzeniem o bruk i zgnie-
ceniem obcasem główki, za dzieckiem szła matka; starzec znaleziony w mieszkaniu, 
gdzie szukano kogoś ukrywającego się przed oprawcami, zostaje wraz z krzesłem 
wyrzucony na bruk przez okno, a potem staje się celem, do którego strzelają opraw-
cy z góry, a potem sprawdzają z zadowoleniem celność strzałów. Lepiej ubrani po-
siadacze mieszkań, obiecujący grubszy łup ginęli osobno. A reszta partiami po 7, 
10, a nawet więcej tysięcy osób dziennie wędrowała na Stawki, gdzie po 100–120 
ludzi zapakowywano do bydlęcego wagonu na 40 osób. Wagon zamykano szczelnie, 
a jego podłogę wysypywano niegaszonym wapnem „dla higieny”. Nikt z wagonu nie 
mógł wyjść pod żadnym pozorem. Potrzeby naturalne musiał być wykonywane tuż 
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na miejscu. Niegaszone wapno zaczyna się lasować, gaz wypełnia wagon, dusi, zabi-
ja. Za kilka godzin, gdy pociąg przybywa do Treblinki lub innej stacji przeznaczenia, 
w wagonach żywych już nie ma. Toteż nie czekają na nich żadne kwatery, tylko kwa-
tera ostatnia: przez wielkie mechaniczne kopaczki wyryte jamy, wspólne mogiły dla 
kilkuset osób każda. [...]

Dziesiątki innych sposobów wynalazła jeszcze niemiecka zdolność do morder-
stwa. Komory gazowe, prąd elektryczny i zwykła rewolwerowa kula dosięgła tych, 
dla których nie starczyło niegaszonego wapna na podłogach wagonów, którymi je-
chali w ostatnią podróż.

Świat nie zna tak potwornej rozmiarem i metodę przeprowadzenia zbrodni. I nie 
prędko świat oswoi się z myślą, że została ona dokonana. A tymczasem około pół-
tora miliona ludności żydowskiej zostało już wymordowane. Nie ma słów, które by 
wyraziły dość silnie reakcję ludzką na hitlerowskie bestialstwo. Nie ma kary dość 
bezwzględnej, by mogła być wymierzona winowajcom tej zbrodni.

Całe społeczeństwo polskie zajęło wobec masowego mordu Żydów stanowisko 
zdecydowane, pełne oburzenia i pogardy wobec morderców. Kierownictwo Walki 
Cywilnej w imieniu wszystkich organizacji opinii polskiej opublikowało ostry pro-
test. Podobny protest oddzielnie został wydany przez katolicki „Front Odrodzenia 
Polski”. Za pomoc Żydom, którzy w znikomej ilości zdołali wymknąć się opraw-
com – Niemcy wyznaczyli karę śmierci. Każdy uczciwy człowiek z pogardą traktuje 
te groźby, bo wie że pomoc w nieszczęściu, ratowanie zagrożonego śmiertelnie bliź-
niego jest obowiązkiem silniejszym niż śmierć. Obowiązkiem każdego Polaka jest 
pomoc ofiarom niemieckiego bestialstwa.
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8. Powstanie Rady Pomocy Żydom

[Pismo Tymczasowego Prezydium Rady Pomocy Żydom do Pełnomocnika Rządu określające 
cele, strukturę i dezyderaty Rady, 29 grudnia 1942 r. [w:] Teresa Prekerowa, Konspiracyjna Rada 
Pomocy Żydom w Warszawie 1942–1945, Warszawa, PIW, 1982]

Do Pana Pełnomocnika Rządu w Kraju,

W myśl polecenia Rady przedkłada podpisane Tymczasowe Prezydium Rady 
Panu Pełnomocnikowi Rządu następujące pismo:

Pismo to zawiera postanowienia Rady jako rezultat obrad w zakresie jej uformo-
wania oraz wnioski jako dezyderaty, których wprowadzenie w życie uważa Rada za 
konieczne dla umożliwienia jej spełniania swych celów i zadań.

Struktura Rady, jej zakres działania itd. przedstawiają się następująco:
I Celem niesienia zorganizowanej pomocy Żydom, jako ofiarom zbrodniczej akcji 

eksterminacyjnej okupanta, powstaje Rada Pomocy Żydom.
II Nazwa Rady brzmi: Rada Pomocy Żydom przy Pełnomocniku Rządu w Kraju.
III Skład Rady. Rada składa się z przedstawiciela Czynnika Miarodajnego i przed-

stawicieli czynnika społecznego.
Z ramienia tego ostatniego biorą udział w Radzie przedstawiciele WRN-u, FOP-

-u, Str[onnictwa] Dem[okratycznego], „Sprawy”. Zgłosili swój akces ludowcy, ale 
dotychczas swego delegata nie przysłali.

Obok ugrupowań społeczeństwa polskiego bierze w Radzie udział reprezentacja 
społeczeństwa żydowskiego, składająca się z 2 osób – jednego delegata Bundu i dru-
giego delegata pozostałych ugrupowań żyd[owskich] (ŻKN i inne).

Do Rady przystąpić mogą i inne ugrupowania polskie, które chcą współpracować 
nad realizacją jej celów i zadań.

IV Zakres działania Rady. Zadaniem Rady jest niesienie pomocy Żydom jako ofia-
rom eksterminacyjnej akcji okupanta, a to pomocy w kierunku ratowania ich od śmierci, 
ich legalizacji, przydzielania im pomieszczeń, udzielania zasiłków materialnych względ-
nie, gdzie to wskazane, wyszukiwanie zajęć zarobkowych jako podstawy egzystencji, za-
wiadywanie funduszami i ich rozprowadzanie – słowem działalność, która pośrednio 
lub bezpośrednio wchodzić może w zakres pomocy. Dalej – ustalanie ogólnych zasad  
i wytycznych postępowania w powyższych sprawach, komunikowanie się z Czynnikiem 
Miarodajnym, a ponadto z Radami lokalnymi i przesyłanie im odnośnych instrukcji. 
Wreszcie kontrola nad funduszami i wykonywaniem akcji pomocy.
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V Pomocą Rady objęta jest ludność żydowska w rozumieniu ustaw rasistowskich 
okupanta.

VI Charakter Rady jest podwójny: centralny i lokalny.
Z jednej strony – a to w stosunku do utworzyć się mających rad lokalnych – jest 

Rada instancją centralną, a z drugiej – jest ona lokalną organizacją odnośnie terenu 
warszawskiego i jego okolicy.

VII Rady lokalne powstają w różnych punktach kraju, w których jest to koniecz-
ne. Powołanie ich do życia nastąpi na skutek instrukcji Pana Pełnomocnika Rządu, 
skierowanej do delegatur okręgowych przy współudziale samejże Rady oraz ugru-
powań w niej reprezentowanych, a mających w danych punktach kraju odnośne ko-
mórki organizacyjne.

[Jednym z czołowych działaczy Rady Pomocy Żydom „Żegota” i jej ostatnim prze-
wodniczącym był Leon (Löbl) Feiner (1885 lub 1886–1945), adwokat, w działalno-
ści konspiracyjnej używający pseudonimów „Berezowski”, „Lasocki” i „Mikołaj” oraz 
nazwiska „Józef Sawicki”. Pochodził z Krakowa, tam ukończył gimnazjum i studia 
na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, uzyskując stopień doktora. Następ-
nie prowadził praktykę adwokacką. Związany z żydowskim ruchem socjalistycznym, 
m.in. od lat dwudziestych kierował krakowską organizacją BUND-u – największego 
żydowskiego ugrupowania socjalistycznego. Aktywny w propagowaniu kultury ży-
dowskiej, był jednym z animatorów teatru żydowskiego, m.in. jako założyciel Towarzy-
stwa Krakowski Teatr Żydowski. We wrześniu 1939 r. znalazł się na obszarze okupacji 
sowieckiej. Aresztowany i skazany na 15 lat więzienia, po wybuchu wojny niemiecko-
-sowieckiej wydostał się z więzienia i w drugiej połowie 1941 r. przybył do Warszawy. 
Ukrywał się początkowo u rodziny wybitnego aktora, reżysera i pedagoga teatralnego, 
Aleksandra Zelwerowicza. Od końca września 1942 r. reprezentował BUND w Tym-
czasowym Komitecie Pomocy Żydom, od stycznia 1943 r. był wiceprzewodniczącym 
Rady Pomocy Żydom „Żegota”. Brał udział w opracowywaniu materiałów na temat 
zagłady Żydów i przekazywaniu ich na Zachód, m.in. przywódcom BUND oraz wy-
bitnym przedstawicielom społeczności żydowskiej w Stanach Zjednoczonych. Wraz 
z Adolfem Bermanem odbył też rozmowę z Janem Karskim przed wydelegowaniem go 
w słynnej misji na Zachód, w której ten emisariusz Polskiego Państwa Podziemnego 
poinformował świat o ludobójstwie dokonanym na Żydach. Prawdopodobnie w listo-
padzie 1944 r. objął funkcję przewodniczącego Rady Pomocy Żydom, którą zajmował 
do jej rozwiązania w styczniu 1945 r.].
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9. Ciężka zbrodnia wobec praw Rzeczypospolitej

[Odezwa Rady Pomocy Żydom wzywająca społeczeństwo polskie do niesienia pomocy Żydom 
oraz potępiająca szantażystów i donosicieli, sierpień 1943 [w:] Teresa Prekerowa, Konspiracyjna 
Rada Pomocy Żydom w Warszawie 1942–1945, Warszawa, PIW, 1982]

Do ogółu społeczeństwa polskiego

W bezprzykładnych zbrodniach i nieznanych dotąd w dziejach świata okrucień-
stwach wróg nie ustaje. Mordowanie setek tysięcy ludzi bezbronnych w krajach pod-
bitych, masowe zabijanie gazami trującymi milionów Żydów, w imię zbrodniczej 
teorii rasistowskiej, stara się krzyżacki zbrodniarz maskować i ukrywać przed świa-
tem, by nie ściągnąć na siebie gniewu całego świata. A w maskowaniu tym posuwa 
się tak daleko, że już obecnie wmawia światu, że Polacy współuczestniczą w mordo-
waniu i rabunkach dokonywanych na Żydach. Musimy z tym walczyć. Musimy nie 
tylko gromadzić dowody niemieckich zbrodni, ale i tworzyć fakta, które stanowić 
będą najlepszy dokument na kłamstwa ohydnej propagandy niemieckiej.

Świat cały, pełen podziwu i uznania dla naszej postawy i ofiarności, patrzy na nas 
i oczekuje czynów świadczących nie tylko o naszym bohaterstwie i determinacji, 
ale i o naszej dojrzałości do roli, jaką Polsce wyznaczają wypadki w powojennym 
świecie. A przyszłość i wielkość Polski leży nie w nienawiści czy brutalnej sile, lecz 
w uczuciach przepojonych humanitaryzmem i w hasłach ogólnoludzkich, które mu-
szą zadominować w naszym życiu, jeśli Polska ma być członkiem wielkiej rodziny 
cywilizowanych ludów Europy.

[...] A kiedy na murach walczącego getta załopotały polskie sztandary, wystawio-
ne rękami ginących w nierównej walce Żydów, Pełnomocnik Rządu RP na Kraj wy-
dał do społeczeństwa polskiego odezwę, w której m.in. czytaliśmy: „Trwa obecnie 
okrutny pościg i wybijanie tych Żydów, którzy ukrywają się w ruinach getta i poza 
jego murami. Naród polski, przepojony duchem chrześcijańskim, nieuznający 
w moralności dwóch miar, z odrazą traktuje antyżydowskie bestialstwo niemieckie, 
a gdy po dniu 19 kwietnia w getcie warszawskim rozgorzała nierówna walka – z sza-
cunkiem i współczuciem traktował mężnie broniących się Żydów, a z pogardą ich 
niemieckich morderców... Społeczeństwo polskie słusznie czyni, żywiąc dla prześla-
dowanych Żydów uczucia litości i okazując im pomoc. Pomoc tę powinno okazywać 
w dalszym ciągu”.

Cytując te słowa, apelujemy do wszystkich Polaków, by w imię tych słów i tych 
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wielkich haseł, które stanowią, zaprzeczenie obcych duchowi polskiemu uczuć nie-
nawiści, by w obronie dobrego imienia Polski i Polaka nieśli swą pomoc i okazywali 
serce wobec ludzi, których przypadek wyrwał z rąk oprawców niemieckich i którzy, 
ścigani – szukają wśród nas schronienia przed niechybną śmiercią.

Każdy Polak, który w jakikolwiek sposób współdziała z morderczą akcją niemiec-
ką, czy to szantażując lub denuncjując Żydów, czy to wyzyskując ich tragiczne po-
łożenie, popełnia ciężką zbrodnię wobec praw Rzeczypospolitej i może być pewny, 
że już niedaleki czas, kiedy pociągnie go do odpowiedzialności sąd Odrodzonej Pol-
ski.

Polskie Organizacje Niepodległościowe
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10. Cicha bohaterka

[Relacja Reginy Biesam [w:] Ten jest z Ojczyzny mojej. Polacy z pomocą Żydom 1939–1945, 
oprac. Władysław Bartoszewski, Zofia Lewinówna, wyd. III uzupełnione, Warszawa, Świat 
Książki, 2007]

Ostatnio dużo się pisze i mówi o szlachetnych Polakach, którzy ratowali Żydów 
w czasie okupacji. Do ich grona należy Stanisława Cicha z Sosnowca (ul. Dziewicza 
29), która z narażeniem własnego życia przechowywała u siebie w mieszkaniu 16 
Żydów. Wśród ukrywających się byłam i ja. Było to w r. 1943. Odbywało się ogólne 
wysiedlenie Żydów. Męża mojego już zabrano. Cudem ocalałam – przygarnęła mnie 
p. Stanisława Cicha. Gdy znalazłam się w jej mieszkaniu, dowiedziałam się, że nie 
jestem jedyną, którą ta szlachetna kobieta ratowała. Ktokolwiek przyszedł w nocy 
pod okno jej mieszkania – znajdował azyl. Niektórzy z Żydów buntowali się i mówi-
li, że zebrało się już za wiele osób, co może grozić wsypą. Pani Cicha odpowiadała, 
że każdy chce żyć. Potajemnie skupywała ona kartki na chleb. Wszelkimi siłami sta-
rała się, byśmy nie głodowali.

Pani Cicha okazała mi wiele serca, ale poświęciła się dla wszystkich. Pewnego razu 
ciężko zachorowałam po wypadku, dostałam zakażenia. W nocy zaprowadziła mnie 
ona do zaufanego lekarza, który po zbadaniu skierował mnie natychmiast do szpitala 
na operację. Każda godzina była droga. Pani Cicha postarała się dla mnie o „aryjskie 
papiery”. Podczas mojego pobytu w szpitalu kobieta ta, narażając się, przychodziła 
do mnie, przynosiła mi jedzenie, abym mogła szybciej przyjść do zdrowia. Trwało 
to ok. 2 miesiące, gdyż wywiązały się komplikacje po operacji.

Po pewnym czasie nasza kryjówka została ujawniona. Gestapo aresztowało 7 osób 
wraz z p. Cichą. Reszta ukryła się w drugim pokoju pod podłogą. Następnego dnia 
wydostali się oni z tej kryjówki. Część z nich mieszka teraz w Ameryce i Niemczech. 
Pani Cicha przeszła całą gehennę – była w obozach. Cud, że po tylu katuszach, które 
poniosła, żyje. Ocalała dzięki naszym zeznaniom, że sterroryzowaliśmy ją i dlatego 
udzieliła nam schronienia, chociaż chciała o naszym pobycie zameldować w Gesta-
po. Niemcy posłali ją do Ravensbrück. Po dziś dzień nie dopisuje jej zdrowie.
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11. „Ukrywało się w tym mieszkaniu 11 osób...”

[Relacja Marka Stoka [w:] Ten jest z Ojczyzny mojej. Polacy z pomocą Żydom 1939–1945, 
oprac. Władysław Bartoszewski, Zofia Lewinówna, wyd. III uzupełnione, Warszawa, Świat 
Książki, 2007]

Po likwidacji getta warszawskiego ukrywałem się wraz z synem, będącym wów-
czas dzieckiem, w mieszkaniu małżonków Stefana i Marty Koperów przy ul. Ratu-
szowej 6 m. 13, na Pradze, w Warszawie.

W mieszkaniu tym ukrywało się nadto szereg innych Żydów, a mianowicie: 1. 
p. Nora Miller – córka zmarłego przed wojną prokuratora warszawskiego Oska-
ra Millera, 2. jej ciotka – p. Rita Charłap, 3. jej babka – p. Charłap, nie pamiętam 
imienia, 4. p. Hanna Szenfeld – aplikantka, 5. p. Berta Lipes – wdowa po lekarzu, 
6. p. Rolf Neuding podówczas dwudziestoparoletni chłopiec, 7. p. Irena, nazwiska 
nie znałem, młoda dziewczyna przez nas zwana Nitką, 8. jej siostra p. Nacia z 9. 
synkiem, wówczas 7-letnim, Adasiem. Wdowa po prokuratorze Millerze – p. Anna 
(imię przybrane), nie ukrywała się. Podobnie jak moja żona, mieszkała w Warszawie 
na „aryjskich” papierach. Ze względu na swój „dobry” wygląd miała prawo do nas 
przychodzić i pozostawała z nami często po kilka dni. Reszta wymienionych osób się 
ukrywała, z wyjątkiem Nitki, która od czasu do czasu wychodziła.

Przejściowo ukrywali się z nami w tym mieszkaniu nadto: a. p. Joachim Szenfeld, 
który jednak po nawiązaniu kontaktu ze swą rodziną przeszedł do innego mieszka-
nia, przy ul. Solec, b. p. Mieczysław Goldstein, adwokat warszawski, który po kilku 
miesiącach pobytu z nami, w związku z zagrożeniem naszego mieszkania, wyszedł 
do innego mieszkania przy ul. Szpitalnej. Tak więc bez przerwy do powstania war-
szawskiego ukrywało się w tym mieszkaniu 11 osób. Przed samym powstaniem wy-
szły 2 osoby, które również ocalały. Pozostałych 9 osób doczekało się w tym miesz-
kaniu wyzwolenia w chwili zdobycia Pragi w dniu 14 IX 1944 r.
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12. Opiekun dziesiątków Żydów

[Dr J.W., Dzieje jednego szlachetnego żywota [w:] Ten jest z Ojczyzny mojej. Polacy z pomocą 
Żydom 1939–1945, oprac. Władysław Bartoszewski, Zofia Lewinówna, wyd. III uzupełnione, 
Warszawa, Świat Książki, 2007]

Dnia 11 II [1948] zmarł po długiej i ciężkiej chorobie, przeżywszy lat zaledwie 
41, śp. Adam Parapura. Garstka ocalałych z pogromu hitlerowskiego Żydów, przede 
wszystkim zaś byłych pracowników szpitala Czyste oraz Wydziału Zdrowia w getcie 
warszawskim, pamięta dobrze p. Adama, szofera tegoż szpitala, który całe swoje siły 
i serce poświęcił ludziom prześladowanym. Żydom w szczególności. Wielokrotnie 
narażał swe życie, aby bezinteresownie nieść im pomoc, zarówno materialną, jak 
i moralną, aby uspokajającym słowem i ciepłym uśmiechem wpoić im wiarę w prze-
trwanie i w lepsze jutro.

Urodzony na wsi, syn chłopów bezrolnych, wcześnie osierocony, już od 9 
roku życia zaczął Adam pracować. Sam nauczył się czytać i w wieku lat 21 jedzie 
do Warszawy, uczy się szoferki i w krótkim czasie zostaje instruktorem w Szkole 
Samochodowej. Na stanowisku tym poznaje sporo osób z inteligencji żydowskiej 
i parę lat przed wojną obejmuje stanowisko szofera w przedsiębiorstwie budow-
lanym inż. G. Niezwykłe zalety charakteru i umysłu p. Adama czynią, iż w krót-
kim czasie współpraca przekształca się w przyjaźń, szacunek zaś i sympatia p. 
Adama do rodziny inżyniera doprowadziła go do tego, że gdy Niemcy zamykają 
Żydów w getcie, wierny przyjaciel ich nie opuszcza. Dzień w dzień, regularnie, 
sobie tylko znanymi drogami przekrada się do „dzielnicy”, aby przynieść żyw-
ność, wieści ze świata zewnętrznego, słowa otuchy. Jednocześnie zaś „po tamtej 
stronie” załatwia liczne sprawy odciętych od świata Żydów. Mijają długie, coraz 
cięższe, coraz straszliwsze miesiące. Głód, tyfus plamisty, gruźlica... Adam jest 
naszym jedynym łącznikiem ze stroną „aryjską”, jest pomocą, otuchą, nadzieją. 
W połowie 1942 Niemcy kasują „małe getto”, rozpoczyna się „akcja”. Za radą 
i poparciem przyjaciół przyjmuje pan Adam posadę szofera w szpitalu Czyste. 
Ma stałą przepustkę do „dzielnicy”, korzysta więc z tego, aby w najrozmaitszy 
sposób pomagać ludziom. Gdy np. siostra jednego z pracowników szpitala, 
ukrywająca się „poza murami”, ciężko zachorowała, przewozi Adam brata chorej 
i lekarza bez przepustek karetką szpitalną, oznaczoną wielkimi gwiazdami Syjo-
nu, do Śródmieścia. Tam lekarz stwierdza u chorej tyfus plamisty, wobec czego 
znoszą chorą do auta i przywożą do szpitala w getcie. Później, wyleczoną już, 
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odwozi Adam z powrotem do męża. Czym była i czym groziła w owe czasy taka 
eskapada – tego tłumaczyć ani wyjaśniać nie potrzeba. A wyczynów takich miał 
Adam dużo. Stale naraża się, zawsze gotów do pomocy, zawsze chętny do bez-
interesownych przysług. Wykrada „przesiedlonych” z Umschlagplatzu, przepro-
wadza dzieci i starców poza mury, i to zawsze z uśmiechem na twarzy, ze swoim 
wiecznym: „Pomaluśku, pomaluśku...”. Załamał się dopiero podczas wrześniowej 
selekcji. Odcięty od tylu, tylu przyjaciół, nie zmrużył Adam oka przez kilka dni 
i nocy i dopiero, gdy – wpuszczony do getta – zobaczył swoich najbliższych przy 
życiu, rozpłakał się jak dziecko. Wtedy rozpoczął gorączkową działalność ratow-
niczą. Wyprowadza ludzi, przenosi ich dokumenty, odzież i bieliznę, kosztowno-
ści, książki i instrumenty naukowe, ratuje majątki pozostałe z dawnych dobrych 
czasów... Pamięta o przyjaciołach, przynosi im codziennie do getta chleb, tłuszcz, 
kiełbasę, papierosy. Jednocześnie dla ukrywających się „na aryjskich papierach” 
wynajduje mieszkania, skrytki i meliny, opiekuje się nimi bezustannie, przynosi 
i rozdziela pieniądze, skrupulatnie się z nich wyliczając, nie zapomina o niczym, 
i co również ważne, czyni to zawsze z niezrównanym taktem, spokojem i serdecz-
nością. Nie pozwala nikomu upaść na duchu, załamać się. Ceni odwagę, humor, 
narażanie się w walce z okupantem, ale nie znosi niepotrzebnej brawury. Mądry, 
tolerancyjny, wyrozumiały dla drobnych przekroczeń, unosi się gniewem tylko 
na widok najdrobniejszej nieostrożności w konspiracji czy też lekceważenia stale 
grożącego nam niebezpieczeństwa.

Niezmordowanie, bez skargi na zmęczenie, które mu się nieraz na pewno dawa-
ło we znaki, spełnia swe posłannictwo; w okresie największego terroru – łapanek 
i egzekucji, donosów i szantażów – opiekuje się Adam dziesiątkami Żydów, ukrywa-
jących się w Otwocku i na Boernerowie, na Czerniakowie i Bielanach, w Śródmie-
ściu i na peryferiach Warszawy. Mały, niepozorny blondyn, o uśmiechniętych błę-
kitnych oczach wnosi ze sobą spokój, otuchę, ukojenie. Starsi, doświadczeni ludzie 
zasięgają we wszystkim jego rady, wierzą w jego rozum, intuicję niezawodną, w jego 
nieposzlakowaną uczciwość, bezwzględną prawość charakteru. Z jakim humorem 
i skromnością opowiadał, jak wyrwał nieznaną sobie dziewczynę żydowską z rąk 
szantażującego ją policjanta. Jak bystro oceniał sytuację polityczną, jak trafnie oce-
niał przeczytaną książkę, jak szybko łowił pointę dowcipu...

Sierpień 1944 r. odcina go od nas, znajdujących się po lewej stronie Wisły. Siedzi 
więc w swojej malutkiej izdebce na Pradze, na IV piętrze, i z lękiem w sercu czeka 
na wieści o bliskich. I dopiero po wyzwoleniu Warszawy, dowiedziawszy się, że ci 
najbliżsi żyją, jedzie do rodziny, do żony, którą głęboko kocha, zostawia przedtem 



12
zagadnienia 

monograficzne

19
Polacy i Żydzi w czasie II wojny światowej
materiały edukacyjne Instytutu Pamięci Narodowej

jednak u sąsiadów klucze od pokoju i skromne zapasy, „aby kto przyjdzie, mógł za-
mieszkać, przespać się i pożywić”...

W 1946 r. stwierdzono u Adama gruźlicę. Przyjaciele, tyle mu zawdzięczający byli 
przy nim. Mimo troskliwej opieki żony i starań lekarzy-przyjaciół choroba czyniła 
dalsze postępy i przerwała w końcu to życie. Piękne, szlachetne życie.
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13. Ukryci w Staszowie

[Staszów – relacja Marii Szczecińskiej o ukrywaniu przez nią Żydów ze Staszowa [w:] Wy-
bór źródeł do nauczania o zagładzie Żydów na okupowanych ziemiach polskich, wybór i opraco-
wanie zespół pod kierunkiem Aliny Skibińskiej i Roberta Szuchty, Warszawa, Stowarzyszenie 
Centrum Badań nad Zagładą Żydów, 2010]

Ja pracowałam na kolei od czasów rosyjskich. Wyszłam za mąż za kolejarza. W  
r. 1930 mąż umarł nagle i byłam zmuszona do pracy. Wróciłam na kolej – przydzie-
lili mnie do Staszowa, gdzie objęłam ekspedycje towarową. Miałam pięcioro dzie-
ci. Najstarsza córka w 1939 r. miała 15 lat, a najmłodsza 10 lat. Dzieci uczyły się 
w szkole w Staszowie. Podczas okupacji pracowałam jako kasjerka biletowa. Miesz-
kałam w domu kolejowym. Zajmowałam sama cały domek, który składał się z 3 po-
koi i kuchni. W czasie pracy w ekspedycji towarowej poznałam wielu kupców ży-
dowskich. Nazywali mnie w Staszowie „Rusinką”, bo przyjechałam z kresów. Byłam 
dość samotna w Staszowie i tej samotności zawdzięczam, że mogłam ukryć Żydów 
w swoim mieszkaniu. W Staszowie było getto, które się mieściło na ulicy Długiej, 
Złotej, Bóżniczej. Getto nie było ogrodzone. Była utworzona żydowska policja, któ-
ra pilnowała, żeby Żydzi nie opuszczali swojej kryjówki. W getcie nigdy nie byłam. 
Pierwszą partię Żydów wysłali ze Staszowa do Skarżyska i Radomia. Było to w r. 1940 
w połowie lata. W Staszowie prowadziła roboty firma Emlera (budowali szosy itp.). 
Moi znajomi zapisali się do pracy u Emlera, ażeby pozostać na miejscu. U Emlera 
pobrzękiwano o tym, że mają wywieźć pracujących na stracenie. Pracujący starali 
się ukryć swoje żony i dzieci. Na kolei stykałam się z byłymi moimi interesantami, 
którzy pracowali na placach kolejowych przy drzewie. Prosili mnie, żebym znalazła 
na wsi jakieś pomieszczenia dla rodzin. Powiedziałam, że mogę u siebie na jakiś czas 
ukryć ludzi. Wzięłam do siebie 10 osób – kobiety i dzieci. Pobyły u mnie ze cztery 
miesiące, a później, gdy wszystko ucichło, opuściły moje mieszkanie. (Znajdowały 
się w komórce na podwórzu – w razie czego miałam nie wiedzieć o niczym). W 1942 
r. przyszli do mnie na dobre. Najpierw w lecie przyszli Segałowie, Binka Segałówna 
z mężem Pasmantirem Chaimem, brat Chmil Segał (to było związane z likwidacją 
prac w Staszowie na placach kolejowych, obawiali się, że ich wyślą), Daniel Segał 
(obaj kawalerowie), Roman Segał z żoną, oprócz tego Goldberg Hersz z żoną Tolą 
(z domu Piekarską), bratowa Toli – Anna Piekarska, dwóch synów Goldbergów. Je-
den nazywał się Froim – miał około 19 lat, drugi Benek miał około 16 lat. Bandomi 
– Natan z żoną Anielą (siostra Goldberga), Winer Samuel z bratankiem, którego 
nazywaliśmy „Jurek”. Była jeszcze Róża – nie pamiętam nazwiska. Ogółem ukryłam 
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15 osób. Binka Segałówna urodziła u mnie dziecko, ale to dziecko oni sami wynieśli 
i podrzucili. Wzięła je kobieta wiejska Morsyna, ale to dziecko wkrótce umarło. Mor-
syna sumiennie się nim opiekowała. Zimą nie mogłam trzymać ludzi w komórce. 
Do mojej starszej 16-letniej córki przyjeżdżał syn naczelnika parowozowni w Jędrze-
jowie, który uczył się w szkole technicznej. On mi wyciął klapę w podłodze. Powie-
działam mu, że to będzie kryjówka dla moich dzieci na wypadek branki do Niemiec. 
Przeprowadził mi światło elektryczne. Zrobiłam jeszcze drugą podłogę, nasypa-
łam pomiędzy te podłogi ziemi, żeby nie słychać było kroków w pustej przestrzeni. 
Ściany wyłożyłam szczytami kolejowymi. Sami moi lokatorzy stopniowo poszerzali 
komórkę. Miałam b[ardzo] złego psa, który obcym nie pozwalał podejść. Pies był 
przywiązany przy otwartym oknie. Domek stał na uboczu otoczony krzakami. Żydzi 
wychodzili wieczorem na powietrze. Na noc przychodzili spać na wierzch. Oni mieli 
u ludzi pieniądze i towary. Przynosili pieniądze czy prowiant. Gotowała nam wszyst-
kim moja córka. Ażeby ukryć ilość prowiantu, którą musiałam kupować (6 moich 
i 15 obcych) otworzyłam na stacji bufet (zdobyłam pozwolenie Niemców). Do mojej 
córki Aliny zalecał się kontroler D. Groble, ponieważ córka go nie chciała, odebrał 
mi bufet i zwolnił ją z pracy. Ale dał mi w końcu spokój, bo wiedziałam, że bie-
rze łapówki. Wtedy otworzyłam sobie bufet w domu, który znajdował się jakieś 200 
m[etrów] od stacji. Kolejarze wiedzieli o tym, przychodzili do bufetu nawet Niemcy.

Dwa razy przychodziła w nocy żandarmeria z rewizją, ale nic nie znaleźli.
Ogromnie bałam się o dzieci. Z tego ciągłego napięcia moja córka zachorowała 

nerwowo.

[Maria Szczecińska (1892 – ?)] urodziła się w Brześciu nad Bugiem. Po ukończe-
niu szkoły średniej pracowała na kolei w Kieleckiem. W czasie wojny ukrywała 15 
osób pochodzenia żydowskiego. Wszyscy ukrywani przez nią Żydzi – poza Roma-
nem Segałą i jego żoną, którzy w dniu opuszczenia kryjówki zginęli w ostatnim nie-
mieckim bombardowaniu – przeżyli wojnę i wyjechali z Polski. 2 grudnia 1981 roku 
Maria Szczecińska i jej syn Jerzy zostali odznaczeni medalem Yad Vashem Sprawie-
dliwy wśród Narodów Świata].
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14. Zginęli ratując bliźnich

[List Mieczysława Wrzoska do redakcji „Żołnierza Wolności”, opublikowany w numerze 
z 25/26 V 1968 [w:] Ten jest z Ojczyzny mojej. Polacy z pomocą Żydom 1939–1945, oprac. Wła-
dysław Bartoszewski, Zofia Lewinówna, wyd. III uzupełnione, Warszawa, Świat Książki, 2007]

Okrucieństwo okupanta oraz cena, jaką wypadło płacić Polakom za pomoc 
udzielaną ludności żydowskiej, ilustrują nader dobitnie wydarzenia, które miały 
miejsce w pow. rzeszowskim na wiosnę 1943 r. Oto 13 III tegoż roku oddział po-
licji niemieckiej z Rzeszowa, nadzorowany przez funkcjonariuszy Gestapo, dzia-
łając znienacka, otoczył wieś Przewrotne i dokonał krwawej egzekucji. Z raportu 
przesłanego 22 VI 1943 r. prezesowi RGO w Krakowie wynika, że ofiarą krwawej 
represji dokonanej 13 III 1943 r. w odwet za przechowywanie Żydów padło ok. 
30 Polaków, mieszkańców wymienionej wsi. Dokumenty przechowywane w archi-
wum Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce notują nazwiska 
zamordowanych osób. Oto one: Michał Gaweł (ur. w 1903 r.), Wojciech Brudz (ur. 
w 1902 r.), Andrzej Drąg (ur. w 1896 r.), Wojciech Drąg (ur. w 1901 r.), Wojciech 
Pomykała (ur. w 1917 r.), Antoni Brudz (ur. w 1919 r.), Walenty Brudz (ur. w 1942 
r. – dziecko!), Franciszek Wanoska (ur. w 1925 r.), Franciszek Wilk (ur. w 1902 r.), 
Józef Wilk (ur. w 1913 r.), Jan Wilk (ur. w 1916 r.), Jan Walc (ur. w 1898 r.), Adam 
Organiściak (ur. w 1880 r.), Józef Organiściak (ur. w 1906 r.), Wojciech Organi-
ściak (ur. w 1885 r.), Franciszek Organiściak (ur. w 1912 r.), Józef Organiściak (ur. 
w 1912 r.), Łukasz Pomykała (ur. w 1876 r.), Aniela Organiściak (lat 34), Andrzej 
Organiściak (ur. w 1912 r.) i Antoni Rusin (ur. w 1902 r.). Wszystkie rozstrzelane 
osoby są pochowane we wspólnej mogile na cmentarzu w Przewrotnem.

W kilka tygodni później, w dniu 9 V, policja niemiecka za ukrywanie Żydów wyko-
nała powtórną krwawą egzekucję. W czasie egzekucji hitlerowcy zamordowali 16 Po-
laków, mieszkańców wsi Przewrotne. Oto ofiary egzekucji: Józef Trybulski (ur. w 1905 
r.), Antoni Granat (ur. w 1905. r.), Andrzej Gola (ur. w 1902 r.), Paweł Laska (ur. w 1895 
r.), Józef Kus (ur. w 1903 r.), Jan Marszał (ur. w 1903 r.), Marcin Chubro (ur. w 1906 r.), 
Michał Chubro (ur. w 1890 r.), Ludwik Gut (ur. w 1905 r.). Nazwisk 6 ofiar egzekucji 
nie udało się ustalić. Egzekucji dokonano na podstawie imiennej listy, przygotowa-
nej przez agenta Gestapo, który w przebraniu żebraka przebywał przez dłuższy czas 
we wsi Przewrotne. Skazanych rozstrzelano w wyschniętej sadzawce, znajdującej się 
na gruntach Marii Pokrywki, i tam ich pochowano we wspólnej mogile. Jednocześnie 
w tym samym dniu i w tejże samej wsi policja niemiecka rozstrzelała 6 dalszych Pola-
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ków oraz 4 osoby z sąsiedniej wsi Styków, w tym dwoje dzieci, jedno 2-letnie, drugie 
1-miesięczne.

Wreszcie krwawa egzekucja dokonana 10 VI 1943 r. w odwet za ukrywanie Żydów, 
we wsi Huciska k. Głogowa. Jej ofiarą padło 21 osób. Oto ich nazwiska: Franciszek 
Drąg (ur. w 1912 r.), Józef Słuja (ur. w 1912 r.), Józef Gut (ur. w 1922 r.), Marcin Gut (ur. 
w 1897 r.), Jakub Rumak (ur. w 1909 r.), Józef Rumak (ur. w 1912 r.), Jadwiga Chezalik 
(ur. w 1902 r.), Zofia Dworak (ur. w 1891 r.), Jan Dworak (ur. w 1914 r.), Adam Baran 
(ur. w 1914 r.), Michał Dworak (ur. w 1886 r.), Maria Dworak (ur. w 1881 r.), Anna 
Dworak (ur. w 1913 r.), Szczepan Baran (ur. w 1907 r.), Adam Gut (ur. w 1912 r.), 
Katarzyna Dworak (ur. w 1883 r.), Anna Dworak (ur. w 1922 r.), Stefania Dworak (ur. 
w 1927 r.), Franciszek Beskur (ur. w 1908 r.), Adam Susich (ur. w 1890 r.) i Marcin 
Kolano (ur. w 1907 r.). W czasie akcji represyjnej spalono 17 domostw i kilkadziesiąt 
zabudowań gospodarczych.

[Tadeusz Seweryn, Wielostronna pomoc Żydom w czasie okupacji hitlerowskiej [w:] Ten jest 
z Ojczyzny mojej. Polacy z pomocą Żydom 1939–1945, oprac. Władysław Bartoszewski, Zofia 
Lewinówna, wyd. III uzupełnione, Warszawa, Świat Książki, 2007]

Za udział w fałszowaniu dokumentów dla ukrywających się Żydów został 11 IX 1943 
r. aresztowany i poniósł śmierć z ręki hitlerowców Michał Kliś, ps. „Wojtek”, funkcjona-
riusz policji „granatowej” w Krakowie, ul. Szlak 40, a jednocześnie pracownik krakow-
skiego kontrwywiadu AK.

W Klikowej, w pow. tarnowskim, za ukrywanie 2 Żydów została zastrzelona Anna 
Niepstej [Niepsuj?], lat 45.

We wsi Szarwark, w tymże powiecie, rozstrzelali Niemcy 5 VII 1943 r. całą rodzinę 
Mendelów [Mędalów?], składającą się z 7 osób, a zagrodę ich spalili.

W Szynwałdzie k. Tarnowa mieszkało 100 wysiedlonych, w tym wielu Żydów 
„na lewych papierach”. Niektórzy, jak Józef Stańczyk, Piotr Smoleń i Stanisław Ko-
pacz, ukrywali i żywili Żydów przez cały okres wojny. Powie ktoś, że przecież nie czynili 
tego bezinteresownie. Może. Ale jeżeli tenże Stanisław Kopacz ukrywał także żołnierza 
radzieckiego, to chyba nie skłoniły go do tego pobudki materialne, bo czegóż mógł 
się spodziewać od żołnierza? Podczas pacyfikacji Szynwałdu w sierpniu 1944 r. Stanisław 
Kopacz poszedł na śmierć za swą odwagę i podanie pomocnej ręki bliźnim.

W pow. bocheńskim na cześć powszechną zasłużył chłopi ze Starego Wiśnicza. Gita-
ra, za to, że zaopiekował się dzieckiem żydowskim, zepchniętym do rowu przez matkę, 
którą zastrzelił gestapowiec, gdy zasłabła w drodze, pędzona na stracenie. Gitara, zade-
nuncjowany przez policjanta „granatowego” Szmendę, został zastrzelony.
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Były także „niepoprawne” typy, jak Antoni Sora w Tarnawie, w tymże powiecie, 
który za ukrywanie Steinerów z Mostowa został aresztowany z wiosną 1943 r. i osa-
dzony w więzieniu, ale ledwie został zwolniony, już przyjął do siebie Żyda i ukry-
wał go przez wiele miesięcy.

Na hołd zasłużył sobie również Franciszek Zając, zam. na Dzielcu w Woli Skrzy-
dlańskiej, w pow. limanowskim, za ukrywanie Żydówki, mimo iż wiedział, że za 
to czeka go śmierć, jeżeli nie z rąk Gestapo, to od srożącego się w okolicy komendan-
ta policji „granatowej”, Józefa Kubali, który z równą zaciekłością tropił Żydów, jak 
i działaczy niepodległościowych. Zdrajca Kubala wykrył Żydówkę ukrywającą się 
u Zająca, własnoręcznie roztrzaskał jej głowę kolbą swego karabinu, a jej opiekuna 
aresztował i oddał w ręce oprawców niemieckich. Franciszek Zając wysłany został 
do obozu koncentracyjnego w Dachau, gdzie zginął śmiercią męczeńską.

W Łącku, w pow. sądeckim, aresztowano wielu chłopów za sprzedawanie żywności 
Żydom, a za to samo volksdeutsch, burmistrz Mszany Dolnej, Władysław Gelb, zakatował 
na śmierć górala Adamczyka; potem kazał miejscowemu lekarzowi wystawić świa-
dectwo, że Adamczyk zmarł na udar serca. A działo to się wszystko zgodnie z obwiesz-
czeniem Franka z dnia 15 X 1941 r., w którym groził śmiercią każdemu, kto sprzedał 
Żydowi kawałek chleba lub masła, kto podał mu wody, kto pozwolił mu spać w stodo-
le lub w chlewie itd.

Za to zginęli również Józef i Weronika Ruchałowie z Librantowej, w pow. nowosądec-
kim, ludzie bardzo biedni, odważni i szlachetni.

Za systematyczne niszczenie donosów na ukrywających się Żydów i członków orga-
nizacji niepodległościowych został w marcu 1942 r. aresztowany urzędnik pocztowy 
w Nowym Sączu Eugeniusz Stępniowski i tak skatowany przez kata Sądecczyzny, Ha-
manna, że, przewieziony do więzienia w Tarnowie, zmarł.

W Bobowej, w pow. gorlickim, aresztowano dra medycyny Józefa Pietrzykowskiego, 
którego jedynym „przewinieniem” było zaopiekowanie się dzieckiem żydowskim, sie-
rotą. Szef Gestapo w Nowym Sączu, Heinrich Hamann, wywlókłszy doktora spośród 
więźniów, kazał go rozstrzelać.

Na procesie Eichmanna w Jerozolimie zeznawał Żyd z Przemyśla, Józef Burzmiński, 
że za ukrywanie jednego dziecka żydowskiego zostało zastrzelonych 8 osób z jednej 
polskiej rodziny.

W Brzozie Królewskiej, w pow. łańcuckim, za ukrywanie Żydów zastrzelili hitlerowcy 
70-letniego Sebastiana Kozaka i 65-letnią Katarzynę Kozak oraz Tomasza Wacha, lat 41.

W Jaworzu Dolnym, w pow. dębickim, rozstrzelani zostali za to samo „przestęp-
stwo”: Jan Psioda, lat 71, Maria Kałuża, lat 28, i Józef Ryba, lat 24.
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W Brzozowej, w pow. sanockim, za pomoc Żydom skazano na śmierć Zofię Gar-
gasz.

W Kępie, w pow. miechowskim, zastrzelili Niemcy rolnika Józefa Wydmańskiego za 
ukrywanie Żydów, a zabudowania jego spalili, aby rzucić postrach na ludność okoliczną.

W Wierzbicy, gm. Kozłów, 29 I 1943 r. wystrzelali hitlerowcy 3 rodziny, łącznie 15 
osób, a mianowicie: Izydora Kucharskiego, Stefana, Mieczysława, Bronisława Kuchar-
skiego, Zygmunta i Bronisława (syna), Nowaka (ojca), wraz z 2-letnią córką, Franciszka 
Książka, lat 50, Julię Książek, lat 40, Jana, lat 21, Zygmunta, lat 18, i innych. Z ja-
kiej przyczyny dokonali hitlerowcy takiej masakry? Ponieważ 3 Żydów ukrywało się 
u tych rodzin [Bronisław Kucharczyk przeżył egzekucję, ale od postrzału w głowę 
stracił wzrok. Wśród zamordowanych byli jego siedmioletni bracia bliźniacy – Ste-
fan i Józef Kucharscy, niewymieniony z imienia przez Seweryna].

Również w Posądzy, gm. Koniusza, dokonali Niemcy masowego mordu 22 VI 
1943 r. na 7 ludziach. Rozstrzelani zostali wtedy za przechowywanie Żydów: Stanisław 
Wierzbanowski, lat 60, Maria Wierzbanowska, lat 68, Katarzyna Żmuda, lat 40, Teresa 
Żmuda, lat 18, Zdzisław Żmuda, lat 10, Teofil Nowak, lat 2, oraz Zębala.

W Wierzbnie 18 II 1943 r. zastrzelili Niemcy 3 Polaków za to, że żywili Żydów 
i dali im u siebie przytułek. Zgładzono również wówczas Stanisława Wilka, lat 45, Ka-
tarzynę Wilk, lat 52, i żołnierza BCh, lat 20, Mieczysława Wilka.

W Wierzbowisku, gm. Szreniawa, za udzielenie schronu jednemu Żydowi zostali 5 
III 1943 r. zastrzeleni Franciszek i Jan Paneczko.

W Siedliskach, gm. Wielko-Zagórze, 15 III 1943 r. rozstrzelani zostali przez policję hitle-
rowską Wincenty Baranek wraz z żoną, Łucją, dwojgiem dzieci i teściową, Kopciową.

W Gruszowie, gm. Pałecznica, członek Ruchu Oporu Chłopskiego Kasper Woda 
za ukrywanie Żydów wywieziony został w listopadzie 1943 r. do Oświęcimia, gdzie 
zginął śmiercią męczeńską.

Za to samo „przewinienie” Michalski wraz z synem ze Słomnik zostali zastrzeleni 
w Miechowie w marcu 1943 r., a w Rzędowicach, gm. Książ Wielki, Niemcy zastrzelili 
Franciszka Chybowskiego, lat 60, i jego żonę, Julię, lat 54.

W Giebułtowie, gm. Książ Wielki, policja „granatowa” zastrzeliła w maju 1944 r. 
17 Żydów ukrywających się u gospodarza Koniecznego. Zamordowano wtedy jego 
żonę, Natalię z córką, mąż zaś uratował się ucieczką.

W Wesołej, gm. Niedźwiedź, uśmiercono w sierpniu 1944 r. 184 Żydów z pow. mie-
chowskiego i pińczowskiego. Hitlerowcy przed dokonaniem tej masakry pastwili się 
nad skazanymi na śmierć, nękając wszystkich długotrwałym głodem. Starsi wytrzymy-
wali te katusze, ale dzieci płakały i błagały o chleb. Wtedy Stanisław Mirek z Ratajo-
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wa, członek powiatowej trójki „ROCH”-a, zwrócił się do Niemców z prośbą, aby mu 
wolno było dostarczyć mleka i chleba skazańcom. Za wyrażenie tej prośby mógł być 
aresztowany lub natychmiast zastrzelony, zgodnie z zarządzeniem Franka, ale żan-
darmi byli w dobrym humorze. „Jeść? – śmiali się z niego. – Po co? Przecież oni i tak 
będą rozstrzelani!” – „Przecież to nasi bliźni, tak nam nasza wiara nakazuje” – odpowie-
dział. Szydzili z niego, ale się zgodzili. Mirek pobiegł na wieś, wnet wrócił z kobietami, 
które przyniosły 30 1 mleka i 8 bochenków chleba. Gdy Żydzi spożyli posiłek, hitlerowcy 
rozpoczęli okrutną rzeź. Zabili wszystkich, nawet dzieci. Wedle obliczenia kierownictwa 
ekshumacji w styczniu 1962 r. – zamordowano wtedy 184 osoby.

Nie wszędzie Żydzi dali się aresztować bez czynnego oporu. Były przypadki, 
że zdobywszy broń, walczyli i ginęli z bronią w ręku, uległszy przeważającej prze-
mocy. W Książniczkach, gm. Michałowice, 3 VI 1943 r. podczas pacyfikacji 3 Żydzi 
ukryli się w stodole, a zbliżających się Niemców przywitali strzałami. Podczas oblę-
żenia przez 40 żandarmów jeden z Żydów padł przeszyty kulami, drugi zdołał zbiec, 
a trzeci, broniąc się do ostatka, zginął w płomieniach palącej się stodoły. Niemcy, 
chcąc dać upust swej mściwości, zastrzelili Stefana Kaczmarskiego i Stanisława Stoj-
ka [Sojkę?], u których ci Żydzi się ukrywali.

[Tadeusz Seweryn (1894–1975), etnograf, artysta malarz, działacz ludowy. Ab-
solwent ASP w Krakowie. W czasie I wojny światowej służył w Legionach Polskich 
i w Polskiej Organizacji Wojskowej, w okresie międzywojnia nauczyciel i pracownik 
naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego. W czasie II wojny światowej szef Okręgo-
wego Kierownictwa Walki Cywilnej w Krakowie, w 1945 r. więziony przez NKWD 
i UB. Po wojnie dyrektor Muzeum Etnograficznego w Krakowie].
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15. „Kto stoi za tymi ekscesami?”

[Emanuel Ringelblum, Kronika getta warszawskiego wrzesień 1939 – styczeń 1943, przekład 
Adam Rutkowski, wstęp i red. Artur Eisenbach, oprac. Tatiana Berenstein i inni, Warszawa, 
Czytelnik, 1983]

28, 30 stycznia 1940 r.
Kochany Ojcze! Wczoraj, 28 stycznia buszowały polskie bandy, wyciągano ludzi 

z dorożek i bito ich nahajkami lub „bykiem”. Bito na Lesznie, Elektoralnej, Orlej, 
Królewskiej, Marszałkowskiej, i in. Opieczętowano magazyn braci Jabłkowskich 
oraz inne chrześcijańskie sklepy pod pretekstem, że znajdują się w nich żydowskie 
towary. […]

Dziś 30 [stycznia], przeżyliśmy trudny dzień. W Ogrodzie Saskim banda polskich 
chuliganów w wieku od czternastu do piętnastu lat spostrzegła mnie z opaską. Led-
wo żyw zdołałem przed nimi uciec. Droga była pusta. Nie było prawie ludzi. Obłą-
kana chrześcijanka (ponoć jest Rosjanką) wciąż jeszcze grasuje na Marszałkowskiej. 
Biega na czele bandy młodzików. Napada znienacka i bije bardzo mocno. Wczoraj 
było kilku ciężko rannych na skutek tych chuligańskich napaści. Jednemu zabrali 
palto, mnie chcieli zabrać kapelusz. Dzięki moim nogom (koledzy nazwali mnie Ku-
socińskim) udało mi się zbiec.

1, 2 lutego 1940 r.
[…] Napaści na Żydów zdarzają się na różnych ulicach: Chłodnej, Żelaznej. Na-

pady połączone są z rabunkami. […]

28 marca 1940 r.
Począwszy od piątku [22] marca do dzisiaj, czwartku 28 marca, miały miejsce eks-

cesy przeciwko Żydom na wszystkich prawie ulicach żydowskich, w szczególności 
zaś na ulicach graniczących z żydowskim gettem, na Lesznie, na Rymarskiej, Żabiej, 
placu Bankowym, Granicznej, placu Żelaznej Bramy (onegdaj odbył się tam wiec, 
na którym wznoszono antyżydowskie okrzyki), Grzybowskiej, Rynkowej, Żelaznej, 
Chłodnej, Mazowieckiej. Wszędzie ograbiano żydowskie sklepy (mówią, że na Nie-
całej także polskie, nie słyszałem o takich wypadkach w innych stronach). Rabowano 
kramy, wyłamywano największe żelazne sztaby. W pierwszych dniach zadowalali się 
tłuczeniem szyb, potem zaczęli rabować. Dziś grabili na Karmelickiej, Franciszkań-
skiej. Doszło tam do formalnej bitwy między Żydami i chuliganami. Podobno został 
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tam zabity chrześcijanin. Opowiadają, że z tej ulicy zabrano wielu niezameldowa-
nych Żydów. Dziś prowadzono całe bandy aresztowanych chuliganów. Byli w róż-
nym wieku, przeważnie dziesięć, dwanaście lat. Na przodzie i na końcu takiej bandy 
jechał ktoś na rowerze. Wydawali oni rozkazy, utrzymywali porządek. Przed bandą 
biegli młodzi chuligani i wznosili okrzyki. Wszyscy byli uzbrojeni w kije i skręcone 
druty. Kto stoi za tymi ekscesami? Uważa się, że można było, gdyby chciano, nie 
dopuścić do tych zajść lub w najgorszym wypadku przerwać je. Najlepszym tego do-
wodem jest to, że właśnie dziś po południu przerwano ekscesy. Filmowano te wyda-
rzenia, filmowano moment, kiedy żołnierze [niemieccy] wybiegają [na ulice] i prze-
pędzają chuliganów. Często zdarzało się, że żołnierze wyskakiwali z tramwaju, żeby 
przepędzić chuliganów. Widziałem dziś lotnika na czele grupy Żydów, odprowadzał 
ich do domu […].
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16. „Ofiary, które znikały z oczu Niemca, wyłapywał policjant 
żydowski”

[Emanuel Ringelblum, Kronika getta warszawskiego wrzesień 1939 – styczeń 1943, przekład 
Adam Rutkowski, wstęp i red. Artur Eisenbach, oprac. Tatiana Berenstein i inni, Warszawa, 
Czytelnik, 1983]

5 grudnia 1942 r.
[…] Policja. Policja żydowska miała bardzo złą opinię jeszcze przed wysiedle-

niem. W przeciwieństwie do policji polskiej, która nie brała udziału w łapankach 
do obozu pracy, policja żydowska parała się tą ohydną robotą. Wyróżniała się rów-
nież straszliwą korupcją i demoralizacją. Dno podłości osiągnęła ona jednak dopie-
ro w okresie wysiedlenia. Nie padło ani jedno słowo protestu przeciwko odrażają-
cej funkcji, polegającej na prowadzeniu swoich braci na rzeź. Policja była duchowo 
przygotowana do tej brudnej roboty i dlatego gorliwie ją wykonała. Obecnie mózg 
sili się nad rozwiązaniem zagadki: jak to się stało, że Żydzi – przeważnie inteligenci, 
byli adwokaci (większość oficerów była przed wojną adwokatami) – sami przykładali 
rękę do zagłady swych braci? Jak doszło do tego, że Żydzi wlekli na wozach dzie-
ci i kobiety, starców, chorych, wiedząc że wszyscy idą na rzeź? Niektórzy uważają, 
że każde społeczeństwo ma taką policję, na jaką zasługuje. A za zło – za dopomo-
żenie okupantowi przy wymordowaniu 300 000 tysięcy Żydów – należy winić całe 
społeczeństwo, nie tylko policję, która jest odzwierciedleniem społeczeństwa. Inni 
zaś wskazują na to, że do policji poszli ludzie o słabych charakterach, którzy chcie-
li za wszelką cenę przetrwać ciężkie czasy i uważali, że wszystkie środki prowadzą 
do celu, a celem było przeżyć wojnę, nawet kosztem życia wielu innych ludzi.

Nic dziwnego, że przy takiej pozbawionej wszelkiej skrupułów postawie, która 
wyraźnie cechowała wszystkich policjantów od najwyższych do najniższych stop-
ni, policja żydowska wykonywała z największą gorliwością zarządzenia niemieckie 
w sprawie wysiedlenia. Pozostaje przecież faktem, że w czasie wysiedlenia policja 
żydowska przeważnie przekraczała wyznaczone dzienne kontyngenty. Nazywano 
to przygotowaniem rezerwy na następny dzień. Na twarzach policjantów prowadzą-
cych tę akcję nie znać było smutku i bólu z powodu tej ohydnej roboty. Odwrotnie 
widziało się zadowolonych, wesołych, obżartych, objuczonych łupami, zrabowanymi 
wespół z Ukraińcami.

Okrucieństwo policji żydowskiej było bardzo często większe niż Niemców, Ukra-
ińców, Łotyszów. Niejedna kryjówka została „nakryta” przez policję żydowską, która 
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zawsze chciała być plus catholique que le pape, by przypodobać się okupantowi. Ofia-
ry, które znikały z oczu Niemca, wyłapywał policjant żydowski. Przyglądałem się 
przez kilka godzin na Umschlagplatzu marszowi do wagonów i zauważyłem wielu 
Żydów, którym udało się szczęśliwie przedostać do miejsca, gdzie stali zwolnieni, 
zawleczono siłą z powrotem do wagonów. Dziesiątki, a może setki Żydów skazali 
w ciągu tych dwóch godzin na śmierć policjanci żydowscy. To samo działo się pod-
czas blokad. Tych, którzy nie mieli pieniędzy na wykupienie się, policjanci zaciągali 
do wagonów lub do kolumny udającej się na Umschlag.

[…] Policja żydowska dała w ogóle dowody niezrozumiałej, dzikiej brutalności. 
Skąd taka wściekłość u naszych Żydów? Kiedy wyhodowaliśmy tyle setek zabójców, 
którzy na ulicach łapią dzieci, ciskają je na wozy i ciągną na Umschlag? Do powszech-
nych po prostu zjawisk należało, że zabójcy ci za ręce i nogi wrzucali kobiety na wozy 
„Kohna i Hellera” lub na zwykłe wozy ciężarowe. Nie zadowalali się złamaniem opo-
ru, surowo, bardzo surowo karali „winnych”, którzy nie chcieli dobrowolnie pójść 
na śmierć. Każdy Żyd warszawski, każda kobieta i każde dziecko mogą przytoczyć 
tysiące faktów nieludzkiego okrucieństwa i wściekłości policji żydowskiej. Ci, którzy 
zostali przy życiu, nigdy nie zapomną, trzeba będzie należycie to karać.

[Emanuel Ringelblum (1900–1944) był historykiem, badaczem dziejów Żydów 
polskich. W czasie okupacji niemieckiej stworzył w getcie warszawskim tajny ośro-
dek pod nazwą Oneg Szabat, dokumentujący życie i zagładę narodu żydowskiego 
(tzw. Archiwum Ringelbluma). Ringelblum w lutym 1943 r. opuścił getto i ukrywał 
się po tzw. aryjskiej stronie, m.in. wraz z trzydziestoma innymi osobami w bun-
krze „Krysia” przy ul. Grójeckiej, położonym na posesji Mieczysława Wolskiego. 
W 1944 r. bunkier „Krysia” został zadenuncjowany – według jednej z dwóch wersji 
przez szmalcownika, zlikwidowanego następnie przez AK. Ukrywające się tam oso-
by, a także Mieczysław Wolski, zostały aresztowane przez gestapo i zamordowane. 
Dokumentacja Oneg Szabat w dużym stopniu przetrwała wojnę, a znaczna jej część 
została opublikowana przez Żydowski Instytut Historyczny].
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17. Zagłada Żydów z Rutki

[Anonimowa relacja dotycząca położenia żydowskich mieszkańców osady Rutki niedaleko 
Łomży podczas okupacji sowieckiej i w pierwszych miesiącach okupacji niemieckiej, złożona 
na przełomie 1941 i 1942 roku w Warszawie dla Oneg Szabat [w:] Marek Wierzbicki, Polacy 
i Żydzi w zaborze sowieckim, Warszawa, Fronda, 2001]

Właściwa władza niemiecka przyjechała do Rutek dopiero rano, 26 czerwca 
[1941]. W Rutkach utworzono placówkę żandarmerii liczącą 6 żandarmów. Żan-
darmi od razu rozpoczęli rewizje w żydowskich mieszkaniach i zabierali wszystko, 
co im się tylko spodobało. Podczas rewizji bito bez żadnego powodu Żydów kijami. 
Niemcy zarządzili, że cała ludność żydowska powyżej 10 roku musi założyć 2 żółte 
łaty, okrągłe, 10 centymetrów średnicy, jedną z przodu, drugą na plecach z drugiej 
strony. Całą ludność żydowską, poza pracującymi rzemieślnikami, zaczęto wykorzy-
stywać do prac przymusowych. A że w Rutkach właściwie nie było pracy, kazano Ży-
dom sprzątać ulicę i rynek, plewić trawę na rynku i na ulicach itp. Podczas pracy lub 
po pracy często bito Żydów kijami. Sama praca była jedynie szyderstwem z ludności 
żydowskiej. Chleb z miasteczkowej piekarni mieli prawo otrzymywać tylko pracu-
jący Żydzi. Poza rewizjami w mieszkaniach żandarmi przeprowadzali także rewizje 
w sklepach i szukali ukrytych zapasów pochodzących jeszcze z polskich czasów. Bar-
dzo wiele rzeczy, zarówno z domów jak i ze sklepów Niemcy wysłali samochodami 
do swoich rodzin w Niemczech, wiele rozdali ludności polskiej lub tym kilku Pola-
kom, którzy pomagali im jako „policja pomocnicza”. Ta „policja pomocnicza”, która 
powstała z kilku młodych Polaków była, nawiasem mówiąc, nastawiona bardzo an-
tysemicko i przede wszystkim pragnęła żydowskiego majątku. Z ich inicjatywy i przy 
ich bardzo czynnym udziale odbywała się większa liczba rewizji i rabunków. [...] 9 
września [1941 r.] o świcie esesmani przyjechali samochodami do Rutek, zarządzo-
no, by cała ludność żydowska stawiła się na rynku, [esesmanom przyszła z] pomocą 
polska policja pomocnicza. Niewielu Żydów uciekło. Niemal wszyscy przyszli na ry-
nek, zarówno dlatego, że całe miasteczko było dobrze strzeżone, jak i ponieważ byli 
pewni, że naprawdę zostaną przeniesieni w inne miejsce. W Rutkach esesmani pozo-
stawili czterdziestu kilku robotników pracujących dla niemieckiego towarzystwa bu-
dowlanego oraz tych, którzy byli zatrudnieni na posterunku żandarmerii wraz z ich 
rodzinami, i jeszcze kilku rzemieślników – jednego kowala, stelmacha, krawca, szew-
ca, stolarza i lekarza. Razem zostało około 70 Żydów, razem z tymi, którzy pracowali 
we wsi i tego dnia nie było ich w Rutkach, pozostało prawie 250 Żydów. Pozostałych 
450, wedle całkowicie pewnych informacji, wywieziono 8 km za Rutki, do wsi Gosze 
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Małe, koło stacji kolejowej Konaki. Tam były już wcześniej wykopane groby. Żydów 
ustawiano partiami przed dołami i rozstrzeliwano z broni maszynowej. Małe dzieci 
uderzano główkami o drzewa i wrzucano do dołów. Kilku Żydów, którzy próbowali 
uciec, zastrzelono przy ucieczce. Przed rzezią rozebrano wszystkich do naga. Kiedy 
rzeź została zakończona, kazano chłopom z Gosze Małe zasypać doły. Majątek po-
zostały po wymordowanych Żydach Niemcy kazali zebrać w bet hamidraszu. Stam-
tąd zabrali wszystko, co im się podobało, a resztę oddano polskiej ludności. Także 
domy, bydło i ziemię zamordowanych Żydów oddano Polakom. Polska ludność była 
wstrząśnięta tym, co się stało. Większość odnosiła się z sympatią do pozostałych Ży-
dów. Tylko część, głównie ze zdeklasowanej ludności miasteczkowej, była zadowolo-
na z całej sprawy i podburzała Niemców, by całkowicie wypędzili Żydów z Rutek, tak 
by oni mogli stać się jedynymi właścicielami całego żydowskiego majątku.
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18. Los Żydów z Wizny

[Relacja Lewina Izraela z Wizny [w:] Marek Wierzbicki, Polacy i Żydzi w zaborze sowiec-
kim, Warszawa, Fronda, 2001]

Na początku wojny było w Wiznie do 600 Żydów. Do mnie przyszedł Polak Pio-
trowski i radził mi, żebym w tej chwili uciekał (jeszcze wojska radzieckie były), 
bo „narodówka” już otrzymała zezwolenie robić z Żydami, co chcą.

Uciekłem z rodziną do wsi Boronowo 6 km od Wizny i zatrzymałem się [u] Szy-
mańskiego Jana, który mnie schował w stodole. (Schowałem się przed Polakami). 
Szyłem trochę dla niego. Byłem u niego ze dwa tygodnie czasu. Nikt z sąsiadów nie 
wiedział.

Wyjaśniam, że przed tym uciekłem do wsi Kossoki (1 km od Bronowa) do Szlach-
ty, ale bali się mnie trzymać i radzili jechać do domu. Spotkałem Szymańskiego 
Feliksa i opowiedziałem, co się ze mną dzieje. Powiedział, że nie radzi mi jechać 
do domu do Wizny. Zatrzymaliśmy się u niego. W nocy przybyli „chłopcy” ze wsi 
pytali o mnie, mówiąc, że chcą kupić towar. Szymański rozumiejąc, o co chodzi, 
oświadczył, że obroni mnie siekierą. „Chłopcy” odeszli, ale wybili szyby kamieniami.

[...] Teraz wracając do dzieci Żydów z Wizny (o tym wiem z opowiadań żony). 
W czwartek w pierwszym tygodniu wojny miejscowe łobuzy zgromadzili wszystkich 
Żydów mężczyzn pod miasteczkiem, przybył jeden Niemiec i rozstrzelił 50 męż-
czyzn, najlepszych ludzi z miasta). Moja żona z dziećmi w tym czasie schowana była 
u jednego Polaka. Po tym było spokojnie i wyszedł rozkaz Urzędu Gminnego aby Ży-
dzi, którzy zostali, zgłosili się i zajęli się swoją pracą. Wójtem został znów przedwo-
jenny wójt Aleksander Gawrychowski, który polecił pozostałym przy życiu Żydom 
wyjechać do Jedwabnego (10 km od Wizny) motywując tym, że Jedwabne nie zostało 
spalone i Żydzi będą mieli gdzie mieszkać.

Wtedy Żydzi wyjechali do Jedwabnego. Po tym w Łomży dowiedzieliśmy się, 
że po tygodniu zagnali wszystkich Żydów z kobietami i dziećmi i spalili ich; zginęło 
wtedy z Wizny 230 osób.
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19. Pogrom w Siemiatyczach

[Wolf Wiśnia, Przeżycia drohiczyńskiego Żyda, relacja złożona 25 września 1945 r., Białystok 
[w:] Wokół Jedwabnego, red. Paweł Machcewicz, Krzysztof Persak, t. 2 (dokumenty), Warsza-
wa, IPN, 2002]

23 czerwca 1941 r. do Drohiczyna weszli Niemcy. W czasie władzy sowieckiej 
ze względu na bliskość granicy drohiczyńscy Żydzi przenieśli się do Siemiatycz. 

Z wejściem Niemców do Siemiatycz 23 czerwca 1941 r. miejscowa ludność zorga-
nizowała pogromy na Żydach. Zginęło w nich około dziesięciu Żydów, których za-
męczono, strasznie torturując, wrzucając do studzien i do rzeki. Po pogromie świa-
dek przeprowadził się ze swoją rodziną do Drohiczyna. Część Żydów przeniosła się 
do okolicznych miasteczek, a część pozostała w Siemiatyczach.
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20. „Na rynku zamordowano dzieci Chany Rozental...”

[Basia Kacper, Życie i zagłada Żydów w Szczuczynie podczas niemieckiej okupacji, relacja 
złożona 11 sierpnia 1946 r., Białystok [w:] Wokół Jedwabnego, red. Paweł Machcewicz, Krzysz-
tof Persak, t. 2 (dokumenty), Warszawa, IPN, 2002]

Miasteczko Szczuczyn (przed wojną liczyło 3000 Żydów) już w 1939 r. poczuło 
bestialską rękę nazistów, którzy bawili w nim 2 tygodnie. Miasteczko straciło wtedy 
około 300 osób, powrócili nieliczni.

24 VI 1941 r. Niemcy ponownie zajęli Szczuczyn. W pierwszych dniach, zanim 
jeszcze została zorganizowana miejscowa władza niemiecka, polscy chuligani i ło-
buzy szydzili z Żydów. Wśród nich Jakubczak, garbaty Dąbrowski, Światłowski, na-
czelnik poczty Jankejtis, dyrektor szkoły i dawni stróże.

25 VI 1941 r., w piątek, w środku nocy, kiedy wszyscy spali, Polacy urządzili 3 
rzezie: na nowym mieście, na rynku i na ul. Łomżyńskiej. Na nowym mieście został 
zamordowany Kapłan – fotograf z zięciem, Estera Kriger z córką i wnukiem, Ro-
morowski krawiec, Peszka Jasińska, Majzel – przewodniczący jesziwy i in. Na ryn-
ku zamordowano dzieci Chany Rozental, Gryszę Radzińskiego i kobietę z małym 
dzieckiem u piersi – Bejlę Rachelę Guzowską, Zejdkę i Rachkę Bernsztejnów z ich 
wnukiem, dzieci Tuwii Szejnberga, rabina Słuckiego z rodziną. Na Pawełkach (uli-
ca pod miastem) zabito Gabriela Farberowicza, Bernsztejna i Lejzera Sosnowskie-
go zamordowano w jatce. Wszystkich zamordowanych, łącznie 300 osób, Polacy 
wywieźli na furmankach za miasto i wrzucili do rowów, nie zasypując ich.

Żydowskie kobiety pobiegły interweniować u polskiej inteligencji, aby powstrzy-
mano pogromy, ale nie uzyskały pomocy. Wtedy przekupiono niemieckich żołnie-
rzy, którzy siedzieli w magistracie, i następnej nocy rejon żydowski był patrolowany.

Takie same wydarzenia rozegrały się także w Grajewie, Radziłowie, Wąsoszu 
i Stawiskach. W Radziłowie spalono wszystkich Żydów w stodole.

Tydzień przed utworzeniem getta polscy stróże [straż obywatelska] wypędzili 
wszystkich, nie pozostawiając nikogo w domu, jakoby do wyrywania trawy. Zapę-
dzono ich na cmentarz. Pozostawiono jedynie kobiety i kilku mężczyzn. Na drugi 
dzień znaleziono 100 mężczyzn w bratnim grobie. Wśród zamordowanych byli: syn 
Jony Lewinowicza – Panisz – z synem Meirem, Jeszaja Kokoszko, Malkiel Lipsztejn 
i in. Rabina śmiertelnie pobito, a bejt midrasz spalono.

1 VII 1941 r. utworzono getto, które ciągnęło się od podwórza Lapiona do po-
dwórza Wilimowskiego. Tego samego dnia wypędzono na ulicę całą ludność ży-
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dowską, ustawiono osobno młodych i starych, wsadzono do obozu, z którego każ-
dej nocy zabierano ludzi na zniszczenie.
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21. Obława na ocalonych

[Pesia Szuster-Rozenblum, Moje rodzinne miasteczko w okresie okupacji niemieckiej, rela-
cja złożona 24  listopada 1945 r., Białystok [w:] Wokół Jedwabnego, red. Paweł Machcewicz, 
Krzysztof Persak, t. 2 (dokumenty), Warszawa, IPN, 2002]

Z wywiezionych nie powrócił nikt, jak męczyli się, zanim odebrano im życie, 
jest już wiadome. Równie ciężko było tym, którzy zdecydowali się ratować. Po nie-
bezpiecznym skoku zbierali się w lesie w partyzantce, ale człowiek musi mieć gdzie 
się ogrzać, i to jak najszybciej, bo nie byli już w stanie daleko iść. Zbiera się więc 
grupa Żydów, jeden z nich mówi, że ma dobrego znajomego, chłopa Wysockiego, 
tu niedaleko, we wsi na Merezkach [?] Nawet zawiózł do niego swoje rzeczy. Idą tam, 
chłop przyjmuje ich bardzo gościnnie, ale niby boi się trzymać ich w domu, ponie-
waż groziła za to kara śmierci. Ukrył ich w piwnicy, a sam pojechał do Knyszyna 
i sprowadził żandarmerię. Żydzi trafili do białostockiego więzienia, gdzie trzymano 
ich jakiś czas, a potem rozstrzelano. Część Żydów przyjęta została przez chłopów, 
ale po kilku dniach zabrano im wszystko i kazano odejść. Niektórzy chłopi specjal-
nie przyjmowali Żydów, by ich przekazać Niemcom. Zdarzyło się we wsi Kamionka 
na kolonii u chłopa Kolaski, że przyjął on dziewięcioro Żydów, po czym pojechał 
do Jasionówki, by sprowadzić żandarmerię, Żydzi zostali zastrzeleni. Jedna dziew-
czyna, Bejlke Goldfarb, była tylko ranna, wstrzymała oddech i nikt tego nie zauwa-
żył. Żandarmi odjeżdżając rozkazali przewieźć Żydów na cmentarz w Jasionówce. 
Chrześcijanie wkrótce zaczęli ściągać z nich rzeczy, nawet bieliznę, potem przewie-
ziono ciała na cmentarz, zrzucono z fury, kiedy woźnica odjechał [Bejlke Goldfarb] 
uciekła z cmentarza i wróciła na wieś. Nikt nie chciał jej wpuścić i udała się do bia-
łostockiego getta.

Chrześcijanie szukali Żydów i żydowskich dóbr, kopali w pożydowskich pose-
sjach, szukając zakopanych żydowskich bogactw. W domu Dawida Rozina odkryli 
żydowski bunkier, gdzie było ponad 20 osób, Sabin Karczewski ruszył, by zameldo-
wać o tym Niemcom. Żydzi prosili go, chcieli dać mu złoty zegarek, ale to nie po-
mogło i pobiegł do komisarza. Oni w tym czasie ukryli się w innej kryjówce. Kiedy 
przybył komisarz z żandarmerią, nie znaleźli już nikogo, pobiegli szukać na polach, 
ale bez rezultatu. Wtedy też został wydany Dawid Wojciechowski, który ukrywał się 
przez sześć dni. Został on zauważony przez sąsiadkę Olgę Leszczyńską, która pobie-
gła na komisariat, i został rozstrzelany. Chłop Mietek Klaze z Czarnegostoku wydał 
polskiemu policjantowi Górskiemu żydowskiego chłopca, piętnastoletniego Benia-
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mina Kulika, ten zastrzelił go sam, nawet nie odprowadzając do Niemców. Także 
chłop Borystowski Piotr, odnalazłszy Abrahama Moszego Aza, zaciągnął go na ko-
misariat, gdzie ten został zastrzelony. [...]

We wsi Krakowszczyzna chłopi – bracia Langiewicz – zatrzymali dwóch braci 
Grodzieńskich – uciekinierów z Suwałk, i sprowadzili żandarmerię z Korycina, któ-
ra ich zastrzeliła. Chłopi Kalinowski i Wilczko zaatakowali Żydów: Altera Manow-
skiego wraz z żoną i córką. Tej ostatniej udało się zbiec, ale rodzicom odrąbali gło-
wy siekierą. Chłop Magdziuk wydał bunkier w lesie kafiskowskim [?], gdzie ukryła 
się rodzina Bornsztejn. On z dwojgiem dzieci został zastrzelony, kobiecie udało się 
uciec, kiedy w szoku przybiegła do dobrego znajomego, chłopa Szczepanowskiego, 
[ten] zamiast ją ukryć i w jakiś sposób jej pomóc, zaciągnął ją przemocą na komisa-
riat, gdzie została zastrzelona. Kiedy Nisel Gorcewicz, Chana Mikaczyńska i Herszek 
Balberg przyszli do wsi Krasne kupić chleb dla innych w lesie, złapali ich chłopi Fe-
liks Duboniewicz i Lujniek Potopa i sprowadzili Niemców, ci zaś przywiązali Żydów 
do drzewa i spuścili wielkie psy, które tak ich pogryzły, że wykrwawili się na śmierć.

W ogóle przed chłopami trudniej było się skryć niż przed Niemcami. Żydzi wi-
dząc, że niemożliwe jest ukrywać się na wsi, urządzają zamaskowaną ziemiankę 
i żyją w lesie. Udało się wykopać ziemianki, zamaskować i ludzie żyli w lesie w ziemi. 
Kupowano coś u lepszych chłopów za pieniądze, które udało się zabrać z domu. Po-
łożenie stawało się jednak coraz cięższe, chłopi przychodzili do lasu po drzewo i od-
najdywali ślady Żydów. Meldowali o tym Niemcom. Wkrótce też pojawiali się Niem-
cy. Przyjechała pewna liczba Niemców z chłopami do pomocy, otaczano tę część 
lasu, gdzie podejrzewano, że Żydzi się skryli, i zaczynała się obława jak na zwierzęta. 
Jako pierwsi zginęli Bibak Szuster ze swoim pięcioletnim synkiem Mojszele, któ-
ry był bardzo bystry i odnajdywał w lesie każdą ścieżkę lepiej niż dorosły; Chaim 
Introligator – uciekinier z Zabłudowa, Mule Simner z Knyszyna, Abraham Icchak 
Glozar, Zejdke Glozar. Reszta Żydów była tym przerażona, jak tylko dowiedzieli się, 
że chrześcijanie mają przyjść do lasu, zmieniali kryjówkę, chociaż kopanie bunkra 
w takich warunkach było trudniejsze niż budowanie domu w normalnym czasie. 
Zdarzyło się nawet, że trzeba było porzucić budowany schron i uciekać, ale było już 
za późno, nadeszła druga obława, zginęli wtedy: Zalman Krośniański, Chana Mi-
kaczyńska, Szmuel Kowejko, Zejdke Podlipski, Herszek Balberg. Żydzi zrozumieli, 
że bez broni nie da się przetrwać w lesie, zaczęto starać się o broń. Udało się nawią-
zać kontakt z przyjaźnie nastawionym do Żydów chłopem M. ze wsi Krasne, który 
pomógł w zdobyciu broni. To pomogło w zdobywaniu żywności, ponieważ chrześci-
janie nie chcieli sprzedawać, a poza tym [wszyscy] czuli się bezpieczniej. Ów chłop 
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M. był dla Żydów ukrywających się w lesie prawdziwym skarbem, dowiedziawszy 
się, kiedy ma być obława, uprzedził o tym Żydów. Dzięki niemu wiele osób uniknęło 
śmierci. Pewnego dnia, kiedy powiedział o obławie, starali się wycofać z lasu na krót-
ki czas.

[…] Ostatecznie z 300 Żydów, którzy wyskoczyli z wagonów, i około setki ukry-
wającej się w bunkrach przeżyło 58 (w porównaniu z innymi miasteczkami to duża 
liczba). Wyzwoliła ich Armia Czerwona. Część [przeżyła] w lesie, trochę u chłopów, 
którzy naprawdę narażali się na niebezpieczeństwo i byli wyjątkami w polskim spo-
łeczeństwie. Jesteśmy wdzięczni tym, którzy postawili sobie cel i z wielkim poświę-
ceniem, w trudnościach, naprawdę starali się i udało im się to aż do końca. Bardzo 
przykro, że takich było niewielu, nie wolno nam nigdy o nich zapomnieć.
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22. Masowy mord Żydach z Radziłowa

[Menachem Finkelsztejn, Zagłada żydowskiego osadnictwa w Radziłowie – powiat grajewski, 
relacja złożona 27 września 1945 r. [w:] Wokół Jedwabnego, red. Paweł Machcewicz, Krzysztof 
Persak, t. 2 (dokumenty), Warszawa, IPN, 2002]

Pośrodku rynku stały samochody, wokół nich gromadzili się dowódcy bojówek 
i Niemcy. Rozmawiali ze sobą i śmiali się przyjemnie. Wokół rynku ustawiono szpa-
ler polskich chłopców uzbrojonych w kije i żelazne łomy, którzy bacznie strzegli, by 
żaden Żyd nie mógł uciec. A jeśli któryś z Żydów, rozumiejąc, co się gotuje, próbował 
uciec i przeszedł szczęśliwie przez szpaler, zatrzymywały go polskie kobiety i dzieci, 
których pełno stało wokół, jak na przedstawieniu, i zawracały.

Kiedy spędzili już wszystkich Żydów, gestapowcy razem z polskimi katami puścili 
się między Żydów i zaczęli ich męczyć. Po pierwsze kazali żydowskiemu chłopcu 
Aronowi Pakowskiemu ostrzyc brody wszystkim Żydom. Temu pół brody, temu całą, 
a temu wyciąć pasek pośrodku. Chodząc dokoła i wyśmiewając się, bili nahajkami 
i kijami. Polscy kaci wskazywali na różnych Żydów i razem z Niemcami bili ich tak 
długo, aż ofiara padała w kałuży krwi. Policzkowali wielu Żydów i upokarzali w inny 
sposób. Byłemu sowieckiemu policjantowi Polacy zawiesili olbrzymi kamień na szyi 
i zmusili do stania twarzą do słońca.

Wielu Żydów postawiono pod ścianą i grożono im rozstrzelaniem. Zmuszano ich 
do garbienia się i wykonywania jeszcze innych komicznych póz, wszystko to fotogra-
fowano. Żydzi zastanawiali się, kiedy już skończą się nieszczęścia. Niech wezmą i za-
strzelą wszystkich z broni maszynowej, która stoi na samochodach, ponieważ od ta-
kiego życia lepsza jest śmierć. Chłopi weszli między Żydów i każdy rachował się, 
z kim chciał. Przed odejściem Niemców polscy mordercy zmusili zebranych Żydów 
do śpiewania znanej sowieckiej pieśni Moskwa moja, bijąc każdego kijami po głowie. 
Smutny pomruk wydarł się z ust wszystkich, jak płaczliwa melodia modlitwy widuj. 
Niemcy rozdzielili broń między bojówki, mówiąc: „Dostajecie 3 dni na policzenie się 
z Żydami, róbcie z nimi, co chcecie”, i wszyscy odjechali, pozostawiając po krótkiej 
naradzie z polskimi bandytami jedynie Polaka w uniformie.

Kilka żydowskich rodzin uwolniono, wśród nich była także moja rodzina, i wzięto 
się do pracy. Kazano wszystkim Żydom ustawić się czwórkami, deszcz uderzeń spadł 
na ich głowy. Bito kobiety z małymi dziećmi na rękach, chorych i starych, którzy nie 
mieli już siły stać na nogach. Rzuciwszy bierniejszym uczestnikom hasło: „Hańba 
tym, którzy stoją spokojnie”, cały tłum – jedni z kamieniami, inni z kijami i łoma-
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mi – z dziką radością krwiożerczych dręczycieli, przy płaczliwym, bolesnym krzyku 
ponad 1000 męczonych, pędził i pchał Żydów do położonej na skraju miasteczka 
stodoły chłopa Sutkowskiego.

Wepchnięto Żydów do kamiennej stodoły ze słomianym dachem i zabito wrota. 
Polacy oblali stodołę benzyną i podpalili. Rozpaczliwe krzyki i wołania o pomoc 
nieszczęsnych ofiar dosięgały niebios, ale nie robiło to żadnego wrażenia na zgro-
madzonych wokół polskich mordercach, wśród których było także całe miasteczko 
polskich kobiet i dzieci.

Czarny słup dymu i żałosny płacz nieszczęsnych jeszcze bardziej rozjuszył zbrod-
niarzy. Dwóm młodzieńcom, wśród nich 15-letniemu Jakubowi Smoleńskiemu, uda-
ło się wyskoczyć przez płonący dach w zapalonych ubraniach, rzucili się na ziemię, 
by je ugasić, Polacy ścigali ich i zabili. Zapędzono jeszcze wielu Żydów, zmuszono 
ich do wejścia po drabinie i wskoczenia przez dach w płomienie palącej się stodoły. 
Wśród przyprowadzonych znalazła się także 19-letnia Rachela Wasersztejn w poło-
gu ze swym 8-dniowym dzieckiem: matka prosiła wszystkich stojących wokół pol-
skich sąsiadów i znajomych, by ratowali jej dziecko. Wzięto od niej dziecko i za nóżki 
wrzucono przez palący się dach. Do tego, kiedy była na drabinie, mordercy przebili 
ją bagnetem i wrzucili w ogień. Smród palonych ciał rozchodził się razem z dymem. 
Zduszone krzyki ucichły. Mordercy, pewni, że nikt już ze stodoły nie ucieknie, puści-
li się z powrotem do miasta z hasłem: „Zabić do ostatniego”.

Wzięli wszystkie dzieci, które płaczące błąkały się na ulicach, zabrali je na miejsce 
egzekucji i wszystkie zabili szpadlami i kolbami karabinów. Małe dzieci podnoszono 
do góry i miażdżono o bruk lub też brano je za nóżki i rozbijano o kant murów.
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23. „Jesteś jednym z tych, którzy uciekli z Treblinki?”

[Jechiel Rajchman, Ocalałem z Treblinki. Wspomnienia z lat 1942–1943, przełożyła Bella 
Szwarcman-Czarnota, oprac. Bella Szwarcman-Czarnota, Ewa Koźmińska-Frejlak, Warsza-
wa Czytelnik, 2011].

Po czternastodniowej wędrówce po lasach nie widzimy żadnego wyjścia, więc 
proponuję, abyśmy zaryzykowali podróż do Warszawy, gdyż paru spośród nas ma 
tam znajomych i może tam uda się nam ocalić życie. Moja propozycja zostaje odrzu-
cona ze strachu, że po drodze wpadniemy w ręce morderców.

Widząc, że nie mogę już tu dłużej pozostać, postanawiam, że wyruszę sam do War-
szawy. Jest mi bardzo smutno rozłączyć się z przyjaciółmi. Jednak ruszam w drogę. 
Całujemy się i życzymy sobie nawzajem, abyśmy się jeszcze w życiu spotkali.

Oddaliłem się o parę kilometrów i dotarłem do wioski. Zapada wieczór. Wchodzę 
do chłopa. On jednak boi się ze mną rozmawiać. Daje mi kawałek chleba i mówi, 
że do Warszawy jest dziewięćdziesiąt dziewięć kilometrów. Stoję tak kilka minut 
i nagle z oddali rozlegają się strzały. Chłop biegnie do domu i krzyczy do mnie, że-
bym uciekał. Biegnę na kartoflisko i tam się chowam. Znowu słychać strzały. Jest już 
noc. Zaczyna lać i tak pada przez całą noc. Leżę dwanaście godzin, aż zaczyna świtać. 
Nie mogę się podnieść, ale ostatnimi siłami jakoś udaje mi się stanąć na nogi. Idę tak 
parę kilometrów, aż widzę nadchodzącego mężczyznę.

Ponieważ już zobojętniałem na wszystko, idę, nie zatrzymując się. Mężczyzna jest 
już zupełnie blisko, po jego ubraniu poznaję, że jest wieśniakiem. Zwracam się więc 
do niego, prosząc o informację co do dalszej drogi. Nie namyśla się długo i pyta:

– Jesteś jednym z tych, którzy uciekli z Treblinki?
Widząc, że mi współczuje, odpowiadam, że tak, jestem jednym z uciekinierów, 

i proszę, aby mi jakoś pomógł. Powiada, że musi iść do młyna kupić pszennej mąki 
na jutrzejsze święto. Mimo to jednak zawraca razem ze mną do domu, który znajduje 
się dwa kilometry za wsią. Idzie przodem, ja za nim.

Gdy wszedłem do jego domu, zobaczyłem kobietę z dzieckiem na rękach. Przytu-
lam dziecko i całuję je. Kobieta patrzy na mnie zdumiona, a ja mówię do niej: „Droga 
pani, przez cały rok nie widziałem ani jednego żywego dziecka...”. Kobieta płacze 
razem ze mną. Daje mi jeść, a widząc, że jestem zupełnie przemoknięty, daje mi ko-
szulę swego męża, abym się przebrał. Zauważa, że to jego ostatnia koszula.

Widzę, że ci ludzie chcą mi pomóc. Kobieta mówi do mnie z płaczem:
– Chętnie bym panu pomogła, ale boję się sąsiadów; przecież mam małe dziecko...
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Posiedziałem u nich pół godziny, po czym podziękowałem serdecznie i chcę się 
już pożegnać. Chłop pokazuje mi jednak przez okno stodołę stojącą pośrodku pola, 
niedaleko stąd. Stodoła należy do bogatego wieśniaka i nikt w niej nie bywa. Radzi 
mi, abym się tam ukrył, wieczorem przychodził do niego, a on da mi jeść. Dziękuję 
im i idę do tej stodoły. Układam się głęboko w sianie, aby mnie nie było widać. Je-
stem szczęśliwy.

Zapada zmierzch, więc wyłażę spod siana i idę do domu moich przyjaciół. Przyj-
mują mnie bardzo życzliwie. Po paru minutach przychodzi nagle sąsiad. Nie witając 
się nawet ze mną, podchodzi blisko i mocno uderza mnie dwukrotnie w twarz. Za-
czyna wrzeszczeć:

– Żydku, za mną! – Jestem bezradny. Kobieta, widząc, co on chce ze mną zrobić, 
zaczyna go prosić, żeby mnie puścił wolno. Ale ten łajdak nie chce mnie zostawić. 
Kobieta całuje go i prosi:

– Franek, czego chcesz od tego człowieka? Przecież go nie znasz!
On wrzeszczy na nią z pretensją, dlaczego ona chce mnie bronić:
– Czy wiesz, że ci bandyci podpalili Treblinkę? Dostanę za niego nagrodę!
Nie pomagają ani jej modlitwy, ani płacz. Kobieta, widząc, że nie może na niego 

wpłynąć, podchodzi do niego blisko i obejmuje go od tyłu, krzycząc, żebym uciekał.
Wyrywam się i wybiegam z domu. Uciekam przez ogród, biegnę jakieś kilkaset 

kroków, w końcu kładę się na polu.
Postanawiam, że nie będę dalej uciekał, żal mi tracić takich dobrych ludzi. 

Doszedłszy do wniosku, że Franek już sobie poszedł, czołgam się na czworakach 
do moich przyjaciół. Otwieram stodołę i kładę się na swoje miejsce. Rano przycho-
dzi gospodarz. Gdy widzi, że jestem tu, wita się ze mną bardzo serdecznie. Boi się, 
że wpadnę, ponieważ ludzie z okolicy nie są bynajmniej poczciwi. Kilka razy dzien-
nie przynosi mi coś do zjedzenia, a wieczorem zamykam się w stodole na polu.

Tak spędzam dwa tygodnie. Co wieczór przychodzę do tych dobrych ludzi pod 
dom, a oni dają mi jedzenie przez okno. Jednak pewnego dnia przybywa właściciel 
stodoły i wrzuca zboże. Mam wrażenie, że mnie zobaczył, więc postanawiam opuścić 
kryjówkę i dostać się za wszelką cenę do Warszawy.

Wieczorem idę do moich gospodarzy, żeby powiedzieć im, jaką podjąłem decyzję. 
Starają się mnie przekonać, abym tego nie robił, boją się, że złapią mnie żandarmi kon-
trolujący drogi. Jednak ja obstaję przy swoim i żegnam się z nimi. Gospodarz tłumaczy 
mi, że najbliższa stacja nazywa się Kostka i znajduje się siedem kilometrów stąd.

Droga jest trudna, ponieważ w pociągach jest wielu kontrolujących żandarmów. 
Udaje mi się jednak bez kłopotu dotrzeć do Warszawy, a potem do Piastowa, gdzie 
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mieszka mój polski przyjaciel Jarosz. W pierwszej chwili nie poznaje mnie i chce mi 
dać pięć złotych jałmużny. Później, gdy już wie, kim jestem, cieszy się ze spotkania 
i udziela mi pierwszej pomocy. Załatwia mi też aryjskie papiery.

Po kilkudniowym odpoczynku u niego załamuję się całkowicie duchowo i fi-
zycznie. Tracę apetyt i dochodzę do przekonania, że nie powinienem żyć po tym, 
co widziałem i przeżyłem. Moi przyjaciele pilnują mnie i starają się mnie przekonać, 
że takich świadków jak ja pozostało przy życiu niewielu i muszę żyć po to, żeby 
o wszystkim opowiedzieć.
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24. Bohaterski opór Żydów

[Z pola walki w kraju, „Polska Zwycięży”, 15 V 1943, nr 7(9), cyt. za: Wojna żydowsko-nie-
miecka. Polska prasa konspiracyjna 1943–1944 o powstaniu w getcie Warszawy, wybór i oprac. 
Paweł Szapiro, Londyn, „Aneks”, 1992. Pismo „Polska Zwycięży” było wydawane przez Dele-
gaturę Rządu RP na Kraj]

Bohaterski opór resztek ludności żydowskiej w ghetcie warszawskim wygasa po-
woli, lecz jeszcze trwa. Wszystkie ulice i domy dzielnicy żydowskiej płoną. Chmury 
dymu unoszą się nad Warszawą. Pozostali przy życiu Żydzi bronią się w piwnicach. 
Niemcy z wielkimi ofiarami zdobywają dom po domu. Ulice, na których wygasły 
pożary, zasłane są trupami, których nikt nie uprząta i przedstawiają wstrząsający wi-
dok. Jednocześnie z końcowym aktem likwidacji ghetta odbywa się na ulicach War-
szawy polowanie na ukrywających się Żydów.

Broniący się Żydzi wydali odezwy głoszące, że walka w ghetcie jest „dalszym cią-
giem obrony Warszawy i walki o Polskę Niepodległą”.
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25. O milczenie prasy zagranicznej w sprawie bezprzykładnej 
zbrodni

[Kazimierz Pużak, Wspomnienia 1939–1945, Gdańsk, Towarzystwo Wydawnicze Graf, 
1989, nowe wydanie: Łomianki, LTW, 2012]

Godzi się wspomnieć powstanie w Getcie w dniu 18 kwietnia. Była to akcja wy-
łącznie żydowska, partyjnie luźna, w pewnym stopniu Bundowska Poalej Syjoni-
styczna. Zdarzały się też objawy wpływów komuny. Było też trochę Polaków – łącz-
ników z ZWZ i Delegaturą. Na PKP mieliśmy w owym czasie sprawozdania ZWZ 
i Komitetu Opieki nad Żydami. W tych kierunkach szła akcja wspomagania, a więc 
pomoc materiałowa ZWZ (chociaż pod względem uzbrojenia Żydowska Organiza-
cja Bojowa była według relacji ZWZ bardzo dobrze wyposażona w broń i sprzęt 
bojowy) była w granicach ZWZ dostarczana. Walną pomocą mogłaby być broń 
ciężka, nie mówiąc już o artylerii, no i awiacji – ale tych sprzętów ZWZ nigdy nie 
posiadał. Jakie były zasoby i możliwości własne, o tym świadczy chyba najbardziej 
autorytarnie powstanie sierpniowe. I dlatego zarzuty na bezczynność polskich czyn-
ników wojskowych są zarzutami oszczerczymi, zdarzającymi się zawsze, gdy Polak 
przegrywa. Wtedy każdy zarzut utrzymuje się jako prawda obiektywna. Że z istotną 
prawdą mijają się koła żydowskie – cóż na to poradzić? Zresztą nie grzeszą uczciwą 
prawdą nawet tam, gdzie istnieją efekty w postaci miliardów złotych udzielanych 
na pomoc Żydom i w punktach opieki nad nieszczęśliwymi uciekinierami z Getta. 
Pewnie, że dzisiaj się lepiej z tym udziałem „faszystowskiego” ruchu w Londynie nie 
afiszować. Ale po cóż złorzeczyć? Czy dużo wpłynęło pomocy od sąsiada? Zapew-
ne że telegraf radiowy Delegata stale przeciążony i zawsze działający niejako pod 
okiem Gestapo nie mógł całego zamówienia z okresu powstania w Getcie wyładować 
za granicę, w pierwszym rzędzie do Londynu. Jednak godzi się zapytać, kto jeszcze 
z narodów okupowanych spełniał funkcję telegrafisty w sprawie żydowskiej? Warto 
dodać, że niemal do końca 1942 roku prasa zagraniczna unikała jak zaklęta tematu 
eksterminacyjnego Niemców wobec Żydów. Po prostu temu, co podawano oficjalnie 
z Polski, nie wierzono. Jaka była psychoza „demokracji” dowodzi tego fakt legendy, 
stworzonej przez Goebbelsa i rozprowadzonej przez usłużną prasę wielkich demo-
kracji – że walka w Getcie Warszawskim została podjęta przez Żydów jako samo-
obrona przed Polakami, którzy rzucili się na Żydów, by ich wymordować. Niemcy 
zaś po prostu z dobroci serca – interweniowali. W te legendy uwierzono. Ale nie 
o to mi idzie. Idzie mi o to, że milczenie prasy zagranicznej – będącej przecież dome-
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ną finansjery żydowskiej do wiosny 1943 roku w sprawie bezprzykładnej mordowni 
Żydów – zasługuje na uwagę i najgłębsze studium.

[Kazimierz Pużak (1883–1950), wybitny działacz niepodległościowy i socjali-
styczny, jeden z przywódców Polskiego Państwa Podziemnego, przewodniczący Rady 
Jedności Narodowej. Aresztowany przez NKWD w 1945 r., został skazany w proce-
sie szesnastu przywódców Polski Podziemnej na 1,5 roku więzienia. Po powrocie 
do kraju spisał wspomnienia wojenne, których rękopis był poszukiwany przez UB 
przez wiele lat. Aresztowany przez komunistów w 1947 r., skazany w procesie działa-
czy PPS na 10 lat więzienia, zmarł w więzieniu w Rawiczu, kilka dni po zepchnięciu 
go ze schodów przez strażników].



26

48

zagadnienia 
monograficzne

Polacy i Żydzi w czasie II wojny światowej.  
materiały edukacyjne Instytutu Pamięci Narodowej

26. „Tego, co o nich mówili, nie powtórzę”

[Alina Margolis-Edelman, Tego, co mówili, nie powtórzę…, wyd. II, Wrocław, Wydawnictwo 
Siedmioróg, 1999]

Na placu Krasińskich było dużo ludzi, wszyscy ubrani odświętnie, już 
po wiosennemu, małe dziewczynki ze skakankami i piłkami; jedna trzymała w ręku 
dwa kolorowe baloniki, była taka śliczna, że wszyscy się do niej uśmiechali. Grała 
muzyczka.

Z drugiej strony muru była cisza.
– Czy to prawda, że Żydzi strzelali? – spytałam jakąś kobietę. – Ano prawda.
– Żydki się biją, weszli tam Niemcy – dodał mężczyzna.
W tej chwili zauważyłam, że Niemcy obstawiali mur. Co dwadzieścia, trzydzieści 

metrów stał żołnierz z karabinem. Byli też granatowi policjanci.
Gruchnęły strzały. Pojedyncze i salwami.
Zamarłam, serce mi waliło, łomotało w skroniach. Pochyliłam się i pogłaskałam 

dziewczynkę z balonikami po włosach.
Znów strzały, jakieś wybuchy.
Moi najbliżsi – mama, brat, Inka, byli po tej stronie, ale inni...
Nasi z mieszkania na czwartym piętrze przy Gęsiej 6, moje koleżanki ze szkoły, 

moja kamienica, moja ulica, ci ze schronów, ci z rewolwerami i karabinami...
Mur miał więcej niż dwa metry wysokości.
Prawie naprzeciwko mnie jakiś wyrostek wziął rozbieg, jakby skakał o tyczce, 

przeskoczył mur i wbiegł do getta.
Dlaczego? Kim był? Co go popchnęło?
Nikt nie zwrócił na to uwagi. Niemcy też nie.
Nowe salwy. Strzelanina.
Około drugiej wszystko ucichło.
Musiałam wracać. W domu nastrój pogodnej wiosennej Wielkanocy.
Następnego dnia wróciłam pod mur. Znów na Bonifraterską. W oknach domu 

naprzeciwko zobaczyłam dwie postacie, zdawało mi się, że widzę karabiny. Jakiś 
człowiek biegł po dachu. Przechodnie i gapie stawali grupkami, podnosili głowy, 
pokazywali ich sobie palcami. Tego, co o nich mówili, nie powtórzę, nie chcę 
powtórzyć.

Po południu wybuchł w getcie ogromny pożar. Widać go było zewsząd. Paliły się 
domy, gęsty, czarny dym buchał w górę. Całe getto stało w ogniu.
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Wieczorem na niebie nad gettem pojawiła się wielka, gorejąca łuna. Palą ich!!!
Przez następne dni i noce łuna była coraz większa, w dzień walił wciąż czarny 

dym.
Kiedy przyszłam tam znów, chyba po tygodniu, wciąż się paliło. Na Świętojerską 

przyjechała straż pożarna. Sikawkami próbowali gasić pożar za murem, była obawa, 
że zajmą się domy po polskiej stronie.

Zebrała się grupa gapiów, którzy obserwowali z odległości. Tego, co mówili, nie 
powtórzę, nie chcę powtórzyć.

[Alina Margolis-Edelman (1922–2008), lekarz, uczestniczka Powstania 
Warszawskiego, odznaczona Krzyżem Walecznych. Była pierwowzorem Ali 
ze słynnego elementarza Mariana Falskiego. Po wojnie pracowała jako lekarz 
(specjalizowała się w pediatrii). Położyła ogromne zasługi w opiece nad dziećmi 
chorymi na cukrzycę, była m.in. założycielką ośrodka leczenie cukrzycy dziecięcej 
w Rabce. Zmuszona do opuszczenia Polski po antysemickiej kampanii komunistów 
w 1968 roku, zamieszkała we Francji. Należała do wybitnych działaczek organizacji 
Lekarze bez Granic. Jej mężem był Marek Edelman (1919 lub 1922–2009), lekarz, jeden 
z przywódców Żydowskiej Organizacji Bojowej i powstania w getcie warszawskim].
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27. Historia pianisty

[Władysław Szpilman, Pianista. Warszawskie wspomnienia 1939–1945, Kraków, Znak, 2000]

Szliśmy szybkim krokiem, wybraliśmy najkrótszą drogę, a mimo to miałem wra-
żenie, że jest nieskończenie długa. Wreszcie osiągnęliśmy nasz cel – dom przy ulicy 
Noakowskiego 10, gdzie miałem się ukryć na piątym piętrze w malarskim atelier, 
znajdującym się wówczas w dyspozycji jednego z przywódców muzycznej konspi-
racji, kompozytora Piotra Perkowskiego. W atelier czekała na nas zdenerwowana 
i martwiąca się Godlewska. Odetchnęła z ulgą, gdy nas ujrzała […].

Atelier, w którym się znajdowałem i miałem jakiś czas pozostać, było dość du-
żym pomieszczeniem – rodzajem sali z przeszklonym sufitem. Po obu stronach 
miała ona maleńkie sypialnie bez okien, odgrodzone drzwiami. Boguccy przygo-
towali dla mnie łóżko polowe. Po koszarowych  pryczach, na których do tej pory 
spałem, wydawało mi się ono niebywale wygodne. Byłem szczęśliwy, już przez 
sam fakt, że nie spotkałem Niemców, nie słuchałem ich wrzasku i nie musiałem 
się obawiać, że w każdej chwili będę bity albo nawet zabity przez jakiegoś SS-ma-
na. […]

[…] Bogucki porozumiał się z byłym dyrektorem muzycznym Polskiego Radia, 
Rudnickim – moim szefem z okresu przedwojennego – który pojawił się pewne-
go wieczoru w towarzystwie inżyniera Gębczyńskiego. Miałem przeprowadzić się 
do oficyny tego samego domu, do mieszkania państwa Gębczyńskich. Tego samego 
wieczoru miałem dotknąć klawiatury pierwszy raz od siedmiu miesięcy. Siedmiu 
miesięcy, podczas których straciłem wszystkich moich ukochanych, przeżyłem li-
kwidację getta i rozbierałem jego mury, później zaś dźwigałem wapno i cegły. Długo 
opierałem się namowom pani Gębczyńskiej, aż w końcu uległem. Zesztywniałe pal-
ce poruszały się opornie po klawiszach, a dźwięk drażnił jak coś obcego, trudnego 
do zniesienia.

[…] 
Była godzina siódma wieczorem, sobota 27 lutego, gdy opuściliśmy mieszkanie 

państwa Gębczyńskich. Na szczęście panowała zupełna ciemność. Na placu Unii zła-
paliśmy rikszę, dostaliśmy się bez przeszkód na Puławską i udało nam się wbiec, nie 
spotykając nikogo na klatce schodowej, na czwarte piętro.

Mieszkanie okazało się komfortową, elegancko urządzoną garsonierą, nie za 
dużą, z wnęką, w której znajdowało się wejście do toalety. Po przeciwnej stronie wnę-
ki mieściła się wielka szafa w ścianie, a obok kuchenka gazowa. […] Pierwszej nocy 
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spałem długo, gdyż chciałem nacieszyć się przyjemnością leżenia na prawdziwej ka-
napie o doskonałych sprężynach.

Następnego dnia przyszedł Lewicki ze swoją znajomą, panią Malczewską, i przy-
niósł moje rzeczy. Przy tej okazji omówiliśmy sprawę mego wyżywienia i tego, jak 
mam się zachować podczas spisu ludności mającego odbyć się następnego dnia. 
[…].

Musiałem sobie czymś wypełnić czas pomiędzy tak tęsknie wyczekiwanymi wi-
zytami. Wiele czytałem i uczyłem się gotować najsmaczniejsze potrawy, postępując 
według kucharskich rad doktorowej Malczewskiej. Musiałem wszystko robić bez-
głośnie, poruszać się na palcach, w zwolnionym tempie, by broń Boże o nic nie ude-
rzyć ręką lub nogą. Ściany były cienkie i każdy nieostrożny ruch mógł zdradzić moją 
obecność przed sąsiadami […].

Był początek czerwca, gdy pewnego dnia, nagle, o dziwnej jak na niego godzi-
nie – w samo południe – pojawił się Lewicki. Jednakże nie przyniósł mi tym razem 
dobrych wiadomości. Był nieogolony, oczy miał podkrążone jak po nieprzespanej 
nocy, a minę wyraźnie zakłopotaną.

– Ubieraj się! – rozkazał szeptem.
– Co się stało?
– Wczoraj wieczorem gestapo zapieczętowało mój pokój u doktorstwa Malczew-

skich, w każdej chwili mogą zjawić się tutaj. Musimy natychmiast uciekać.
Uciekać? W biały dzień, w południe? Było to dla mnie równoznaczne z samobój-

stwem.
Lewicki niecierpliwił się.
– Pospiesz się wreszcie! – naciskał, podczas gdy ja po prostu stałem w bezruchu, 

zamiast zgodnie z jego oczekiwaniami pakować torbę. Postanowił dodać mi odwagi 
i podnieść mnie duchu.

– Nie masz się czego obawiać – zaczął nerwowo wyjaśniać – wszystko jest przygoto-
wane; niedaleko stąd czeka na ciebie ktoś, kto zabierze cię w bezpieczne miejsce.

Mimo to nie miałem zamiaru ruszać się stąd. Niech się dzieje, co chce! Lewicki 
ucieknie i gestapo go nie znajdzie. Wolałem w razie czego tu z sobą skończyć, niż 
ryzykować dalszą tułaczkę – po prostu brakowało mi już sił. Udało mi się go jakimś 
cudem o tym przekonać. Objęliśmy się na pożegnanie, będąc prawie pewni, że już 
nigdy w życiu się nie zobaczymy, po czym Lewicki wyszedł.

[Władysław Szpilman (1911–2000), kompozytor i pianista żydowskiego pocho-
dzenia, przed II wojną światową pianista Polskiego Radia. Po ucieczce w 1943 roku 
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z getta warszawskiego (skąd w 1942 roku cała jego najbliższa rodzina została wywie-
ziona do obozu zagłady w Treblince), ukrywał się w Warszawie, dzięki pomocy m.in. 
Czesława Lewickiego oraz Andrzeja i Janiny Boguckich. Po powstaniu warszawskim 
nadal ukrywał się w ruinach miasta. Pomagał mu wówczas niemiecki oficer Wilm 
Hosenfeld. Po wojnie Władysław Szpilman pracował w Polskim Radiu, nadal kon-
certował i komponował].
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28. „Organizacje polskie zwalczają i likwidują szantaże…”

[Emanuel Ringelblum, Kronika getta warszawskiego wrzesień 1939 – styczeń 1943, przekład 
Adam Rutkowski, wstęp i red. Artur Eisenbach, oprac. Tatiana Berenstein i inni, Warszawa, 
Czytelnik, 1983]

15 października 1942 r.
[…] Polakom przypomniano o rozporządzeniu, że za ukrywanie Żydów grozi 

kara śmierci. Bardzo słaba działalność postępowych organizacji. Na razie [pomoc] 
tylko dla jednostek. Tylko bogaci ratują się po tamtej stronie. Brylanciarz musiał 
zapłacić szantażystom w jednym dniu 75 000, pewna dziewczyna – 60 000. Bandy 
szmalcowników grasują pod murami.

Organizacje polskie zwalczają i likwidują szantaże […]. Inteligencja drży i nie 
chce przyjmować żydowskich przyjaciół, wyjątek stanowią elementy ideowe.

Od rozpoczęcia wysiedlenia do końca października schwytano po tamtej stronie 
150 Żydów. Bardzo dobry stosunek polskich tramwajarzy do robotników żydow-
skich, przydzielonych do pracy w remizie tramwajowej. Pozwalają im pracować bez 
opasek, przyjaźnie ich przyjęli i dobrze się do nich odnoszą. To samo na innych pla-
cówkach, gdzie Żydzi pracują razem z Polakami.

Koledzy określonych zawodów zatroszczyli się o swych towarzyszy: prof. Hir-
szfelda, Bruno Winawera i innych.

Rozkaz, żeby nie wydawać Żydów.
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29. „Szmalcownicy” są wieczną zmorą Żydów po aryjskiej 
stronie…”

[Emanuel Ringelblum, Stosunki polsko-żydowskie w czasie drugiej wojny światowej, cyt. za: 
Wybór źródeł do nauczania o zagładzie Żydów, wybór i opracowanie zespół pod kierunkiem 
Aliny Skibińskiej i Roberta Szuchty, Warszawa, Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą 
Żydów, 2010]

Żydzi wpadali po aryjskiej stronie z rozmaitych powodów. Najważniejszy to do-
nosy. Pochodzą one z rozmaitych stron. Najczęściej od sąsiadów wrogo nastawio-
nych wobec Żydów, od volksdeutschów, szpiclów, gestapowców itp. Bardzo często 
źródłem „wpadunków” są meldunki. Są funkcjonariusze P[olicji] P[olskiej] systema-
tycznie obchodzący poszczególne domu i przeglądający księgi meldunkowe, które 
służą im za podstawę do rozmaitych badań. Rzeczy żydowskie są często źródłem 
szantażu albo wpadunku. Depozytariusz szuka sposobu pozbycia się właścicieli 
tych rzeczy, a najprostszym jest zameldowanie komu należy o miejscu ukrywania 
się Żyda. Rzeczy są źródłem nieszczęść i z innego powodu. Szantażyści idą w ślad 
za rzeczami z getta, które naprowadzają na mieszkania Żydów po aryjskiej stronie. 
Najczęściej źródłem „wpadunku” jest przypadek. […]

Obok agentów policyjnych szantażyści i „szmalcownicy” są wieczną zmorą Ży-
dów po aryjskiej stronie. Nie ma dosłownie Żyda „na powierzchni” czy „pod po-
wierzchnią”, który by nie miał [z nimi] do czynienia raz albo kilka razy i nie musiał 
się od nich wykupić mniejszą sumą pieniędzy.
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30. „Antypatia [...] ustąpiła litości, gdy przyszedł nędzarz”

[Ludwik Hirszfeld, Historia jednego życia, Warszawa, Czytelnik, 2000]

Doktor Beiles, świetny lekarz, ordynator szpitala, mówi, że odwiedził chore-
go przyjaciela po stronie aryjskiej, przy czym został schwytany i osadzony w tym 
więzieniu. Dobrowolnie pomaga lekarzowi więziennemu. Opowiada, że codziennie 
umiera po kilka osób przy objawach zatrucia dwutlenkiem węgla. Skazańcy duszą 
się tam formalnie. Pytam, za jakie przestępstwa siedzą. Wszyscy za to samo: inteli-
gencja, gdyż pozostała poza murami, proletariat, gdyż przekraczał mury w poszu-
kiwaniu pracy lub chleba. – „No, i jak wam tam było po tamtej stronie?” – pytam. 
I słyszę ze wszystkich stron okrzyki starszych i dzieci, jakieś namiętne okrzyki tęsk-
noty i wdzięczności: „O, Polacy są dobrzy, dawali mi chleb, zupę, a nawet skarpetki. 
A ja nawet mogłem przenocować”. Byłem tam z opaską na ramieniu. Ci biedacy nie 
mogli wiedzieć, że mi serce rośnie na myśl, że mój naród, któremu opinia świata za-
rzuca antysemityzm, jest dobry. Mimo kary śmierci za pomoc i mimo odziedziczo-
nej antypatii dla Żydów. I myślę, że jeśli Jehowa prowadzi rejestr wszystkich krzywd 
żydowskich, to skreśli i Przytyk, i bójki uniwersyteckie, i ławki, bo antypatia Polaków 
trwała tak długo, jak długo trwała wizja potężnego Żyda. A ustąpiła litości, gdy przy-
szedł nędzarz. Tak było w czasie męczeńskiej śmierci Żydów.
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31. „Mnie ratowało co najmniej trzydziestu Polaków”

[Fragment ostatniej rozmowy z Władysławem Szpilmanem z kwietnia 2000 r., opublikowa-
nej m.in. na stronach Kanadyjskiej Fundacji Dziedzictwa Polsko-Żydowskiego w Montrealu: 
http://www.polish-jewish-heritage.org/pol/listopad_szpilman.html]

Polska nie jest antysemickim krajem. Ci, co twierdzą przeciwnie, głoszą nieprawdę 
i prowadzą bardzo złą, wrogą Polsce robotę. Pamiętajmy, że za wzięcie udziału 
w akcji ratowania Żydów groziła śmierć. Nie każdy mógł się zdobyć na takie ryzyko. 
Nie wszyscy rodzą się bohaterami. Mnie ratowało co najmniej trzydziestu Polaków. 
Co najmniej trzydziestu – z narażeniem życia.
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32. Promienie światła

[Ze wspomnień Icchaka Cukiermana, Nadmiar pamięci (Siedem owych lat). Wspomnienia 
1939–1946, oprac. Marian Turski, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000]

Kto głosi totalną nienawiść do narodu polskiego, popełnia wielki grzech! Na tle 
antysemityzmu i powszechnej obojętności ludzie ci byli promieniami światła. Poma-
gając Żydom, ryzykowali życie, i to nie tylko swoje, ale także swych rodzin. Czasami 
całego podwórza. W 1945 r., gdy zorganizowano mi spotkanie z prasą międzynaro-
dową, powiedziałem wówczas szczerze i powtórzę to samo dzisiaj: żeby spowodo-
wać śmierć stu Żydów, wystarczył jeden polski donosiciel, ale żeby pomóc jednemu 
Żydowi, potrzebna była czasami pomoc dziesięciu Polaków, pomoc całej polskiej 
rodziny.

[Icchak Cukierman (1915–1981), pseud. „Antek”, pochodził z Wilna, przed woj-
ną działał w lewicowym ruchu syjonistycznym, tzw. chalucowym (pionierskim). 
W czasie okupacji niemieckiej był zdecydowanym zwolennikiem czynnego prze-
ciwstawienia się zbrodniczej polityce niemieckiej w stosunku do obywateli polskich 
pochodzenia żydowskiego. Po utworzeniu Żydowskiej Organizacji Bojowej objął 
funkcję zastępcy jej komendanta Mordechaja Anielewicza. W czasie ataku Niemców 
i jednostki litewsko-łotewskiej na getto 18 stycznia 1943 roku, mimo bardzo słabe-
go uzbrojenia dowodzonego przez siebie oddziału (na czterdziestu ludzi przypadały  
4 pistolety i 6 granatów), podjął walkę na pozycji przy ul. Zamenhofa 58. W kwietniu 
1943 roku został przedstawicielem ŻOB poza gettem, a po śmierci Anielewicza ko-
mendantem ŻOB. Utrzymywał kontakty z Armią Krajową. Po wybuchu Powstania 
Warszawskiego, 3 sierpnia 1944 roku apelował do ukrywających się Żydów o wzięcie 
udziału w walce (odezwę opublikowała „Warszawianka”, 11 VIII 1944, nr 4). Dowo-
dził oddziałem ŻOB, który walczył w szeregach AL na Starym Mieście. Po wojnie 
mieszkał w Izraelu. W 1961 r. wystąpił jako świadek w procesie zbrodniarza niemiec-
kiego Adolfa Eichmana w Jerozolimie. Jego żoną była Cywia Lubetkin (1914–1978), 
działaczka Dror, członkini ŻOB, uczestniczka powstania w getcie i Powstania War-
szawskiego.


