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Nigdy wi´cej

Zofia Koz∏owska, zamordowany Stanis∏aw Boryczka by∏ bratem jej dziadka

Irena Filip ze zdj´ciem ojca i stryjów zamordowanych w Pantalowicach
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O tragedii rodziny Baranków pami´tajà Irena Mucha, Jan Król i Zenon Skucha 
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Na podstawie dekretu Adolfa Hitlera
z 12 paêdziernika 1939 r. gubernator
Hans Frank 15 paêdziernika 1941 r. wyda∏
rozporzàdzenie nak∏adajàce kar´ Êmierci
na Polaków, którzy w jakikolwiek sposób
pomagali ˚ydom. Wyrok wykonywano
przez rozstrzelanie lub powieszenie. Innà
praktykà by∏o palenie domów, w których
ukrywali si´ ˚ydzi, wraz z ca∏à rodzinà go-
spodarzy i ich dobytkiem. Niemcy mordo-
wali rodziny od starców po niemowl´ta
i kobiety w cià˝y. W ten sposób zgin´∏o
prawdopodobnie ok. 2 500 Polaków. 

Polacy udzielali ˚ydom schronienia,
wyrabiali aryjskie dokumenty, dostarczali

jedzenie, leczyli chorych. W przy-
padku denuncjowania ˚ydów
w∏adze Podziemnego Paƒstwa
Polskiego wydawa∏y na konfiden-
tów wyroki Êmierci. Bardzo nie-
wiele wiemy o tych, którzy odda-
li ˝ycie za ratowanie ˝ydowskich
obywateli naszego paƒs twa .
Byl i  wÊród nich ludzie wykszta∏-
ceni, duchowni, ch∏opi i robotni-
cy. Zgin´∏y ca∏e rodziny, pozosta-
∏y relacje Êwiadków. Cz´sto nie
mo˝na ustaliç nazwisk zarówno
ratujàcych, jak i ratowanych. 

W 65 rocznic´ mordu w Cie-
pielowie, gdzie za ukrywanie
˚ydów oddzia∏ Waffen–SS
6 grudnia 1942 r. spali∏ ˝ywcem
lub zastrzeli∏ 33 Polaków,
w Muzeum Niepodleg∏oÊci od-
by∏a si´ 5 grudnia 2007 r. pre-
miera filmu dokumentalnego
„˚ycie za ˝ycie”. Film jest zapi-

sem relacji Êwiadków opowiadajàcych
o 10 historiach ludzi, których zabili
Niemcy za pomoc ˚ydom. 

W 1999 r. z inicjatywy prof. Tomasza
Strzembosza powsta∏ spo∏eczny Komi-
tet dla Upami´tnienia Polaków Ratujà-
cych ˚ydów. Do 2004 r., do Êmierci pro-
fesora, komitet, którego Komisji Histo-
rycznej przewodniczy∏, zgromadzi∏ setki
relacji Êwiadków. Instytut Pami´ci Na-
rodowej w 2005 r. rozpoczà∏ ich opraco-
wywanie. 

Pozosta∏o jeszcze wiele do zrobienia.
Trzeba si´ spieszyç, zanim odejdà ostat-
ni Êwiadkowie. 

Ponad szeÊciu tysiàcom Polaków Instytut Yad Vashem w Jerozolimie przyzna∏ medale „Sprawie-
dliwych wÊród Narodów Âwiata” za ratowanie ˚ydów podczas okupacji niemieckiej. To jedynie
wierzcho∏ek góry lodowej. Wed∏ug niektórych szacunków liczba Polaków udzielajàcych pomocy
˝ydowskim sàsiadom mo˝e si´gaç nawet miliona. 

Ma∏gorzata ¸´towska

Oddawali ˝ycie za ˝ydowskich sàsiadów

1100  hhiissttoorriiii  ––  1100  ttrraaggeeddiiii

W Siedliskach k. Miechowa w marcu 1942 r.
Niemcy zastrzelili ukrywajàcà ˚ydów pi´cio-
osobowà rodzin´ Baranków, w tym dwoje
dzieci. 

W Pantalowicach w województwie podkar-
packim 4 grudnia 1942 r. za udzielenie ˝ydow-
skiej kobiecie schronienia w domu i donosze-
nie ˝ywnoÊci ˚ydom ukrywajàcym si´ w lesie
w Handlach Szklarskich Niemcy zamordowali
dziewi´ciu Polaków: czterech braci Deców,
ma∏˝eƒstwo Lewandowskich i rodzin´ Kusz-
ków. 

W Ciepielowie i Rekówce w województwie
radomskim 6 i 7 grudnia 1942 r. Niemcy spali-
li ˝ywcem lub rozstrzelali 33 Polaków: sied-
mioro Kowalskich, rodziny Kosiorów i Sko-
czylasów, ma∏˝eƒstwo Obuchów i ich czworo
dzieci. 

W Krakowie Franciszka Budziszek–Resich,
w∏aÊcicielka zak∏adu fryzjersko–kosmetyczne-
go, by ratowaç ˚ydów, stara∏a si´ nadaç im
aryjski wyglàd – farbowa∏a w∏osy i wybiela∏a
cer´. Niemcy wywieêli jà do obozu w Ravens-
brueck, tam po Êmierci z jej pi´knych w∏osów
zrobiono trzy peruki. 

Niemcy zamordowali 27 marca 1945 r. Ro-
mana Bluma, cz∏onka Stronnictwa Narodowe-
go, wywiezionego do obozu koncentracyjnego
we Flossenburgu, gdzie pracowa∏ w kamienio-
∏omach. Wyrobi∏ w Krakowie fa∏szywe doku-
menty ˚ydówce, która potem w czasie prze-
s∏uchania poda∏a jego nazwisko. 

W Boiskach w województwie lubelskim
1 stycznia 1942 r. Niemcy zamordowali pol-
sko–˝ydowskie ma∏˝eƒstwo Boryczków i ich
kilkumiesi´czne dziecko. 

W tej samej miejscowoÊci 2 stycznia 1943 r.
za pomoc okazanà rannemu ˚ydowi Niemcy
zastrzelili i spalili Józefa Krawczyka, jego ˝on´
i kilkuletniego syna. 

W Woli Przybys∏awskiej w województwie lu-
belskim 10 grudnia 1942 r. Niemcy spalili kil-
kudziesi´ciu ˚ydów ukrywajàcych si´ w le-
Ênym bunkrze i zabili kilkunastu Polaków nio-
sàcych im pomoc. 

W Opocznie w województwie radomskim
na prze∏omie wrzeÊnia i paêdziernika 1942 r.
w zasadce na dworcu kolejowym Niemcy za-
mordowali m.in. Katarzyn´ Kaêmierczak,
matk´ trojga dzieci, która by∏a w siodmym
miesiàcu cià˝y. Chcia∏a wydostaç z getta ˝y-
dowskie dziecko. 

W Warszawie Siostry Mi∏osierdzia ukrywa∏y
w sierociƒcu Êw. Stanis∏awa Kostki ˝ydowskie
dzieci uratowane z getta. 29 lub 30 sierpnia
1944 r. zgin´∏o osiem sióstr, które dobrowol-
nie towarzyszy∏y swym podopiecznym prowa-
dzonym na Êmierç. 

Film „˚ycie za ˝ycie” powsta∏ z inicjatywy Narodowego Centrum Kultury, Instytutu Pami´ci
Narodowej i firmy producenckiej Picaresque. Zrealizowano go ze Êrodków Ministerstwa Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu edukacyjnego „Patriotyzm jutra”. 

Idea Maciej Pawlicki; realizacja Arkadiusz Go∏´biewski; redakcja: Sylwia Ko∏odyƒska, Jaro-
s∏aw Wróblewski; koordynator projektu Krystyna Michalska; zdj´cia: Arkadiusz Go∏´biewski,
Artur Fràtczak, Andrzej Wyroz´bski; monta˝ Jerzy Wierzbicki; opracowanie muzyczne Zbigniew
Zbrowski; kierownik produkcji Agnieszka Majle–Pawlicka; konsultacja historyczna Jan ˚aryn,
Instytut Pami´ci Narodowej; produkcja Picaresque Maciej Pawlicki
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Rodzina Kowalskich spalona ˝ywcem przez oddzia∏
Waffen–SS za ukrywanie ˚ydów 
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W ten sposób, niejako
symbolicznie, Ameryka
uczci∏a jednego z najwi´k-
szych bohaterów II wojny
Êwiatowej, porucznika Armii
Krajowej, który w 1942 r. po
raz pierwszy w sposób tak
pe∏ny i obszerny przekaza∏
Êwiatu relacj´ o okupowanej
Polce, Polskim Paƒstwie
Podziemnym, a przede
wszystkim o dokonujàcej si´
najwi´kszej zbrodni w histo-
rii dziejów – zag∏adzie naro-
du ˝ydowskiego. 

Jan Karski by∏ emisariu-
szem polskich w∏adz pod-
ziemnych. Jako ˝o∏nierz wy-
konywa∏ rozkazy. Z w∏asnej
jednak woli, zdajàc sobie
spraw´ z ogromnego ryzy-
ka, podjà∏ si´ jeszcze jednej
dodatkowej roli: postano-
wi∏ zostaç nie tylko pos∏aƒ-
cem, ale i Êwiadkiem. Gdy
ukrywajàcy si´ w Warszawie
dzia∏acze konspiracyjnego
˝ydowskiego podziemia
zwrócili si´ do niego, by
przekaza∏ ich dramatyczny
apel o pomoc dla ginàcego narodu,
Karski nie tylko podjà∏ si´ tej misji,
lecz zwróci∏ si´ do swych rozmów-
ców, by umo˝liwili mu, aby to
o czym s∏yszy, móg∏ zobaczyç na
w∏asne oczy. W ten sposób rozpo-
cz´∏a si´ najbardziej zdumiewajàca
i najtragiczniejsza cz´Êç wojennej
przygody polskiego emisariusza. To
nie znaczy, ˝e poprzednie wojenne
losy wówczas ppor. Jana Kozielew-
skiego, bo takie by∏o jego rodowe
nazwisko, nie obfitowa∏y w wydarze-
nia niezwyk∏e. 

WWyyjjààttkkoowwyy  cciiààgg  wwoojjeennnnyycchh  zzddaarrzzeeƒƒ
Urodzony tu˝ przed wybuchem

I wojny Êwiatowej, nale˝a∏ do pierwsze-
go pokolenia Polaków, którzy dorastali
w wolnej ojczyênie. Po skoƒczeniu stu-
diów wstàpi∏ do s∏u˝by dyplomatycznej.
Wybuch wojny przerwa∏ znakomicie
zapowiadajàcà si´ karier´. 

M∏odego podporucznika artylerii
1 wrzeÊnia 1939 r. zasta∏ w OÊwi´cimiu.
Miasteczko to, które póêniej zyska∏o po-
nurà s∏aw´ pod niemieckà nazwà Au-
schwitz, le˝a∏o niedaleko granicy pol-
sko–niemieckiej. Bateria Karskiego nie

mia∏a okazji oddaç ani jedne-
go strza∏u. Cofajàc si´ na
wschód, Karski wraz z innymi
rozbitkami wojennymi dotarli
do Tarnopola. 

Tu zasta∏ go 17 wrzeÊnia –
dzieƒ, w którym Zwiàzek Ra-
dziecki zdradziecko zaatako-
wa∏ Polsk´. Karski trafi∏ do
sowieckiej niewoli. 

Tutaj rozpoczà∏ si´ niezwy-
k∏y ciàg zdarzeƒ, w których
niewiarygodne szcz´Êcie mie-
sza∏o si´ z równie niezwyk∏à
przenikliwoÊcià m∏odziutkiego
oficera. Gdy tylko dowiedzia∏
si´, ̋ e mi´dzy dwoma sojuszni-
kami, czyli hitlerowskimi
Niemcami a Radzieckà Rosjà,
zawarto porozumienie o wy-
mianie jeƒców, przebra∏ si´
w mundur szeregowca. Jako
urodzony w ¸odzi, a wi´c
w myÊl nowo wytyczonych gra-
nic w Rzeszy Niemieckiej,
zg∏osi∏ si´ jako ochotnik do wy-
miany. Potem by∏ skok z nie-
mieckiego transportu i po nie-
spe∏na dwóch miesiàcach od
wyruszenia na front m∏ody

podporucznik znalaz∏ si´ znów w War-
szawie. OczywiÊcie natychmiast zg∏osi∏
gotowoÊç do dalszej s∏u˝by. 

PPiieerrwwsszzaa  mmiissjjaa  pprrzzeezz  TTaattrryy
Organizujàce si´ podziemne w∏adze

chcia∏y jak najszybciej nawiàzaç kontakt
z nowym polskim rzàdem we Francji.
M∏odemu znajàcemu j´zyki dyplomacie
powierzono pierwszà misj´. Mia∏ do-
trzeç do Pary˝a – przekazaç meldunki
z kraju i przywieêç instrukcje. Pierwsza
próba wydostania si´ z okupowanej Pol-
ski zakoƒczy∏a si´ fiaskiem. Ppor Kozie-

Maciej Koz∏owski

Jan Karski – bohater trzech narodów
W dniu Âwi´ta Niepodleg∏oÊci, 11 listopada 2007 r., w Nowym Jorku, w samym sercu Manhatta-
nu u zbiegu Madison Avenue i 37. ulicy, przed pi´knym pa∏acykiem, w którym mieÊci si´ Konsu-
lat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej, ods∏oni´to pomnik – ∏aweczk´ emisariusza Armii Krajo-
wej Jana Karskiego. JednoczeÊnie og∏oszono, ˝e – decyzjà w∏adz miasta Nowy Jork – naro˝nik
tych dwu ulic nosi∏ b´dzie nazw´ Jan Karski Corner. 

Wybuch wojny przerwa∏ znakomicie zapowiadajàcà si´ karier´ dyploma-
tycznà Jana Kozielewskiego
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lewski dotar∏ do okupowanego przez So-
wietów Lwowa, gdzie okaza∏o si´, ̋ e nikt
nie odwa˝y∏ si´ na przeprowadzenie go
przez granic´ do Rumunii. 

Wybrano inna tras´ – przez Tatry, S∏o-
wacj´ – na W´gry. Tym razem podró˝
odby∏a si´ bez wi´kszych przeszkód, nie
liczàc otartych nóg. W pierwszych
dniach marca dotar∏ do Agnels, gdzie
od koƒca listopada 1939 r. formalnie
urz´dowa∏ polski rzàd na uchodêstwie.
Opiek´ nad emisariuszem z kraju prze-
jà∏ minister spraw wewn´trznych Stani-
s∏aw Kot. Organizowa∏ on wys∏annikowi
z kraju spotkania z przedstawicielami
w∏adz, przede wszystkim z premierem
rzàdu i Wodzem Naczelnym gen. W∏a-
dys∏awem Sikorskim. 

W tym czasie ruch kurierski mi´dzy
okupowanym krajem a rzàdem
w Agnels mia∏ ju˝ charakter zorgani-
zowany. Ustanowiono nawet specjal-
ne znaki i szyfry, których mieli u˝ywaç
emisariusze i kurierzy. Karski nale˝a∏
do tych pierwszych, którzy zgodnie
z instrukcjà z stycznia 1940 r. „majà
byç wtajemniczeni w treÊç przekazy-
wanych rozkazów i instrukcji”. 

Obok instrukcji o organizacji podzie-
mia, „Witold”, taki bowiem nosi∏ konspi-
racyjny pseudonim, mia∏ do przekazania
szczegó∏owe informacje dla przywódców
partii i stronnictw politycznych oraz in-
nych wa˝nych osobistoÊci w kraju. 

Podró˝ powrotna – tak˝e przez Bu-
dapeszt – odby∏a si´ bez wi´kszych
przygód. Tyle, ̋ e by∏ ju˝ kwiecieƒ, Ênie-
gi w górach po cz´Êci stopnia∏y i prze-
prawa odby∏a si´ nie na nartach, lecz
na piechot´. Nie by∏a ona zbyt ∏atwa.
Szef bazy przerzutowej na W´grzech
wr´czy∏ mu bowiem plecak, w którym
by∏o 15 kg banknotów. Nimi finanso-
wana mi∏a byç dzia∏alnoÊç podziemna
w kraju. Emisariusz by∏ tak zm´czony,
˝e kilka razy chcia∏ ukryç plecak z pie-
ni´dzmi w skalnej niszy. Jednak poczu-
cie misji przewa˝y∏o i pieniàdze szcz´-
Êliwie dotar∏y do Zakopanego. 

NNaasstt´́ppnnaa  wwyypprraawwaa  pprrzzeezz  BBeesskkiiddyy
Znakomite wywiàzanie si´ przez „Wi-

tolda” z powierzonej misji sprawi∏o, ˝e
w∏adze w kraju postanowi∏y niemal nie-
zw∏ocznie wys∏aç go z kolejnà misjà.
Tak˝e i tym razem podró˝ odbywaç si´

mia∏a poprzez góry na W´gry, jednak
nie jak poprzednio przez Tatry, które
w lecie by∏y bardziej chronione, lecz
przez nieco ni˝sze, zalesione, pasmo Be-
skidów. Jednak, jak póêniej napisa∏ we
wspomnieniach, Jan Karski od poczàt-
ku czu∏ zagro˝enie. Dobremu nastrojo-
wi na pewno nie sprzyja∏a sytuacja wo-
jenna. W kwietniu Niemcy zaj´∏y Dani´
i Norwegi´. W maju – Belgi´, Holandi´
i Luksemburg. Armie niemieckie wyda-
wa∏y si´ niezwyci´˝one, a po upadku
Belgii linia Maginota przesta∏a mieç mi-
litarne znaczenie. 4 czerwca pad∏a Dun-
kierka. „Zdawa∏em sobie spraw´ – napi-
sa∏ póêniej – ̋ e jeÊli Francja zostanie po-
konana, pozostan´ zawieszony w pró˝-
ni, gdzieÊ w Europie, ca∏y bowiem sys-
tem ∏àcznoÊci miedzy Polskà a emigra-
cyjnym rzàdem oparty by∏ o szlaki kon-
tynentalne”. 

Okaza∏o si´ jednak, ˝e niebezpieczeƒ-
stwo by∏o znacznie bli˝sze. Punkt kon-
taktowy na S∏owacji zosta∏ spalony i „Wi-
told” wraz z przewodnikiem zostali
aresztowani. Rozpocz´∏a si´ gestapow-
ska rutyna: brutalne bicie na przemian
z obietnicami ∏agodnego potraktowania,
gdy tylko „Herr Kurier” opowie wszyst-
ko o swoich podziemnych kontaktach.
Po trzech dniach takich przes∏uchaƒ
„Witold” zda∏ sobie spraw´, ˝e mo˝e nie
wytrzymaç dalszych tortur. W nocy wy-
ciàgni´tà z podeszwy buta ˝yletkà pod-
cià∏ sobie ˝y∏y. Ale i tym razem mia∏ nie-

wiarygodne szcz´Êcie. Stra˝nik dostrzeg∏
ka∏u˝´ krwi, a lekarze starali si´ ratowaç
polskiego emisariusza. Niemcy prze-
wieêli go do Nowego Sàcza i umieÊcili
w pilnie strze˝onym szpitalu. Na szcz´-
Êcie personel szpitala w ca∏oÊci by∏ pol-
ski. Lekarze i piel´gniarki celowo infor-
mowali Niemców, ˝e stan pacjenta jest
gorszy ni˝ w rzeczywistoÊci. 

Tymczasem w Krakowie odbywa∏y
si´ goràczkowe narady. Ostatecznà
decyzj´ podjà∏ komendant krakow-
skiego obszaru Zwiàzku Walki Zbroj-
nej Tadeusz Komorowski „Korczak”,
póêniejszy dowódca Armii Krajowej:
„Witold nie mo˝e pozostaç w r´kach
niemieckich”. Zorganizowano wielkà
akcj´ uwolnienia wi´ênia. Uda∏a si´
znakomicie, jednak póêniejsze repre-
sje by∏y straszne. Rozstrzelano wiele
osób zamieszanych w nowosàdeckà
konspiracj´. Kilku konspiratorów po-
magajàcych w ucieczce „Witolda” tra-
fia do obozu w Auschwitz. 

WW  BBiiPP  ii bblliisskkoo  FFrroonnttuu  
OOddnnoowwyy  PPoollsskkii

Po ucieczce „Witold” ukrywa∏ si´,
najpierw w podkrakowskim dworze,
póêniej w Krakowie. Zgod´ na powrót
do Warszawy dosta∏ dopiero po ponad
roku. Przydzielono go do Biura Infor-
macji i Propagandy (BiP) Komendy
G∏ównej AK. W konspiracji zbli˝y∏ si´
do Êrodowiska katolickiej inteligencji
tworzàcej ruch pod nazwà Front Odno-
wy Polski, gdzie dzia∏ali m.in. Zofia
Kossak–Szczucka i W∏adys∏aw Barto-
szewski. To z tego w∏aÊnie Êrodowiska
wysz∏a póêniej inicjatywa powo∏ania in-
stytucji zajmujàcej si´ w sposób zorga-
nizowany pomocà dla ukrywajàcych si´
˚ydów. W Warszawie przyjà∏ nowy
pseudonim – Jan Karski, który z czasem
sta∏ si´ jego imieniem i nazwiskiem. 

NNaa  ww∏∏aassnnee  ˝̋yycczzeenniiee  
ww ggeettcciiee  ii oobboozziiee  

Mimo ogromnego ryzyka podziemne
w∏adze postanowi∏y po raz kolejny wy-
korzystaç Karskiego jako emisariusza.
We wszystkich dotychczasowych mi-
sjach Karski spisa∏ si´ znakomicie. Do-
wiód∏ nie tylko oddania sprawie, wyjàt-
kowej pami´ci, niepospolitych talentów
konspiracyjnych, ale i niezwyk∏ej odwa-

Ksià˝ka „Story of the Secret State” (Tajne paƒ-
stwo) wydana w 1944 r. sta∏a si´ bestsellerem 

Fo
t. 

ar
ch

.



KOMBATANT nr 4/2008 6

Nigdy wi´cej

gi, która nigdy nie zamienia∏a si´ w bra-
wur´. Najwa˝niejsze jednak by∏o to, ˝e
Karski mia∏ przede wszystkim niepraw-
dopodobne szcz´Êcie. 

WiadomoÊç o przygotowywanej po-
dró˝y kurierskiej dotar∏a do podziem-
nych w∏adz organizacji ˝ydowskich. Wie-
dzieli, ˝e Karski ma przekazaç in-
formacje i oceny przywódców par-
tyjnych do szefów ich macierzystych
organizacji w Londynie. Poprosili
ówczesnego Delegata Rzàdu na
Kraj Cyryla Ratajskiego, aby mogli
tak˝e skorzystaç z us∏ug kuriera na
takich samych zasadach, jak pozo-
sta∏e stronnictwa polityczne. 

Po latach, tak zrelacjonowa∏ mi
tamte wydarzenia: „Naturalnie
zgodzi∏em si´ (…) Spotkanie od-
by∏o si´ o zmroku w na pól zruj-
nowanym budynku na przedmie-
Êciach Warszawy. Na spotkanie
przyszli dwaj ludzie, którzy przed-
stawili si´ pseudonimami jako
przedstawiciele Bundu i Syjoni-
stów. W czasie tej rozmowy, a tak-
˝e nast´pnych, dowiedzia∏em si´
rzeczy strasznych. Obaj rozmówcy
byli w najwy˝szym stopniu zrozpa-
czeni. Zdawali sobie bowiem
spraw´, ˝e deportacje z getta war-
szawskiego, które rozpocz´∏y si´
latem tego roku, a tak˝e z innych
gett na terenie kraju, oznaczajà
zag∏ad´ ca∏ego narodu”. 

Ju˝ samodzielnie, bez uzgadnia-
nia tego z podziemnymi w∏adza-
mi, Karski podjà∏ decyzj´ zaznajomie-
nia si´ z dokonujàcymi si´ w∏aÊnie
straszliwymi wydarzeniami w sposób
jak najbardziej bezpoÊredni. Dwukrot-
nie przeszmuglowano go na teren war-
szawskiego getta, podjà∏ tak˝e wypraw´
na wschód do jednego z obozów zag∏a-
dy. Przez wiele lat po wojnie Karski by∏
przekonany, ˝e obozem, na którego te-
ren przedosta∏ si´ w przebraniu estoƒ-
skiego stra˝nika, by∏ Be∏˝ec. Dopiero
w latach osiemdziesiàtych, gdy Karski
przyby∏ do Polski i odwiedzi∏ to miejsce,
okaza∏o si´, ˝e wówczas by∏ w obozie
przejÊciowym w Izbicy Lubelskiej. 

Gdy niemal pó∏ wieku po tamtych
wydarzeniach rozmawia∏em z Janem
Karskim powiedzia∏ mi: „By∏em
w tym obozie niespe∏na godzin´. Wy-

szed∏em chory. Napad∏y mnie jakieÊ
wymioty krwià. Ja tam widzia∏em
straszne rzeczy. Niedowierzanie? Pan
te˝ by niedowierza∏. Do dziÊ, mimo ˝e
od tamtego czasu min´∏o ju˝ ponad
40 lat, nie mog´ usunàç z pami´ci
scen, które tam widzia∏em”. 

MMiissjjaa  pprrzzeekkaazzaanniiaa  
iinnffoorrmmaaccjjii  ddoo  LLoonnddyynnuu

Tym razem podró˝ na zachód bie-
g∏a przez okupowane Niemcy. Karski
jecha∏ do Pary˝a jako francuski robot-
nik zatrudniony w Polsce. W wydrà˝o-
nym kluczu mia∏ mikrofilm zawierajà-
cy s∏ynny dziÊ w ca∏ym Êwiecie „raport
Karskiego” sporzàdzony przez BiP –
opis zag∏ady narodu ˝ydowskiego. 

Przyjazd Karskiego do Londynu
utrzymano w tajemnicy. Wszak, zgodnie
z planami, mia∏ on niebawem powróciç
do kraju. Zosta∏ jednak natychmiast
przyj´ty przez najwy˝szych dostojników
polskiego rzàdu, w tym gen. W∏adys∏awa
Sikorskiego. Po kilku tygodniach kon-
cepcja wykorzystania emisariusza z kraju
zmieni∏a si´. Karski spotka∏ si´ z ró˝ny-

mi dostojnikami brytyjskimi, w tym z sir.
Anthonym Edenem, drugà osobà po
Winstonie Churchillu. Przedstawi∏ sytu-
acj´ w okupowanej Polsce, w tym relacj´
o dokonujàcej si´ w∏aÊnie w tym czasie
ostatecznej zag∏adzie narodu ˝ydowskie-
go. Jednak mimo wysi∏ków Karskiego,

mimo staraƒ polskiego rzàdu,
sprzymierzeni nie byli gotowi do ja-
kiejkolwiek szerszej akcji, by prze-
ciwstawiç si´ zag∏adzie. Ta bezsku-
tecznoÊç, to milczenie sprawi∏o, ˝e
reprezentant polskich ̊ ydów w na-
miastce polskiego parlamentu na
obczyênie Szmul Zygielbojm po-
pe∏ni∏ samobójstwo. Dla Karskiego
to straszliwy cios, wszak kilka dni
wczeÊniej przekaza∏ mu on apel
wspó∏towarzyszy z kraju, by przeby-
wajàcy w wolnym Êwiecie ˚ydzi
podj´li si´ wszelkich, nawet najbar-
dziej desperackich kroków, aby
obudziç sumienie Êwiata. 

PPooddrróó˝̋  ddoo  SSttaannóóww  
ZZjjeeddnnoocczzoonnyycchh

Wielkie sukcesy Karskiego
w dzia∏alnoÊci, którà dziÊ okreÊlili-
byÊmy jako public relations, spra-
wi∏y, ˝e rzàd gen. Sikorskiego po-
stanowi∏ wys∏aç go do Stanów
Zjednoczonych, by tam przedsta-
wi∏ stan sprawy polskiej oraz wysi-
∏ek zbrojny i organizacyjny polskie-
go podziemia. Gdy w czerwcu, tu˝
przed wyjazdem, Karski ˝egna∏ si´
z gen. Sikorskim nie wiedzia∏, ˝e

b´dzie to ich ostatnie spotkanie. 
Przyjazd wys∏annika z Polski do Sta-

nów Zjednoczonych przygotowano
bardzo dobrze. Wyje˝d˝a∏ z paszpor-
tem dyplomatycznym jako Jan Karski.
Podobnie jak w Londynie rozpocz´∏a
si´ d∏uga seria spotkaƒ. Rozmawia∏
z politykami: sekretarzem stanu Cor-
dellem Hullem, sekretarzem obrony,
prokuratorem generalnym. Spotkania
te robi∏y na m∏odym polskim poruczni-
ku du˝e wra˝enie. Z czasem nabra∏ do
nich wi´kszego dystansu. Zrozumia∏,
˝e komplementy pod jego adresem, za-
pewnienia o wielkiej sympatii dla Pol-
ski mia∏y charakter zdawkowy. Amery-
ka prowadzàc ci´˝kie walki na Pacyfiku
nie by∏a a˝ tak bardzo zainteresowana
sytuacjà w Europie, a jeÊli ju˝ by∏a cie-
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Pod pseudonimem Jan Karski przekaza∏ Êwiatu wstrzàsajàcy
opis zag∏ady narodu ˝ydowskiego przez Niemców na ziemiach
okupowanej Polski
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kawa, to przede wszystkim tego, co
dzia∏o si´ na froncie wschodnim. 

Na koniec mia∏o miejsce najwa˝-
niejsze spotkanie. Emisariusz z Polski
trafi∏ do Owalnego Gabinetu. Staran-
nie przygotowanà i wie-
lokrotnie powtarzanà
opowieÊç tym razem za-
czà∏ od stwierdzenia, ˝e
obieca∏ ludziom, którzy
go wys∏ali, ˝e b´dzie sta-
ra∏ si´ dotrzeç do naj-
wy˝szych przywódców
wolnego Êwiata, w tym
do prezydenta Frankli-
na D. Roosevelta. Nikt
mu wówczas nie wierzy∏.
Prezydent wyda∏ si´ bar-
dzo zainteresowany sy-
tuacjà w okupowanej
Polsce. Zadawa∏ wiele
pytaƒ. Karski opowiada∏
szczegó∏owo o niemiec-
kim terrorze, o ∏apankach ulicznych.
Mówi∏ tak˝e o korupcji wÊród nie-
mieckich urz´dników i wojska, co po-
zwala∏o podziemnej organizacji na za-
kup broni i amunicji. Przeszed∏ wresz-
cie do – jak zapisa∏ to póêniej ambasa-
dor Jan Ciechanowski – „szarpiàcego
nerwy opisu swego pobytu w Be∏˝cu,
gdzie dosta∏ si´ w przebraniu stra˝ni-
ka i gdzie widzia∏ mordowanie ludzi
w wagonach kolejowych”. Tej cz´Êci
opowieÊci Karskiego, a tak˝e przed-
stawionych z ca∏à jasnoÊcià postulatów
˝ydowskich przywódców prezydent
nie komentowa∏. Porosi∏ o szczegó∏y
organizacji Polskiego Paƒstwa Pod-
ziemnego, szczegó∏owo interesowa∏
si´ ∏àcznoÊcià, pyta∏, czy w Polsce zimà
mog∏yby làdowaç i startowaç samoloty
zaopatrzone w p∏ozy. 

Na koniec prezydent zapyta∏ o dalsze
plany „Witolda”. Gdy dowiedzia∏ si´, ˝e
ma on powróciç do Polski, poprosi∏, by
emisariusz przekaza∏ przywódcom pol-
skiego podziemia, ˝e marsza∏ek Józef
Stalin wysunà∏ pod adresem Polski pew-
ne ˝àdania terytorialne. Za te ust´pstwa
na wschodzie Polska otrzyma ziemie na
zachodzie i pó∏nocy, które przed wojnà
nale˝a∏y do Niemiec. Spotkanie, które
trwa∏o ponad godzin´, prezydent zakoƒ-
czy∏ patetycznie: „Powiedz swoim przy-
wódcom, ˝e wygramy t´ wojn´, a winni

zostanà ukarani za zbrodnie, których si´
dopuÊcili. Powiedz im tak˝e, ˝e z wojny
Polska wy∏oni si´ silniejsza ni˝ by∏a
przed wojnà. Powiedz swemu narodowi,
˝e ma w tym domu przyjaciela”.

Po spotkaniu w Bia∏ym Domu, po
licznych póêniejszych wystàpieniach
publicznych zarówno w Stanach Zjed-
noczonych, jak i w Wielkiej Brytanii,
Karski by∏ ju˝ „spalony” i nie móg∏
powróciç do kraju. 

PPoolliittyycczznnyy  eemmiiggrraanntt  
Z Wielkiej Brytanii po raz kolejny

wyjecha∏ do Stanów Zjednoczonych.
Tu w ciàgu kilku tygodni napisa∏ ksià˝-
k´ Story of the Secret State (Tajne
paƒstwo), która natychmiast sta∏a si´
bestsellerem. Karski mia∏ swoje pi´ç
minut s∏awy. By∏o to jednak niemal do-
s∏ownie pi´ç minut. Gdy wojna zbli˝a-
∏a si´ do koƒca, rzàd londyƒski prze-
stawa∏ si´ liczyç jako sojusznik. W koƒ-
cu nadszed∏ moment cofni´cia uznania
dla legalnych w∏adz polskich i Karski

zosta∏, jak wielu innych bohaterów
tamtych lat, politycznym emigrantem. 

To by∏ dla niego cios, ale jak zawsze
wczeÊniej nie poddawa∏ si´. Rozpoczà∏
studia na Uniwersytecie Georgetown

w Waszyngtonie, z cza-
sem uzyska∏ tam profe-
sur´. Sta∏ si´ wybitnym
specjalistà w dziedzinie
stosunków mi´dzynaro-
dowych. Wielu z jego
studentów zrobi∏o z cza-
sem zawrotne kariery.
Jest wÊród nich Bill
Clinton. 

Przez wiele lat Karski
w ogóle nie wspomina∏
o wojennych przygo-
dach. Jego studenci nie
byli Êwiadomi, ˝e ich
profesorem jest wojen-
ny bohater. 

Dopiero w latach
osiemdziesiàtych, gdy by∏ ju˝ na emery-
turze, zaczà∏ mówiç o przesz∏oÊci. Do-
piero wówczas przysz∏y wyrazy uzna-
nia. Karski otrzyma∏ tytu∏ „sprawiedli-
wego wÊród narodów Êwiata” oraz ho-
norowe obywatelstwo Izraela. Wolna
Polska po 1989 r. przyzna∏a mu najwy˝-
sze odznaczenia – ordery: Polonia Re-
stituta i Or∏a Bia∏ego. Ukaza∏y si´
ksià˝ki i filmy. 

Mimo to Jan Karski i tak pozosta∏ sto-
sunkowo ma∏o znany. Wszak, jak stwier-
dzi∏ na uroczystoÊci w Nowym Jorku na-
czelny rabin Tel Avivu Meir Lau, ka˝de
miasto na Êwiecie powinno mieç ulice
imienia Jana Karskiego. Kielce, Uni-
wersytet Georgetown i w∏adze Nowego
Jorku pos∏ucha∏y tego apelu, w najbli˝-
szym czasie pomnik Karskiego stanàç
ma te˝ w Tel Avivie. 

Uroczyste wr´czenie pisarce Hannie Krall nagrody im. Jana Karskiego i Poli Nireƒ-
skiej. Na zdj´ciu Hanna Krall z Janem Karskim. Warszawa 14 marzec 2000 r. 
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MMaacciieejj  KKoozz∏∏oowwsskkii,,  ddzziieennnniikkaarrzz,,  ppoolliittyykk,,  ddyypplloommaattaa..  ZZwwiiààzzaannyy  zzee  ÊÊrrooddoo--
wwiisskkiieemm  „„TTyyggooddnniikkaa  PPoowwsszzeecchhnneeggoo””..  RReeddaakkttoorr  „„WWiiaaddoommooÊÊccii  KKrraakkooww--
sskkiicchh””,,  ww llaattaacchh  11998800––11998811  ttyyggooddnniikkaa  NNSSZZZZ  „„SSoolliiddaarrnnooÊÊçç””  RReeggiioonnuu  MMaa--
∏∏ooppoollsskkaa..  WW ttzzww..  pprroocceessiiee  ttaatteerrnniikkóóww  ww 11997700  rr..  pprrzzeecciiwwkkoo  ooppoozzyyccjjii  PPRRLL
sskkaazzaannyy  nnaa  kkiillkkaa  llaatt  wwii´́zziieenniiaa..

WW  llaattaacchh  11999999––22000033  aammbbaassaaddoorr  RRPP  ww IIzzrraaeelluu..  OObbeeccnniiee  wwiicceeddyyrreekkttoorr
DDeeppaarrttaammeennttuu  AAffrryykkii  ii BBlliisskkiieeggoo  WWsscchhoodduu  MMiinniisstteerrssttwwaa  SSpprraaww  ZZaaggrraa--
nniicczznnyycchh,,  ooddppoowwiiaaddaajjààccyy  ttaakk˝̋ee  zzaa  pprroobblleemmaattyykk´́  ssttoossuunnkkóóww  ppoollsskkoo––˝̋yy--
ddoowwsskkiicchh..

AAuuttoorr  ppuubblliikkaaccjjii  oo JJaanniiee  KKaarrsskkiimm TThhee  EEmmiissssaarryy  SSttoorryy  ooff  JJaann  KKaarrsskkii
((WWaarrsszzaawwaa  22000077))  oorraazz  MMii´́ddzzyy  SSaanneemm  ii ZZbbrruucczzeemm..  WWaallkkii  oo LLwwóóww  ii GGaallii--
ccjj´́  WWsscchhooddnniiàà  11991188--11991199  ((KKrraakkóóww  11999900)),,  aa ttaakk˝̋ee  KKrraajjoobbrraazzyy  pprrzzeedd  BBii--
ttwwàà  ((KKrraakkóóww  11998855))..  
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Taka sytuacja w Palestynie w 1947 r.
nie istnia∏a, tu mówi∏o si´ o uzyskaniu
od Brytyjczyków 100 tys. wiz dla emi-
grantów i stworzeniu mo˝liwoÊci dla
bardziej liberalnej emigracji w bliskiej
przysz∏oÊci. LudnoÊç ˝ydowska, która
nie liczy∏a wi´cej ni˝ 650 tys., pod man-
datem brytyjskim mog∏a o niepodleg∏o-
Êci tylko marzyç, a w∏aÊciwie my-
Êla∏a o budowie pewnego stopnia
autonomii w zakresie mandatu
brytyjskiego, podzia∏u Palestyny
na cz´Êç arabskà i ˝ydowskà 
ze swobodnà imigracjà. Walk´
zbrojnà z Brytyjczykami prowadzi-
∏a wy∏àcznie bardzo ma∏a, skrajnie
prawicowa organizacja rewizjoni-
styczna z niedu˝ym poparciem
spo∏eczeƒstwa ˝ydowskiego. (...)
Zbrojny konflikt mi´dzy dwoma
narodami: ˝ydowskim i arabskim
ju˝ wtedy, w 1947 r., ciàgnà∏ si´ od
prawie 70 lat. (...) 

UUrrooddzzii∏∏eemm  ssii´́  ww WWaarrsszzaawwiiee  
(...) Urodzi∏em si´ w 1925 r.

w Warszawie, przy ulicy Senator-
skiej w rodzinie ˝ydowskiej, ale
by∏em wychowywany wy∏àcznie
w duchu polskim, tak jak moi ro-
dzice. J´zykiem ojczystym miom,
moich rodziców i dziadków by∏ polski.
W domu nie s∏ysza∏em jidysz, mimo ˝e
dziadek ze strony ojca by∏ ˚ydem,
przestrzegajàcym zasad religii oraz sy-
jonistà. Kiedy mia∏em pi´ç lat, prze-
prowadziliÊmy si´ do ¸odzi, gdzie tak-
˝e znalaz∏em si´ w otoczeniu ludzi w∏a-
dajàcych wy∏àcznie j´zykiem polskim.
Poszed∏em do szko∏y polskiej, moje wy-
chowanie odbywa∏o si´ ca∏kowicie
w kulturze i duchu polskim, w mojej
szkolnej klasie by∏o ponad 50 proc. ˚y-
dów, przewa˝nie myÊlàcych tak jak ja.

Czu∏em si´ i by∏em Polakiem wyznania
moj˝eszowego. Zdawa∏em sobie Êwiet-
nie spraw´ z panujàcego antysemity-
zmu, ale uwa˝a∏em wtedy, ˝e z tym
trzeba walczyç poprzez edukacj´ spo∏e-
czeƒstwa i emigracja na pewno nie jest
rozwiàzaniem. Moja ÊwiadomoÊç na-
pi´tej sytuacji mi´dzynarodowej by∏a

ca∏kiem spora. W tych m∏odzieƒczych
latach myÊla∏em, ˝e kiedy przyjdzie
czas, moim obywatelskim obowiàzkiem
b´dzie s∏u˝yç w Wojsku Polskim
w obronie kraju, tak jak uczyni∏o to
wielu innych polskich ˚ydów. 

PPoo  wwyybbuucchhuu  wwoojjnnyy  
uucciieekk∏∏eemm  ddoo  LLwwoowwaa

Par´ dni po wybuchu wojny uciek∏em
z rodzicami z ¸odzi, najpierw do War-
szawy, a potem dalej na wschód.
W koƒcu dotarliÊmy do okupowanego

przez Sowietów Lwowa, gdzie kontynu-
owa∏em nauk´ w trzeciej klasie gimna-
zjalnej w bardzo patriotycznym lwow-
skim gimnazjum. Tam stawia∏em pierw-
sze kroki w ruchu oporu przeciw oku-
pantowi. Ten opór wyglàda∏ tak, ˝e mo-
ja grupa kolegów nie zapisa∏a si´ do
Komsomo∏u, pomimo wielkiego naci-

sku w∏adz bolszewickich, a tak˝e
bojkotowa∏a nauk´ rosyjskiego
i ukraiƒskiego. To by∏ taki ma∏y,
pierwszy krok. Mam wra˝enie, ˝e
nie bardzo zdawaliÊmy sobie spra-
w´ z konsekwencji, jakie mo˝emy
ponieÊç. Nara˝aliÊmy te˝ pewnie
nasze rodziny. Pó∏tora roku, które
sp´dziliÊmy we Lwowie pod so-
wieckà okupacjà, min´∏o bez nad-
zwyczajnych zdarzeƒ, z wyjàtkiem
kilkutygodniowego chowania si´
przed wywózkami na Syberi´.
W czerwcu 1941 r. wkroczyli
Niemcy, skoƒczy∏a si´ szko∏a, za-
cz´∏y si´ ∏apanki ˚ydów, w któ-
rych brali udzia∏ nie tylko Niem-
cy, ale te˝ Ukraiƒcy, a czasem nie-
którzy Polacy, twierdzàcy, ˝e
wszyscy ˚ydzi wspó∏pracowali
z bolszewikami. Zapewne si´ Paƒ-
stwo zgodzà, ˝e tego typu twier-
dzenia ani nie by∏y prawdziwe, ani

nie mogà stanowiç usprawiedliwienia
dla haniebnej wspó∏pracy z okupantem.
Nikt z grona moich rodziców i moich
bliskich z bolszewikami nigdy nie
wspó∏pracowa∏. Wszyscy zdawali sobie
Êwietnie spraw´, ˝e pod sowieckà oku-
pacjà nie b´dzie mo˝na ˝yç, ani nawet
egzystowaç i pr´dzej czy póêniej skoƒ-
czy∏oby si´ to wywózkà na Sybir. Pod
koniec 1941 r. zapad∏a decyzja, aby
wróciç do Warszawy i zamieszkaç w get-
cie. T́  – zapewne trudnà dla Paƒstwa
do poj´cia – decyzj´ powzi´liÊmy pod

Stanis∏aw Aronson

Jestem Polakiem i Izraelczykiem
Dla nas Polska by∏a niepodleg∏ym, lecz czasowo okupowanym, krajem z legalnym rzàdem na
uchodêstwie z delegaturà w kraju, dobrze zorganizowanà strukturà Paƒstwa Podziemnego i ar-
mià podziemnà. 
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„Wyprowadzi∏em si´ od ciotki przyjació∏ siostry, i rozpoczà∏em
aktywnà walk´ z okupantem”
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wp∏ywem nacisku rodziny w Warszawie
w nadziei, ˝e w getcie b´dzie mo˝na
wojn´ przetrwaç. 

WWrróóccii∏∏eemm  ddoo  WWaarrsszzaawwyy,,  
ddoo  ggeettttaa

WróciliÊmy. W warszawskim getcie
zaczà∏em uczyç si´ na tajnych komple-
tach, które nie by∏y takie tajne, bo
w getcie Niemcy nie bardzo wtràcali si´
do tych rzeczy, tak jak to robili po aryj-
skiej stronie. W getcie nie by∏em zaan-
ga˝owany w ˝aden ruch oporu lub pod-
ziemie, nie chodzi nawet o to, czy ktoÊ
chcia∏ mnie zwerbowaç, po pro-
stu nie by∏em cz∏onkiem ˝adnych
˝ydowskich organizacji m∏odzie-
˝owych, które by∏y bazà do mo-
bilizowania. Nawet wtedy nie
wiedzia∏em, ˝e taki ruch pod-
ziemny powstaje. Nagle w lipcu
1942 r. wszystko w getcie zmieni-
∏o si´, zacz´∏a si´ wielka akcja li-
kwidacyjna, która odwróci∏a rze-
czywistoÊç. Nagle z bardzo trud-
nej, ale mo˝liwej egzystencji, zo-
sta∏a tylko likwidacja. Zaczà∏em
myÊleç, jak si´ wydostaç z tego
piek∏a, ale nie chcia∏em zostawiç
rodziców, którzy zawsze wierzyli,
˝e jakoÊ si´ przetrwa. Koniec tej
tragedii odegra∏ si´ na
Umschlagplatz, gdzie rozdzielili
mnie od rodziców. Przy pierw-
szej okazji wyskoczy∏em z pocià-
gu, prawdopodobnie by∏ to
transport do Treblinki. 

MMoojjaa  wwaallkkaa  zz ookkuuppaanntteemm
W Warszawie skontaktowa∏em

si´ z przyjació∏mi siostry, którzy
mnie skierowali do ich ciotki,
z pochodzenia Niemki, u której
mieszka∏em przez krótki czas.
Tam zacz´∏a si´ moja kariera
walki podziemnej – do tej pani
przychodzi∏ pewien pan, który
wszed∏ ze mnà w d∏ugie dyskusje poli-
tyczne. Prawdopodobnie zrobi∏em na
nim dobre wra˝enie, bo po paru spotka-
niach zaproponowa∏ mi wstàpienie do
organizacji, która zajmuje si´ zbrojnym
oporem. Ten pan wiedzia∏ dok∏adnie
skàd pochodz´, kim jestem, jak i gdzie
by∏em wychowany. Wyprowadzi∏em si´
od ciotki przyjació∏ siostry, i rozpoczà-

∏em aktywnà walk´ z okupantem. Tego
pana mia∏em przyjemnoÊç jeszcze raz
w ˝yciu spotkaç – na zakoƒczeniu kursu
podchorà˝ych naszego oddzia∏u na po-
czàtku 1944 r. By∏ nim dr Józef Rybicki,
dowódca grupy „Andrzeja”, a póêniej
szef „Kedywu” Okr´gu Warszawskiego.
By∏em jednym z jego ˝o∏nierzy, ale w tej
g∏´bokiej konspiracji prawie nie by∏o
mo˝liwoÊci spotkania dowódcy wy˝sze-
go szczebla i dowiedzenia si´, kim on
jest. Praca naszego oddzia∏u polega∏a na
dywersji w obr´bie Okr´gu Warszaw-
skiego, a w szczególnoÊci w samym mie-

Êcie. Nasz oddzia∏ wykonywa∏, m.in. wy-
roki Êmierci specjalnego sàdu podziem-
nego na kolaborantach, likwidowa∏ wy-
sokich przedstawicieli administracji nie-
mieckiej, by∏y polowania na budy poli-
cyjne dokonujàce ∏apanek na ulicach
Warszawy, ataki na niemieckie pociàgi
urlopowe i posterunki policyjne pod
miastem. (...) 

BB∏∏ààdd  ww mmyyÊÊlleenniiuu  oo AAKK

Wi´kszoÊç ludzi do dziÊ myÊli, ˝e AK
by∏a jakàÊ pot´˝nà armià, permanent-
nie zmobilizowanà i werbujàca zawsze
nowe si∏y. To jest zasadniczy b∏àd, który
doprowadzi∏ póêniej do wielu nieporo-
zumieƒ z ˝ydowskimi organizacjami,
a tak˝e du˝à cz´Êcià Êwiata. AK to by∏a
wielka organizacja kadrowa, która przy-
gotowywa∏a si´ do hipotetycznego po-
wstania. By∏a jednak prawie nieuzbro-
jona i kiepsko wyszkolona, brakowa∏o
broni, nie by∏o gdzie i jak przyzwoicie

szkoliç ˝o∏nierzy. Werbowa∏o si´
ludzi w systemie: „kolega przy-
prowadza koleg´”. Harcerstwo
by∏o troch´ lepiej przygotowane.
Akowcy robili kursy w podzie-
miu, ale wszystko to odbywa∏o
si´ „na sucho”, z ma∏à mo˝liwo-
Êcià treningu. Wi´kszoÊç czasu
siedzieli w domu i zajmowali si´
codziennym ˝yciem, ukrywali si´
przed ∏apankami i jak im si´
uda∏o – pracowali. By∏y ma∏e
grupy, które zajmowa∏y si´ bie-
˝àcà walkà, nale˝a∏em do jednej
z nich. By∏y one przewa˝nie
w pe∏ni zmobilizowane, otrzymy-
wa∏y nawet miesi´czne pensje
z Londynu. We wszystkich od-
dzia∏ach, które zajmowa∏y si´
bie˝àcà walkà, prawdopodobnie
nie by∏o w Okr´gu Warszawskim
– ∏àcznie ze stolicà – wi´cej ni˝
1 000 walczàcych ˝o∏nierzy. Te
oddzia∏y dzia∏a∏y w g∏´bokiej
konspiracji i nie przyjmowa∏y
nowych ochotników z zewnàtrz,
tylko otrzymywa∏y w razie po-
trzeby posi∏ki z kadrowych od-
dzia∏ów harcerskich. W razie po-
trzeby – to znaczy, kiedy nasz
oddzia∏ poniós∏ straty. W naszym
oddziale od jego powstania
w 1942 r. do teoretycznego roz-

wiàzania po Powstaniu Warszawskim
s∏u˝y∏o 100 ˝o∏nierzy, ale na zbiórce
i odprawie w godzinie „W” stawi∏o si´
ok. 72 ˝o∏nierzy, bo w walkach w kon-
spiracji przed Powstaniem zgin´∏o 28.
Zgin´li w boju lub zostali aresztowani
i rozstrzelani. Z tych 72, którzy zacz´li
Powstanie, prze˝y∏o ok. 25 kolegów, nie
by∏o ani jednego z naszych ˝o∏nierzy,

Józef Rybicki dowódca „Kedywu” Okr´gu Warszawskiego. 
„By∏em jednym z jego ˝o∏nierzy”
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który nie zosta∏ przynajmniej raz
ranny. To pokazuje, jak bardzo
intensywna by∏a walka naszego
oddzia∏u. (...) 

WWaallkkaa  oo PPoollsskk´́  nniieeppooddlleegg∏∏àà,,
ddeemmookkrraattyycczznnàà,,  lliibbeerraallnnàà

Moja walka o niepodleg∏oÊç,
by∏a walkà o Polsk´ niepodleg∏à,
demokratycznà i liberalnà, wzo-
ru zachodniego, niepodobnà do
tej radykalnej, przedwojennej,
gdzie traktowano ˚ydów jako
obywateli trzeciej kategorii. Je-
stem pewny, ˝e Józef Rybicki
i wielu moich kolegów mia∏o po-
dobne podejÊcie do tej sprawy. 

JeÊli chodzi o zarzuty nieprzyj-
mowania bojowników ˝ydowskich
do AK po powstaniu w getcie, to
nie by∏o ich gdzie przydzieliç w ca-
∏ym okr´gu warszawskim. By∏y
k∏opoty nie tylko z ich uzbrojeniem, ale
tak˝e ze znalezieniem miejsca zamieszka-
nia. Najpowa˝niejsza sprawà by∏o nato-
miast ryzyko dekonspiracji oddzia∏u, któ-
re w chwili przyj´cia ˚ydów znacznie

wzrasta∏o. (...) Selekcja kandydatów do
wszystkich oddzia∏ów nale˝a∏a wy∏àcznie
do ich dowódcy. Nie myÊl´, by wielu do-
wódców chcia∏o przyjmowaç ˚ydów. Mój
oddzia∏ Kedyw Kolegium A by∏ prawdo-

podobnie jednym z nie-
wielu takich miejsc
w AK, bo nie liczàc mnie,
u nas by∏o jeszcze trzech
˝o∏nierzy pochodzenia
˝ydowskiego. Jestem
pewny, ˝e przyj´to ich do
oddzia∏u w wyniku perso-
nalnej interwencji Józefa
Rybickiego, dowódcy
„Kedywu” Okr´gu War-
szawskiego, który sam se-
gregowa∏ kandydatów.
(...) Nasza walka i nasze
˝ycie by∏y bardzo inten-
sywne, obfitujàce w co-
dzienne zadania opera-
cyjne i bojowe. Naszà
motywacj´ mo˝na po-
równaç z zachowaniem
m∏odych ludzi, którzy
zg∏osili si´ na ochotnika
do RAF w 1940 r. i wal-
czyli w powietrzu w Bi-
twie o Wielkà Brytani´.
Tu nie trzeba by∏o byç bo-
haterem czy jakimÊ szalo-
nym patriotà, tylko zdaç
sobie spraw´ z obywatel-

skiego obowiàzku. Ka˝dy boi si´, ̋ e zginie
lub zostanie ranny, ale do walki w tych
jednostkach nadajà si´ tylko tacy, którzy
potrafià opanowaç strach i myÊleç tylko
o wykonaniu zadania. Tak by∏o w konspi-
racji i Powstaniu Warszawskim. Koniec
Powstania nie by∏ koƒcem naszej walki.
Józef Rybicki zosta∏ jednym z czo∏owych
przywódców WIN i jako taki próbowa∏
równie˝ nas zaanga˝owaç. 

UUcciieecczzkkaa  zz PPoollsskkii
„Kedyw” by∏ pierwszy na celowniku

w∏adz komunistycznych. Po ucieczce
z aresztu, w którym znalaz∏em si´ po za-
trzymaniu przez komunistów, wiosnà
1945 r. – uciek∏em z Polski do W∏och,
gdzie w 2 Korpusie Polskim s∏u˝y∏em do
koƒca 1946 r. Dosta∏em wtedy urlop, po-
jecha∏em do Palestyny i tam zosta∏em zde-
mobilizowany z Wojska Polskiego po pra-
wie pi´cioletniej s∏u˝bie. Dosta∏em za po-
Êrednictwem WP wiz´ pobytowà. (...).
Znalaz∏em si´ tam w sierpniu 1947 r.
Pierwsze trzy miesiàce sp´dzi∏em na za-
aklimatyzowaniu si´ i nauce j´zyka he-
brajskiego. To by∏ niema∏y szok, taka zu-
pe∏na zmiana w otoczeniu, trybie ̋ ycia itd.
Jedyny kontakt z Polskà mia∏em przez
Stasinka Sosabowskiego, mego by∏ego do-
wódc´, który znajdowa∏ si´ ju˝ wtedy
w Anglii. To on mnie namówi∏, aby emi-
growaç do Palestyny, a nie byç uchodêcà
na Zachodzie. Po pierwszych trzech mie-
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Stanis∏aw Janusz Sosabowski pseudonim „Stasinek”.
„Jedyny kontakt z Polskà mia∏em przez Stasinka Sosabowskiego,
mego by∏ego dowódc´, który znajdowa∏ si´ ju˝ wtedy w Anglii”

„Koniec Powstania nie by∏ koƒcem naszej walki”
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siàcach w Palestynie, nim jeszcze
zdà˝y∏em prze˝yç ten szok prze-
skoku z jednej rzeczywistoÊci do
drugiej, Narody Zjednoczone
przeg∏osowa∏y podzia∏ Palestyny
na dwa niepodleg∏e paƒstwa: ˝y-
dowskie i arabskie. Ju˝ w dniu g∏o-
sowania wybuch∏y zamieszki, Ara-
bowie zacz´li atakowaç ˝ydowskie
osiedla, Brytyjczycy nie chcieli si´
za bardzo wtràcaç (...) Par´ dni
póêniej zatelefonowa∏ do mnie
Beny Kagan, by∏y sier˝ant pol-
skich komandosów z Anglii, który
przyby∏ do Palestyny jakiÊ czas
przede mnà. Na spotkaniu zapro-
ponowa∏ zorganizowanie przeze
mnie plutonu by∏ych ̋ o∏nierzy WP
na Zachodzie do walki w Galilei
w obronie osiedli ˝ydowskich. (...)
Chcia∏em mieç troch´ spokoju,
pójÊç na studia, zaczàç nowe ̋ ycie,
a nie znów wojowaç. (...) Moja
motywacja nie by∏a bardzo wyso-
ka, jeÊli chodzi stosunek do syjoni-
zmu i paƒstwa ˝ydowskiego. Ale
tu przecie˝ chodzi∏o o egzystencj´
i ochron´ ˝ycia, wi´c naprawd´
nie mia∏em wyjÊcia i przyjà∏em propozycj´
Kagana. Z tego polskiego plutonu z ró˝-
nych powodów nic nie wysz∏o, ale ju˝ zo-
sta∏em zmobilizowany i w ten sposób mo-
ja integracja przebiega∏a b∏yskawicznie. 

IInntteeggrraaccjjaa  ww PPaalleessttyynniiee
Znalaz∏em si´ w gronie ludzi o bardzo

wysokiej motywacji i to by∏o bardzo zaraê-
liwe. Nie zna∏em jeszcze hebrajskiego, ale

jak si´ nie ma wyjÊcia, to si´ bardzo szyb-
ko uczy i tak te˝ si´ sta∏o ze mnà. Dowo-
dziç jeszcze nie mog∏em, w∏aÊnie z braku
p∏ynnego hebrajskiego, ale rad mog∏em
udzielaç i to robi∏em. S∏u˝y∏em wtedy
w brygadzie Givati, na moje polecenie (...)
zwerbowali te˝ dwóch wybitnych polskich
oficerów pochodzenia ˝ydowskiego, jed-
nego majora i jednego kapitana, uczestni-
ków kampanii w∏oskiej, a tak˝e wojny pol-
sko–bolszewickiej z 1920 r. Zosta∏em zde-
mobilizowany z armii izraelskej w 1950 r.
jako cz∏owiek ca∏kowicie zaaklimatyzowa-
ny i prawie zupe∏nie „zizraelszczony”.
Mog´ pochwaliç si´ tym, ˝e nale˝a∏em do
tego niedu˝ego grona za∏o˝ycieli izrael-
skej armii. S∏u˝y∏em dalej w aktywnej re-
zerwie do roku 1988, co roku by∏em po-

wo∏ywany na miesiàc s∏u˝by lub wi´cej.
Bra∏em te˝ udzia∏ we wszystkich kampa-
niach Izraela. Z Polskà nigdy nie przesta-
∏em utrzymywaç bliskiego kontaktu, po-
mimo pewnego ryzyka dla kolegów w kra-
ju. Czasami robi∏em to za poÊrednictwem
Londynu, kiedy indziej bezpoÊrednio. 

Do Polski po wojnie przyjecha∏em
pierwszy raz w koƒcu PRL, 1 sierpnia
1988 r. Wiem, ˝e jeszcze wtedy by∏em

Êledzony w Warszawie. Teraz odwie-
dzam wolnà ju˝ Polsk´, przynajmniej
raz w roku. Zawsze uwa˝nie Êledz´
wszystko, co dzieje si´ w kraju. Moi
przyjaciele z czasów wojny w wi´kszo-
Êci ju˝ odeszli, ale przyjaêni´ si´ z ich
dzieçmi. Z mojej rodziny nie ma tu ani
˝ywych, ani ich grobów – tylko ja prze-
˝y∏em Holokaust. Mimo to Polska na-
dal jest moim miejscem, domem,
w którym jestem u siebie. Jestem Pola-
kiem i Izraelczykiem. Jestem polskim
˚ydem, z tej ostatniej generacji, która
ma dwie ojczyzny: Polsk´ i Izrael. Na-
sze dzieci i wnuki czujà ju˝ inaczej.
Dopóty jednak jesteÊmy, dopóty nale-
˝y mówiç o tym, ˝e kiedyÊ w Polsce ˝y-
liÊmy wspólnie. 

Prezydent RP Lech Kaczyƒski odznaczy∏ 1 wrzeÊnia 2007 r. Stanis∏awa Aronsona za wybitne zas∏ugi 
dla niepodleg∏oÊci Krzy˝em Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski
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Herb Brygady Givati, elitarnej jednostki
piechoty w Si∏ach Obronnych Izraela.
„Mog´ pochwaliç si´ tym, ˝e nale˝a∏em do
tego niedu˝ego grona za∏o˝ycieli izraelskiej
armii”

RReeffeerraatt  wwyygg∏∏oosszzoonnyy  nnaa  mmii´́--
ddzzyynnaarrooddoowweejj  kkoonnffeerreennccjjii  nnaa--
uukkoowweejj  „„SSppoo∏∏eecczznnooÊÊçç  ˝̋yyddooww--
sskkaa  ww PPRRLL  pprrzzeedd  ii ppoo  kkaammppaanniiii
aannttyysseemmiicckkiieejj  zz llaatt  11996677––11996688””
zzoorrggaanniizzoowwaanneejj  pprrzzeezz  IInnssttyyttuuttuu
PPaammii´́ccii  NNaarrooddoowweejj  ww ddnniiaacchh
66––77  ggrruuddnniiaa  22000077  rr..  ww WWaarrsszzaa--
wwiiee;;  ttyyttuu∏∏  ii ÊÊrróóddttyyttuu∏∏yy  ppoocchhooddzzàà
oodd  RReeddaakkccjjii
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JJaakkaa  jjeesstt  wwiieeddzzaa  mm∏∏ooddyycchh  IIzzrraaeellcczzyy--
kkóóww  oo PPoowwssttaanniiuu  WWaarrsszzaawwsskkiimm  ii ppoommoo--
ccyy  uuddzziieellaanneejj  pprrzzeezz  PPoollaakkóóww  ˚̊yyddoomm??  

˚adna. W Izraelu akcentuje si´ histori´
zwiàzanà bezpoÊrednio z ˚ydami, Polska
niestety nie jest w niej obecna. Mia∏em
kolegów, którzy uwa˝ali, ˝e Polacy wal-
czyli po stronie Niemców. Nie mieli poj´-
cia, ˝e Polacy gin´li z ràk niemieckich.
Szansa na to, aby ten stan zmieniç by∏a
i jest bardzo ma∏a. W Polsce, inaczej ni˝
np. we Francji, nie czyniono prób zmiany
tego nieprawdziwego wizerunku. 

CCzzyy  mmiiaa∏∏  PPaann  ookkaazzjj´́  wwyykkaazzaanniiaa  ssii´́
ssoolliiddaarrnnooÊÊcciiàà  zz rrooddaakkaammii  ww ttrraakkcciiee  ppoo--
wwssttaanniiaa  ww wwaarrsszzaawwsskkiimm  ggeettcciiee??  

Nic nie wiedzia∏em o aktywnoÊci
zwiàzków wojskowych i ich przygotowa-
niach do powstania w getcie. Podczas
powstania by∏em poza gettem, ju˝
w AK. Nie wiem, czy koledzy mieli
ÊwiadomoÊç, ˝e jestem ˚ydem, bo mia-
∏em tego nie ujawniaç. Nie wykazywa-

∏em specjalnego zainteresowania tà sy-
tuacjà, ˝eby si´ za pr´dko nie zdekon-
spirowaç. Widzia∏em oddzia∏y niemiec-
kie, które sz∏y w kierunku getta, nato-
miast moi koledzy – Polacy z Kedywu
Êledzili uwa˝nie te wydarzenia. 

JJaakk  oocceenniiaa  PPaann,,  jjaakkoo  uucczzeessttnniikk  ppoo--
wwssttaanniiaa  ssiieerrppnniioowweeggoo,,  zzaarrzzuuttyy  oo mmoorr--
ddaacchh  ddookkoonnyywwaannyycchh  pprrzzeezz  PPoollaakkóóww  nnaa
˚̊yyddaacchh  ww ttrraakkcciiee  jjeeggoo  ttrrwwaanniiaa??  

Zareagowa∏em, gdy red. Micha∏ Cichy
w artykule „Polacy–˚ydzi: czarne karty
Powstania”, który ukaza∏ si´ na ∏amach
„Gazety Wyborczej” 29 stycznia 1994 r.,
pisa∏ na ten temat. Cichy korzysta∏ z re-
lacji naczelnego lekarza zgrupowania
AK „Chrobry II” kpt. dr. Romana Born-
steina „Borna”, z∏o˝onych w Yad Va-
shem (0–33/1157) w Jerozolimie. Tym-
czasem w materiale „Borna”, który by∏
jednym z najwa˝niejszych êróde∏ do for-
mu∏owania zarzutów, w ogóle nie by∏o
mowy o 30 ˚ydach, tylko o 30 osobach. 

Wtedy pojawi∏ si´ wielki znak zapyta-
nia. Napisa∏em list, ale redakcja „GW”
poczàtkowo nie chcia∏a go opublikowaç.
W koƒcu go zamieÊci∏a jako ostatni
w tej sprawie, a red. Cichy przyzna∏ póê-
niej, ˝e w artykule pojawi∏y si´ nieÊcis∏o-
Êci i podobno przeprosi∏ powstaƒców.
Inne problemy pojawi∏y si´ w przypadku
prof. Martina Gilberta, który na podsta-
wie tego samego êród∏a opisa∏ w swojej
ksià˝ce t´ histori´. On te˝ w sposób nie-
zgodny z prawdà zinterpretowa∏ t´ rela-
cj´. Nie powiedzia∏em, ˝e to nie byli ˚y-
dzi, powiedzia∏em, ˝e w oryginalnym
tekÊcie o tym nic nie by∏o. 

SSkkààdd  ssii´́  wwzzii´́∏∏oo  ttoo  pprrzzeekk∏∏aammaanniiee??  
MyÊl´, ˝e musia∏ w tym maczaç palce

pewien by∏y oficer polityczny Ludowe-
go Wojska Polskiego. Cz∏owiek ten
pracowa∏ w Yad Vashem. Wielu z tych,
którzy si´ tam przeprowadzili, stali si´
nagle bardzo prawicowi. I bardzo ak-
tywni. 

Nie by∏o mowy o 30 ˚ydach
˚ydzi z organizacji bojowych wyobra˝ali sobie, ˝e Armia Krajowa to wielka armia, która nie chce
im pomóc – mówi SSttaanniiss∏∏aaww  AArroonnssoonn, ˝o∏nierz Armii Krajowej, uczestnik Powstania Warszawskie-
go, od 1947 r. mieszkajàcy w Izraelu. 
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JJaakk  PPaann  oocceenniiaa  rrooll´́  ppoollsskkiicchh  ˚̊yyddóóww
ww ddzziieellee  ooddzzyysskkaanniiaa  nniieeppooddlleegg∏∏ooÊÊccii
pprrzzeezz  IIzzrraaeell,,  aa ppootteemm  ww ttwwoorrzzeenniiuu  zzrr´́--
bbóóww  ppaaƒƒssttwwoowwooÊÊccii  IIzzrraaeellaa??  

Na to pytanie bardzo trudno mi od-
powiedzieç. Wyr´cz´ si´ anegdotà. Ja-
ko rzecznik woj-
skowy w rezerwie
zosta∏em przy∏à-
czony w 1968 r. do
poselskiej komisji
finansowej w Kne-
secie. PojechaliÊmy
na Synaj. Wieczo-
rem siedzieliÊmy
w 10–osobowej
grupie, której po-
∏owa mi´dzy sobà
mówi∏a po polsku.
W 1947 r. zatelefo-
nowa∏ do mnie pe-
wien sier˝ant i pro-
si∏ o zorganizowa-
nie grupy polskich
˝o∏nierzy do ochro-
ny osiedli w Gali-
lei, ale nic z tego
nie wysz∏o. Póêniej
by∏y jeszcze tego
typu próby. 

Chocia˝by to
Êwiadczy, ˝e trudno
tej roli nie dostrze-
gaç. Jednak naj-
wi´kszà rol´ odgry-
wali ˚ydzi, którzy
mieszkali w Izraelu
jeszcze przed woj-
nà albo przyjechali
w czasie wojny. 

PPaannaa  ˝̋yycciioorryyss  oodd--
bbiieeggaa  oodd  ttyyppoowwyycchh
˝̋yyddoowwsskkiicchh  ˝̋yycciioo--
rryyssóóww  zz cczzaassóóww  zzaa--
gg∏∏aaddyy..  BByy∏∏  PPaann  ˝̋oo∏∏--
nniieerrzzeemm,,  kkiillkkaa  ddnnii
tteemmuu  oottrrzzyymmaa∏∏  PPaann
ssttooppiieeƒƒ  mmaajjoorraa
WWoojjsskkaa  PPoollsskkiieeggoo..
TToo  oottwwiieerraa  wwiieellee  ppyyttaaƒƒ  nnaattuurryy  ppoorróóww--
nnaawwcczzeejj..  CCzzyy  ddoossttrrzzeeggaa  PPaann  iissttoottnnee  rróó˝̋--
nniiccee  mmii´́ddzzyy  nnaarrooddaammii,,  kkttóórree  uusspprraawwiiee--
ddlliiwwiiaa∏∏yybbyy  ssppoottyykkaannyy  nnaazzbbyytt  cczz´́ssttoo  lleekk--
cceewwaa˝̋ààccyy  ssttoossuunneekk  ddoo  ppoossttaaww  ˝̋yyddooww--
sskkiieejj  uulleegg∏∏ooÊÊccii..  ˚̊yyddóóww  ppoossttrrzzeeggaa  ssii´́  jjaa--

kkoo  ttyycchh,,  kkttóórrzzyy  nnaajjcczz´́ÊÊcciieejj  bbeezz  sspprrzzeecciiwwuu
sszzllii  nnaa  ÊÊmmiieerrçç..  PPaann  wwyybbrraa∏∏  iinnnnàà  ddrroogg´́..  

Nikt nie wierzy∏, ˝e idzie na Êmierç.
Ka˝dy zawsze myÊla∏, ˝e si´ uratuje. AK
przygotowywa∏a si´ do ewentualnego
powstania, by∏a jednak nieuzbrojona

i niewyszkolona. Tego nikt nie wiedzia∏.
Wszyscy myÊleli, ˝e to pot´˝na armia.
Mo˝e nawet gen. Leopold Okulicki nie
wiedzia∏, ˝e jest êle. Gen. Tadeusz Kom-
orowski „Bór” nie by∏ pewien, czy wal-
czyç. 

˚ydzi z organizacji bojowych wyobra-
˝ali sobie, ˝e AK to wielka armia, która
nie chce im pomóc. Mo˝e naprawd´ nie
by∏o wielkiej ch´ci masowej pomocy,
ale te˝ nie bardzo by∏y ku temu mo˝liwo-
Êci. JednoczeÊnie by∏y spóênione dzia∏a-

nia Delegatury
Rzàdu na Kraj.
Chcàc wtedy po-
móc ˚ydom, trzeba
by ich wyprowadziç
z getta i zorganizo-
waç im ˝ycie w la-
sach, a to by∏o bar-
dzo trudne. Mo˝na
by∏o przynajmniej
próbowaç, ale tego
nie zrobiono. Do-
wódcy partyzantki
bardzo niech´tnie
brali ˚ydów do
swoich jednostek,
bo wiàza∏o si´ to
zarówno z rozlicz-
nymi k∏opotami,
jak i z antysemity-
zmem. Ilu ludzi
walczy∏o w Warsza-
wie przed Powsta-
niem? Mo˝e tysiàc.
By∏y grupy: „An-
drzeja” – to znaczy
moja, „Parasol”,
cz´Êç „Miot∏y”,
„ZoÊka”. To by∏y
ma∏e grupy. Dosta-
liÊmy powa˝niejszà
b r o ƒ  d o p i e r o
w drugiej po∏owie
1943 r. ze zrzutów. 

Podczas rozmo-
wy z kolegà cicho-
ciemnym, dowie-
dzia∏em si´, ˝e AK
nie bardzo chcia∏a
z nich korzystaç.
Prawdopodobnie
niektórzy jej do-
wódcy myÊleli wte-
dy, ˝e nie potrze-

buje dobrze wyszkolonych oficerów
z Wielkiej Brytanii. Nie potrafi´ oceniç,
czy by∏ to odosobniony przypadek, ale
mam wra˝enie, ˝e nie. 

RRoozzmmaawwiiaa∏∏  JJBB
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W obronie ludzkiej godnoÊci 19
kwietnia 1943 r. ˝ydowscy Powstaƒcy
chwycili w Warszawskim Getcie za broƒ. 

Nieliczna grupa s∏abo uzbrojonych
bojowców, reprezentujàcych g∏ównie
˚ydowskà Organizacj´ Bojowà i ˚y-
dowski Zwiàzek Wojskowy, pod flagami
polskà i ˝ydowskà stawia∏a dramatyczny
opór niemieckim okupantom dokonu-
jàcym ca∏kowitej likwidacji Warszaw-
skiego Getta. Warszawa po raz kolejny

– tak jak w 1939 r. i póêniej, w roku
1944 – by∏a Êwiadkiem bohaterstwa
i ofiarnoÊci w heroicznej walce z dyspo-
nujàcym olbrzymià przewagà wrogiem. 

Wielu Powstaƒców okupi∏o ˝yciem
ten tragiczny bój. Wspiera∏o ich Polskie
Paƒstwo Podziemne, dostarczajàc broƒ,
amunicj´ i ˝ywnoÊç, podejmujàc akcje
zbrojne, a przede wszystkim przekazu-
jàc Warszawie i Êwiatu informacje o tej
heroicznej walce. 

Trwajàce oko∏o miesiàca Powstanie
w Getcie Warszawskim sta∏o si´ symbo-
lem m´stwa i ofiarnoÊci. 

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 65.
rocznic´ Powstania w Getcie Warszaw-
skim sk∏ada ho∏d wszystkim ofiarom
i bohaterom tego Powstania, którzy
swym poÊwi´ceniem zas∏u˝yli na naj-
wy˝szy podziw, szacunek i pami´ç. 

MARSZA¸EK SEJMU
/-/ Bronis∏aw Komorowski

UCHWA¸A
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

z dnia 11 kwietnia 2008 r. 
w 65. rocznic´ wybuchu Powstania 

w Getcie Warszawskim
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W uroczystoÊci wzi´li udzia∏ przedstawi-
ciele polskich w∏adz paƒstwowych m. in.
marsza∏ek Sejmu RP Bronis∏aw Komorow-
ski, prezes Rady Ministrów Donald Tusk,
wicemarsza∏ek Senatu Krystyna Bochenek,
kierownik Urzàdu do Spraw Kombatantów

i Osób Represjonowanych Janusz Krupski,
prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkie-
wicz–Waltz, a tak˝e delegacje zagraniczne –
sekretarz Departamentu Bezpieczeƒstwa
Wewn´trznego Stanów Zjednoczonych Mi-
chael Chertoff, minister spraw zagranicz-
nych Francji Bernard Kouchner. WÊród go-
Êci honorowych znaleêli si  ́powstaƒcy getta
warszawskiego, Powstania Warszawskiego
oraz bojownicy i uciekinierzy z obozu zag∏a-
dy w Sobiborze. 

UroczystoÊç rozpocz´∏a si´ odegra-
niem hymnów Izraela i Polski. Po powi-
taniu goÊci przez prezydent Warszawy
Hann´ Gronkiewicz–Waltz g∏os zabrali
prezydenci obu paƒstw. 

Prezydent RP Lech Kaczyƒski zwróci∏
uwag  ́ na m´stwo i odwag  ́ powstaƒców:
„˚o∏nierze warszawskiego getta nie walczy-
li o zwyci´stwo, walczyli o honor. Podj´li
walk  ́ w warunkach beznadziejnych, wal-
czyli z wyjàtkowym bohaterstwem”. Prezy-
dent podkreÊli∏, ˝e uroczystoÊç jest „Êwia-
dectwem naszej pami´ci i naszej czujnoÊci”. 

Prezydent Izraela Szymon Peres mówi∏
o przegranej walce w getcie, która jego
zdaniem, by∏a zwyci´stwem „cz∏owieka
nad cz∏owieczym bestialstwem (...) nie-

liczni przeciw wielu (...).
Ci nieliczni mieli sumie-
nie, ci liczni szatana
w ca∏ej jego ohydzie”. 

Odczytano apel pole-
g∏ych, a naczelny rabin

Polski Michael Schudrich odmówi∏ Kadisz
– modlitw´ ˝a∏obnà. Trzech biskupów po-
lowych: katolicki, prawos∏awny i prote-
stancki odmówi∏o modlitw´ ekumenicznà. 

Nast´pnie prezydenci z∏o˝yli wieƒce
pod Pomnikiem Bohaterów Getta. Za-
p∏on´∏y znicze zapalone przez m∏odzie˝
polskà i izraelskà, z∏o˝ono kwiaty. 

UroczystoÊci zakoƒczy∏o przejÊcie obu
prezydentów do makiety przedstawiajà-
cej front Êciany przysz∏ego Muzeum Hi-
storii ˚ydów Polskich. 

Powstanie w getcie warszawskim wybu-
ch∏o 19 kwietnia 1943 r. i by∏o pierwszym
miejskim wystàpieniem zbrojnym w oku-
powanej przez III Rzesz  ́Niemieckà Euro-
pie. Do nierównej walki przystàpi∏o ok. ty-
siàca s∏abo uzbrojonych powstaƒców z ˚y-
dowskiej Organizacji Bojowej oraz  ̊ ydow-
skiego Zwiàzku Wojskowego. 16 maja 1943
r. gen. SS Juergen Stroop nakaza∏ wysadziç
Wielkà Synagog  ́na pl. T∏omackie. Data ta
oznacza upadek powstania. 

MMWW
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Obchody 65 rocznicy wybuchu
powstania w getcie warszawskim
Z okazji 65. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim 15 kwietnia br. odby∏a si´ na pla-
cu przy Pomniku Bohaterów Getta Warszawskiego uroczystoÊç z udzia∏em m.in. prezydenta Rze-
czypospolitej Polski Lecha Kaczyƒskiego i prezydenta Paƒstwa Izrael Szymona Peresa. 
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Sejm RP 14 listopada 2007 r. ustano-
wi∏ 13 kwietnia dniem pami´ci „w ho∏-
dzie Ofiarom Zbrodni Katyƒskiej oraz
dla uczczenia pami´ci wszystkich wy-
mordowanych przez NKWD na mocy
decyzji naczelnych w∏adz Zwiàzku So-
wieckiego z 5 marca 1940 r.”. 

To w∏aÊnie 13 kwietnia 1943 r. Niem-
cy podali informacj´ o odkryciu w Katy-
niu do∏ów ze szczàtkami polskich ˝o∏-
nierzy. Od 1989 r. do tej pory w kwiet-
niu obchodzono t´ tragicznà rocznic´
w mniej lub bardziej oficjalny sposób,
wczeÊniej próby oddania ho∏du pomor-
dowanym przez NKWD by∏y – jak wia-

domo – t∏umione przez peerelowskie
w∏adze, które ten mord przypisywa∏y
Niemcom. 

UroczystoÊci rozpocz´to Mszà Êw. na
pl. Krasiƒskich przed Katedrà Polowà
Wojska Polskiego. W homilii bp polowy
Tadeusz P∏oski powiedzia∏, ˝e „dziÊ Po-
lacy oczekujà od Rosji uznania zbrodni
katyƒskiej za zbrodni´ przeciwko ludz-
koÊci, za zbrodni´ ludobójstwa, bo takà
w∏aÊnie by∏a”. 

W Kaplicy Katyƒskiej z∏o˝ono szczàt-
ki jednego z zamordowanych oficerów
mjr. Ludwika Szymaƒskiego. Jego
czaszk´ – jako dowód sowieckiej zbrod-

ni – ukry∏ w Instytucie Medycyny Sàdo-
wej w Kopenhadze prof. Helge Tram-
sen, który w 1943 r. by∏ cz∏onkiem Mi´-
dzynarodowej Komisji Lekarskiej bada-
jàcej katyƒskie groby. Profesor przez
ca∏e póêniejsze ˝ycie obawia∏ si´ o sie-
bie i swoich bliskich. Syn majora Jerzy
Szymaƒski, który przyjecha∏ na uroczy-
stoÊci z Australi wraz z ˝onà i synem,
dzieli∏ si´ ogromnym wzruszeniem z in-
nymi rodzinami. 

Przed Grobem Nieznanego ˚o∏nierza
na pl. Marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego od-
by∏a si´ uroczysta zmiana posterunku
honorowego, po czym z∏o˝ono kwiaty. 
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Pami´ç o Katyniu
W Warszawie 13 kwietnia br. obchodzono Dzieƒ Pami´ci Ofiar Zbrodni Katyƒskiej. W Kaplicy Ka-
tyƒskiej Katedry Polowej z∏o˝ono szczàtki oficera Wojska Polskiego zamordowanego w Katyniu. 
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Wieƒce po∏o˝ono tak˝e w innych
miejscach w Warszawie upami´tniajà-
cych ofiary zbrodni katyƒskiej m. in. pod
Pomnikiem Poleg∏ym i Pomordowanym
na Wschodzie, w Dolince Katyƒskiej na
Cmentarzu Powàzki Wojskowe i w sank-
tuarium przy powàzkowskim koÊciele
pw. Êw. Karola Boromeusza. 

W uroczystoÊciach uczestniczy∏y licznie
rodziny pomordowanych, zarówno zrze-
szone, jak i niezrzeszone, poczàwszy od
dzieci, poprzez wnuki, po kilkuletnie pra-
wnuki. Przybyli tak˝e m.in. bp polowy WP
Tadeusz P∏oski, w imieniu prezydenta RP
prof. Ryszard Legutko, oraz marsza∏ek
Sejmu Bronis∏aw Komorowski, minister
obrony Bogdan Klich, kierownik Urz´du
do Spraw Kombatantów i Osób Represjo-
nowanych Janusz Krupski i prezydent
Warszawy Hanna Gronkiewicz–Waltz. 

Tego dnia na Polskim Cmentarzu Wo-
jennym w Katyniu zapalono znicze i po∏o-
˝ono kwiaty na grobach pomordowanych.

MMMM



W 65. rocznic´ ujawnienia zbrodni ka-
tyƒskiej Rada Miejska Budapesztu pod-
j´∏a 27 marca 2008 r. decyzj´ nadania
placowi w dzielnicy Obóda–Bekasmeg-
yer nazw´ M´czenników Katynia. 

Decyzj´ Rady Miejskiej podj´to jed-
nog∏oÊnie w obecnoÊci ambasador Rze-
czypospolitej Polskiej na W´grzech Jo-
anny Stempiƒskiej, która za ten gest po-
dzi´kowa∏a Radzie i burmistrzowi. 

WÊród ofiar zbrodni katyƒskiej znalaz∏
si  ́kpt. Emanuel Korompay, wi´zieƒ Sta-
robielska, zamordowany przez NKWD
w Charkowie w 1940 r. By∏ on autorem
s∏ownika polsko–w´gierskiego oraz licz-
nych rozpraw naukowych i wyk∏adowcà
na Uniwersytecie Warszawskim. Wraz
z rodzinà mieszka∏ w budynku oficerskim
w Warszawie przy ul. Tadeusza Ho∏ówki.
Z tego w∏aÊnie domu do obozów sowiec-
kich wywieziono 16 oficerów Wojska Pol-
skiego, których odnajdujemy na listach
zg∏adzonych w Katyniu i Charkowie.
W tym samym budynku mieszkali najwy-

bitniejszy poeta czasu wojny Krzysztof
Kamil Baczyƒski i jego rodzina. 

W 1991 r. Komitet Katyƒski ufundowa∏
tablic  ́poÊwí conà pamí ci kpt. Emanu-
ela Korompaya, którà umieszczono na
Êcianie domu, w którym mieszka∏. Tablic´
ods∏oni∏a córka zamordowanego kapitana
Ilona Korompay w towarzystwie ówcze-
snego ambasadora W´gier Akosa Engel-
mayera oraz Arkadiusza i Andrzeja Mela-
ków. Tablica z wizerunkiem przestrzelo-
nego ˝o∏nierskiego or∏a, autorstwa An-

drzeja Renesa, z napisami w j́ zyku pol-
skim i w´gierskim, przypomina tragicznà
historí  polsko–w´gierskiej rodziny. ˚ona
kpt. Korompaya zosta∏a zam´czona
w Auschwitz, córka El̋ bieta zaÊ zgin ∏́a
w Warszawie. 

UroczystoÊci przy ul. Ho∏ówki asy-
stowa∏y kompanie honorowe wojsk
w´gierskich i polskich. Tablic´ po-
Êwi´ci∏ legendarny, wówczas ostatni
˝yjàcy, kapelan powstaƒczej Starówki
ks. pra∏at Wac∏aw Kar∏owicz. 

Tak˝e Uniwersytet Warszawski uczci∏
pamí ç prof. Emanuela Korompaya tabli-
cà, którà ods∏oní to na Êcianie budynku
orientalistyki, oraz wystawà fotografii prze-
kazanych przez córk  ́Ilon .́ Ocalona pa-
mí ç o rodzinie Korompayów przypomina
wspólnot́  losów polsko–w´gierskich. 

26 kwietnia w Domu Literatury w czasie
sesji zorganizowanej przez Komitet Katyƒ-
ski oEmanuelu Korompayu mówiç b´dzie
prof. Akos Engelmayer, b. ambasador
W´gier w Warszawie. 

SStteeffaann  MMeellaakk  

W Pa∏acu Prezydenckim odby∏y si´
uroczystoÊci zwiàzane z obchodami
Dnia Pami´ci Ofiar Zbrodni Katyƒ-

skiej, podczas których odznaczono oso-
by zas∏u˝one w dzia∏alnoÊci na rzecz od-
krywania i popularyzowania prawdy
o zbrodni katyƒskiej oraz w dokumen-
towaniu polskiej historii. WÊród wyró˝-
nionych Krzy˝ami Komandorskimi Or-
deru Odrodzenia Polski znalaz∏y si´

osoby, które przyczyni∏y si´ do powsta-
nia czterotomowej publikacji Katyƒ.
Dokumenty zbrodni, b´dàcej wynikiem
wspó∏pracy autorów polskich i rosyj-
skich. Rosjanie zaanga˝owani w prac´
nad ksià˝kà otrzymali z ràk prezydenta
RP Krzy˝e Oficerskie Orderu Zas∏ugi
Rzeczypospolitej Polskiej. 

Prezydent odznaczy∏ równie˝ obywateli
Republiki W´gierskiej, którzy zaanga˝o-
wali si´ w dzia∏alnoÊç na rzecz nadania jed-
nemu z placów Budapesztu nazwy „M´-
czenników Katynia”
oraz podj´li inicjaty-
w´ budowy pomnika
ku czci ofiar mordu. 

W uroczystoÊciach
wzi´∏a udzia∏ ma∏-
˝onka prezydenta
RP Maria Kaczyƒ-
ska. WÊród zapro-
szonych goÊci znala-
z∏a si´ grupa peda-
gogów z ca∏ej Polski,
którzy w czasach

PRL bez wzgl´du na konsekwencj´ prze-
kazywali prawd´ o zbrodni katyƒskiej, oraz
m∏odzie˝ ze szkó∏ noszàcych imi´ pami´ci
i ofiar Katynia z ¸odzi i Piàtnicy. 

Podczas uroczystoÊci podsekretarz stanu
w Kancelarii Prezydenta RP Ewa Junczyk–
–Ziomecka przekaza∏a prezydentowi RP
Medal Dnia Pami´ci Ofiar Zbrodni Katyƒ-
skiej, który odebra∏a w imieniu prezydenta
podczas Sesji Katyƒskiej w sali Koncerto-
wej Zamku Królewskiego w Warszawie. 

MMWW
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W ho∏dzie ofiarom Katynia

Odznaczenia za prawd´ o Katyniu

Historia Polaków i W´grów splot∏a si´ w tragicznym losie ofiar NKWD w Katyniu. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyƒski 14 kwietnia br. wr´czy∏ ordery osobom za-
s∏u˝onym w odkrywaniu i upami´tnianiu prawdy o zbrodni katyƒskiej. 

Tablica pamiàtkowa autorstwa Andrzeja Renesa
ufundowana przez Komitet Katyƒski przypomi-
na tragicznà histori´ kpt. Emanuela Korompaya
zamordowanego w Charkowie
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Minister Janusz Krupski podkreÊli∏
rol´, jakà odgrywa pami´ç o przesz∏oÊci
w ˝yciu narodu, szczególnie ta trudna
i tragiczna, w którà wpisujà si´ losy za-
mordowanych w Katyniu ˝o∏nierzy
i cierpienia ich rodzin. 

Na wniosek kierownika UdSKiOR
Janusza Krupskiego prezydent Rzeczy-
pospolitej Polskiej Lech Kaczyƒski po-
stanowieniem z 5 paêdziernika 2007 r.
mianowa∏ poÊmiertnie na stopieƒ gene-
ra∏a brygady: p∏k. Jana Bokszczanina,
p∏k. Feliksa Kamiƒskiego, p∏k. Stanis∏a-
wa Krawczyka p∏k. Konrada Zembrzu-
skiego. 

Prezydent mianowa∏ ponadto po-
Êmiertnie na stopieƒ podpu∏kownika
mjr. Leopolda ¸ojka, na stopieƒ majo-
ra kpt. Boles∏awa Antonia, na stopieƒ
kapitana por. Antoniego Orzepowskie-
go, na stopieƒ porucznika ppor. Kazi-
mierza Mierczyƒskiego i ppor. Stanis∏a-
wa Szyszko. 

Podczas spotkania z rodzinami katyƒ-
skimi odby∏ si´ pokaz filmu dokumen-
talnego rosyjskich twórców „Pami´ç
i ból Katynia” w re˝yserii Aleksandra
Marinczenki. 

MMWW
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Pami´tamy o Katyniu

Kierownik Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Janusz Krupski 10 kwiet-
nia 2008 r. w sali Urz´du wr´czy∏ kilku rodzinom nominacje na wy˝sze stopnie wojskowe dla ofiar
katyƒskich. 
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Nominacje na wy˝sze stopnie wojskowe
dla ofiar katyƒskich



„W koƒcu stycznia 1941 roku zeszli-
Êmy [z pociàgu] na stacji kolejowej
w Lublinie” – opowiada∏ po wojnie ˚y-
dowskiej Komisji Historycznej u∏an Jó-
zef Birger, jeden z dwudziestu, najwy˝ej
trzydziestu jeƒców obozu przy Lipowej,
którzy prze˝yli – „Przyj´li nas dwaj wy˝si
oficerowie SS: sturmfuehrer Georg
Riedel i póêniejszy sturmfuehrer Moh-
winkel. Przywitali nas kijami. Z dworca
w szeregach po
pi´ciu pomaszero-
waliÊmy w polskich
mundurach na uli-
c´ Lipowà 7.
Niemcy zmusili
nas do Êpiewania
polskich pieÊni.
Polska ludnoÊç sta-
∏a po obu stronach
ulic na trotuarach
serdecznie nas wi-
tajàc. Oni nie wie-
dzieli, ˝e jesteÊmy
tylko ˚ydami”. 

Pomi´dzy lutym
1940 r. a listopadem
1943 r. przez obóz
przy Lipowej prze-
sz∏o co najmniej
4756 ˝o∏nierzy pol-
skich pochodzenia
˝ydowskiego (ze
wspomnieƒ ocalo-
nych wiadomo po-
nadto o transpor-
tach w listopadzie
i grudniu 1940 r.,
nieuj´tych w literaturze przedmiotu).
Od momentu wypisania ze stalagów
Niemcy nie uznawali ich ju˝ za jeƒców
wojennych obj´tych ochronà Konwencji
Genewskiej, tylko za niewolniczà si∏´ ro-
boczà. Oni natomiast nadal uwa˝ali si´
za ˝o∏nierzy i domagali si´ respektowa-
nia praw jenieckich. Zorganizowali si´
na sposób wojskowy, przestrzegali ko-

deksu post´powania praktykowanego
w stalagach i do koƒca nie dali sobie
odebraç mundurów. 

JJeeƒƒccyy  nnaajjnnii˝̋sszzeejj  kkaatteeggoorriiii
W 1939 r. zmobilizowano do Wojska

Polskiego 120 tysi´cy obywateli pochodze-
nia ˝ydowskiego. 61 tysi´cy ˚ydów zosta-
∏o wzi´tych do niewoli niemieckiej. I od
razu zaznali specjalnego traktowania. 

„Podczas przekraczania Bzury 19
wrzeÊnia ja wraz z innymi dosta∏em si´
ranny do niemieckiej niewoli” – zezna-
wa∏ u∏an Birger. „By∏o to mi´dzy Socha-
czewem a ˚yrardowem. Jeƒców dopro-
wadzono do lasu. Wy˝szy oficer nie-
miecki rozkaza∏ wszystkim ˝ydowskim
jeƒcom wystàpiç. Wystàpi∏o oko∏o 1500.
Oficer trzyma∏ przed nami mow´: za to,

˝e my, ˚ydzi, chcieliÊmy zajàç Berlin,
chcieliÊmy niemieckiej kl´ski, powinni-
Êmy byç wszyscy rozstrzelani. Kaza∏ nam
ustawiç si´ w szeregi po pi´ciu. Pierwszy
szereg Niemcy wprowadzili do lasu.
Us∏yszeliÊmy salw´ karabinowà. Po kil-
ku minutach Niemcy wyszli z lasu, wpro-
wadzili drugi szereg i znów us∏yszeliÊmy
salw´. Tak samo sta∏o si´ z trzecim,
czwartym i dalszymi szeregami. Ja sta-

∏em w dziewiàtym.
Wprowadzono nas
do lasu, postawiono
twarzà do drzew
i strzelano powy˝ej
naszych g∏ów. Pa-
dliÊmy na ziemi´.
Niemcy zacz´li si´
Êmiaç, kazali nam
wstaç i odprowadzi-
li nas na drugà stro-
n´. Tam sta∏y ˝ywe
w p r o w a d z o n e
przedtem do lasu
g r u p y  ˚ y d ó w .
Trwa∏o to ca∏y
dzieƒ. Prze˝yliÊmy
prawdziwy Êmier-
telny strach,
a Niemcy mieli
spektakl”. Gdzie
indziej jednak nie
koƒczy∏o si´ na
spektaklu. Oddzia-
∏y Wehrmachtu wy-
mordowa∏y kilkuset
wzi´tych do niewoli
˝o∏nierzy ˚ydów. 

Grupa Birgera zazna∏a w nast´pnych
dniach g∏odu i upokorzeƒ. W Êwi´to Jom
Kipur (Dzieƒ Pojednania), 24 wrzeÊnia,
Niemcy stworzyli z jeƒców ˝ydowskich
„szajsbrygad´” i kazali go∏ymi r´kami
czyÊciç kloaki w ˚yrardowie. W stala-
gach ˚ydów zakwaterowano w osobnych
barakach. Posy∏ano do najci´˝szych
prac, w kopalniach i kamienio∏omach. 
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Andrzej Kaczyƒski

Obóz jeƒców ˝ydowskich w Lublinie
Lublin by∏ jedynym miastem w Polsce pod okupacjà niemieckà, w którym mo˝na by∏o na ulicy
spotkaç ludzi w polskich mundurach wojskowych. Byli to ˚ydzi – ˝o∏nierze Wojska Polskiego,
jeƒcy obozu pracy przy ulicy Lipowej 7. 
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Makieta obozu na Majdanku, która  zosta∏a wykonana przez wí êniów w 1943 r. na polecenie w∏adz obozowych 



Tak˝e w obozach oficerskich, oflagach,
Niemcy chcieli odizolowaç ˚ydów i trak-
towaç ich jako jeƒców o gorszym statusie.
Zdecydowana postawa starszyzny obozo-
wej oraz sprzeciw polskich komendan-
tów, m.in gen. Tadeusza Piskora w Lube-
ce i p∏k. dypl. Witolda Dzier˝ykraj–Mora-
wskiego w Gross Born, w wielu przypad-
kach udaremni∏y te dyskryminujàce
praktyki. Gen. Juliusz Rómmel musia∏
z Murnau zwróciç si´ o interwencj´ a˝ do
Mi´dzynarodowego Czerwonego Krzy˝a
w Genewie. W obozach dla podoficerów
i ˝o∏nierzy, stalagach, takich mo˝liwoÊci
oczywiÊcie nie by∏o. 

Zimà 1940 r. Niemcy stopniowo za-
cz´li wypisywaç ze stalagów jeƒców po-
chodzenia ˝y-
dowskiego. Nie
by∏o to jednak
równoznaczne
z odzyskaniem
wolnoÊci. Prze-
ciwnie, ozna-
cza∏o wyj´cie
spod ochrony
prawa mi´dzy-
n a r o d o w e g o
oraz jurysdykcji
We h r m a c h t u
i oddanie pod
dozór gestapo
i SS. Jeƒcy wy-
∏àczeni ze stala-
gów zostali tym
samym – tak jak
ca∏a populacja
˚ydów polskich
– skazani na eksterminacj´. 

LLiippoowwaa  77
By∏ to obóz pracy szczególnego ro-

dzaju. Uruchomiony zosta∏ na prze∏o-
mie listopada i grudnia 1939 r. z inicja-
tywy Odilo Globocnika, dowódcy SS
i policji w dystrykcie lubelskim, jednego
z najgorszych zbrodniarzy hitlerow-
skich. W jego dystrykcie powsta∏y czte-
ry obozy Êmierci: w Be∏˝cu, Sobiborze,
Treblince i na Majdanku, to on kiero-
wa∏ operacjà „Reinhard” i wysiedle-
niem z Zamojszczyzny. 

Globocnik wybra∏ na obóz rozleg∏y te-
ren blisko centrum Lublina, przed wojnà
u˝ytkowany przez Akademicki Zwiàzek
Sportowy. Ju˝ 4 grudnia 1939 r. na Lipo-

wà dostarczono kilkuset ˚ydów lubel-
skich, wzi´tych z ∏apanki do przymuso-
wych robót. Potem zobowiàzano Juden-
rat (Rad´ ˚ydowskà) do przysy∏ania
kontyngentu robotników – oko∏o tysiàca
dziennie – o zamówionych specjalno-
Êciach rzemieÊlniczych. W obozie po-
wstawa∏y kolejne warsztaty. Od stycznia
1940 r. skoszarowano w nim 1200 ̊ ydów
lubelskich. Z czasem Lipowa 7 sta∏a si´
te˝ punktem, do którego zwo˝ono z ca-
∏ego Generalnego Gubernatorstwa ˝y-
dowskich robotników przymusowych. Tu
dokonywano selekcji i przydzia∏u nie-
wolników do innych obozów pracy w Lu-
blinie i regionie. Przez ten obóz przesz∏o
kilkadziesiàt tysi´cy ˚ydów. 

W grudniu 1940 r. obóz przej´∏a
spó∏ka SS Deutsche Ausruestungswer-
ke (Niemieckie Zak∏ady Zaopatrzenia).
We wrzeÊniu 1942 r. Lipowà 7 prze-
kszta∏cono w fili´ obozu koncentracyj-
nego na Majdanku. Ale wczeÊniej,
w czerwcu i lipcu 1941 r., to wi´êniowie
z Lipowej budowali pierwsze baraki
i ogrodzenie obozu na Majdanku. 

Pierwszà grup´ 1367 jeƒców wojen-
nych przywieziono na Lipowà na poczàt-
ku lutego 1940 r. W wi´kszoÊci pocho-
dzili oni z Kresów Wschodnich, okupo-
wanych przez Zwiàzek Sowiecki. Dlate-
go nie odes∏ano ich ze stalagów w takim
trybie jak mieszkaƒców Generalnego
Gubernatorstwa. Niemcy zaproponowa-
li wi´c lubelskiej Radzie ˚ydowskiej wy-

kupienie jeƒców. WczeÊniej ju˝ przerzu-
cali na Judenrat koszty utrzymania ro-
botników zatrudnianych na Lipowej, np.
gmina musia∏a dostarczaç im wy˝ywienie
i p∏aciç za prac´. W Lublinie by∏o ju˝
mnóstwo uchodêców ˝ydowskich z za-
chodniej Polski i równie˝ im gmina by∏a
zobowiàzana zapewniç zakwaterowanie
i aprowizacj´. A za ka˝dego jeƒca Ju-
denrat nie tylko mia∏ zap∏aciç okup, ale
te˝ daç wikt i mieszkanie oraz dostarczyç
cywilne ubranie. Rada zdoby∏a si´ na
wykupienie 884 ludzi – przewa˝nie ta-
kich, którzy mieli w Generalnym Guber-
natorstwie krewnych lub potrafili wska-
zaç kogoÊ, kto móg∏by wziàç na siebie
choçby cz´Êç kosztów utrzymania. 

MMaarrsszz  ÊÊmmiieerrccii
15 lutego

1940 r. z obozu
przy Lipowej
wyruszy∏a kon-
wojowana przez
esesmanów pie-
sza kolumna co
najmniej 483
jeƒców (niektó-
re êród∏a mówià
o grupie 670
osób). Celem
zaÊ by∏a oddalo-
na o 130 km
Bia∏a Podlaska. 

Tamtejszy Ju-
denrat w porozu-
mieniu z lubelskà
Radà ˚ydowskà

jakoby zgodzi∏ si  ́ wykupiç reszt  ́ jeƒców.
Inne êród∏a mogà wskazywaç na to, ˝e
Niemcy planowali stworzyç równie  ̋w Bia-
∏ej Podlaskiej obóz pracy i zatrudniç jeƒców
do budowy umocnieƒ granicznych i rozbu-
dowy lotniska. Taki obóz powsta∏ jednak
dopiero w paêdzierniku 1940 r. Osadzono
w nim 800 jeƒców przywiezionych ze stala-
gu pod Królewcem oraz cz´Êç z transportu
1550 jeƒców z Hammerstein II k. Szczecina
(innà cz´Êç skierowano do trzeciego takie-
go obozu w Rykach). Niemcy prawdopo-
dobnie nie mieli jeszcze w lutym 1940 r.
sprecyzowanej koncepcji, jak wykorzystaç
jeƒców. Dopiero póêniej przekonali si ,́ ˝e
sà oni bardziej produktywni od cywilów
wzi´tych w ∏apankach i sprawdzajà si´
zw∏aszcza przy zaj´ciach zespo∏owych. 
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Dlaczego jeszcze Globocnik móg∏
chcieç pozbyç si´ jeƒców z Lublina? Ist-
nieje co najmniej kilka Êwiadectw, ˝e
niektórzy Niemcy, zw∏aszcza wojskowi,
których w Lublinie by∏o wielu, krytycz-
nie patrzyli na dzia∏ania w stosunku do
jeƒców z Lipowej. ¸ama∏y one postano-
wienia Konwencji Genewskiej dotyczà-
cej traktowania jeƒców wojennych. Nie-
którzy Niemcy podejmowali nawet na
ich rzecz interwencje. SS mog∏a tak˝e
niepokoiç sympatia okazywana m´˝czy-
znom w mundurach Wojska Polskiego
i gotowoÊç niesienia im pomocy przez
mieszkaƒców Lublina. A jeƒcy z obozu
przy Lipowej odmówili zdj´cia mundu-
rów i za∏o˝enia obowiàzujàcych
wszystkich ˚ydów opa-
sek z gwiazdà
D a -
wida. 

Pierw-
s z e g o
dnia mar-
szu, w po-
bli˝u wsi
Niemce, od-
dalonej o 13
km od Lubli-
na, konwojen-
ci zastrzelili 11
jeƒców. WieÊç
o tym szybko do-
tar∏a do Lublina,
poniewa˝ cia∏a za-
bitych przywiezio-
no do ˝ydowskiego
szpitala. Po nast´pnych 22 km, niedale-
ko Pa∏ecznicy, esesmani wymordowali
co najmniej kilkudziesi´ciu, a wed∏ug
niektórych relacji 150, eskortowanych
˚ydów. Do kolejnej egzekucji dosz∏o
w Juliopolu Kolonii k. Parczewa.
Âwiadkowie, którzy widzieli zwo˝one
trupy, mówili o 120 ofiarach. Jeƒców
mordowano nie dlatego, ˝e np. opóê-
niali tempo kolumny. Droga z Lublina
do Niemiec to najwy˝ej dwie, trzy go-
dziny marszu. A egzekucj´ w Juliopolu
Kolonii przeprowadzono nocà, podczas
postoju. Masowy mord prawdopodob-
nie zaplanowano jeszcze w Lublinie.
W Parczewie kolumna liczy∏a ju˝ tylko
297 jeƒców. Zgin´∏o wi´c od 200 
do 400 ludzi. 

TTrraannssppoorrttyy

Tragiczny los jeƒców odprawionych do
Bia∏ej Podlaskiej wywo∏a∏ wÊród lubel-
skich ˚ydów poruszenie i pretensje do
Judenratu. Nie wiadomo, czy po zwolnie-
niach „do cywila” i ekspedycji do Bia∏ej
Podlaskiej jacyÊ jeƒcy z lutowego trans-
portu pozostali jeszcze w obozie w Lubli-
nie. Cz´Êç ˝o∏nierzy wykupionych przez
Judenrat wezwano jednak po kilku tygo-
dniach, by stawili si´ przy Lipowej.

èród∏a milczà, czy odzyskali status jeƒ-
ców i zamieszkali w barakach dla mun-
durowych, czy w cz´Êci cywilnej. 

Od marca do maja 1940 r. przywiezio-
no na Lipowà kolejnych 1857 jeƒców.
Trzeci, znany z dokumentów transport,
jaki dotar∏ do Lublina w styczniu 1941 r.,
liczy∏ 1532 ˝o∏nierzy. 

Czy by∏y jeszcze inne transporty?
Âwiadek Roman Fiszer zezna∏ przed
˚ydowskà Komisjà Historycznà, ˝e

wraz z co najmniej setkà, a prawdopo-
dobnie kilkuset towarzyszami trafi∏ do
Lublina w listopadzie 1940 r. Mog∏y te˝
byç jakieÊ transporty w grudniu tego ro-
ku, o czym wspominajà inni Êwiadko-
wie. Trzeba przyjàç, ˝e podawana w lite-
raturze liczba 4756 jeƒców obozu przy
Lipowej 7 nie jest ostateczna. 

WWaarruunnkkii
Mordechaj Sztrygler z lubelskiego get-

ta wspomina∏: „Niektórzy ̋ o∏nierze z obo-
zu przy Lipowej byli woênicami zaprz´-
gów SS i przyje˝d˝ajàc do obozów mogli

niekiedy w najwi´kszej tajemnicy prze-
myciç liÊcik z jednego obo-

zu do drugie-
go. Taki je-

niec wojen-
ny zaje˝d˝a∏

czasami swojà
furmankà do

obozu wpra-
wiajàc w os∏u-

pienie tamtej-
szych ˚ydów.

Trudno ju˝ by∏o so-
bie wtedy wyobra-

ziç, ˝e ˚yd mo˝e
jeszcze byç tak ubrany

i tak wyglàdaç”. 
J e n i e c  M o j s z e  

Kamieƒ pochodzàcy
z Braƒska pracowa∏ ja-

ko kierowca. Wyje˝d˝a-
jàc poza obóz móg∏ zdo-

bywaç ˝ywnoÊç, którà dzieli∏ si´ nast´p-
nie z kolegami, zw∏aszcza braƒskimi
ziomkami (w relacji dla ˚ydowskiej Ko-
misji Historycznej poda∏ nazwiska
trzech, z których jeden prze˝y∏). Zna-
laz∏ te˝ okazj´, ˝eby daç o sobie znaç
rodzinie. Matka przez znajomà Polk´
poda∏a mu fa∏szywe dokumenty. Które-
goÊ dnia Kamieƒ porzuci∏ samochód,
od znajomego Polaka dosta∏ cywilne
ubranie, poszed∏ na dworzec kolejowy,
kupi∏ bilet i... pojecha∏ do Braƒska. 

Niektóre komanda robocze jeƒców
z Lipowej wychodzi∏y z obozu do pracy
w mieÊcie bez stra˝y. ˚o∏nierzom wolno
te˝ by∏o nie schodziç z drogi Niemcom
(inni ˚ydzi musieli zst´powaç z chodni-
ka na jezdni´), zw∏aszcza umundurowa-
nym, i nie Êciàgaç przed nimi czapek
z g∏ów, lecz salutowaç. 
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Kartoteki jeƒców obozu przy ul. Lipowej
w Lublinie



Istniejà jednak te˝ takie Êwiadectwa
jak Samuela Grubera. Rozkazano jeƒ-
com prostowaç gwoêdzie „z odzysku”.
Hausberger, esesman – poeta i sadysta,
który mówi∏, ˝e „krew go inspiruje”,
przy∏apa∏ jednego na drzemce i posta-
nowi∏ pokazaç, jak si´ pracuje. Po∏o˝y∏
mu gwóêdê na g∏owie i tak d∏ugo ude-
rza∏ m∏otkiem, a˝ ten pad∏ martwy. Jeƒ-
cy byli bici; raz interweniowali nawet
˝o∏nierze Wehrmachtu, leczàcy si´
w pobliskim lazarecie, ˝e tak nie wolno
traktowaç ludzi w mun-
durach. 

Za ucieczki represjo-
nowano pozosta∏ych
w obozie jeƒców. Za
ka˝dego uciekiniera
skazywano od trzech do
dziesi´ciu osób na kar´
Êmierci przez powiesze-
nie. W obozie przy Li-
powej zgin´∏o w ten
sposób, albo zosta∏o za-
katowanych, kilkudzie-
si´ciu ludzi. 

OOrrggaanniizzaaccjjaa
Jeƒcy wy∏aniali spo-

Êród siebie „starszego”,
zwanego te˝ niekiedy
„komendantem” obozu.
Niemcy zaakceptowali
t´ przeniesionà ze stala-
gów praktyk´. Pierw-
szym „komendantem”
by∏ sier˝ant WP Wolf
Kraut, lekarz z Rzeszo-
wa; nie wiadomo, co si´
z nim sta∏o. Drugim 
–  s t rze lec  Herman
Brandel ze Skolego; uciek∏ w lutym
1941 r. Po nim strzelec Roman Fiszer ze
Stanis∏awowa, w cywilu architekt po Po-
litechnice Lwowskiej. On tak˝e uciek∏
wraz z lekarzem Szyndlerem w marcu
1943 r. Przedostali si´ – w mundurach!
– do Warszawy, gdzie na Fiszera czeka-
∏a ˝ona. Ukryli ich znajomi Polacy. Po
upadku Powstania Warszawskiego zna-
leêli si´ wÊród „warszawskich Robinso-
nów”; wraz z 40 osobami ukrywali si´
w bunkrze a˝ do 17 stycznia 1945 r. 

W Judenracie lubelskim od lutego do
sierpnia 1940 r. funkcjonowa∏a komisja
pomocy jeƒcom wojennym. Równie˝

oni sami powo∏ali w obozie komisj´ sa-
mopomocy, której prezesem by∏ Gold-
berg, sekretarzem wspomniany ju˝
Gruber. 

Nale˝y domniemywaç, m.in. z faktu
wieloosobowych ucieczek, ˝e istnia∏y
wÊród jeƒców grupy konspiracyjne.
W 1941 r. na poczàtku lutego uciek∏o 13
osób. 19 marca uciek∏a zaÊ grupa jeƒców
pracujàca przy melioracji. 11 grudnia
uciek∏o 12 osób podkopem z obozu na
teren pobliskiego cmentarza. 

OOppóórr

W drugiej po∏owie 1942 r. konspiracja
obozowa obj´∏a ju˝ znacznà liczb´ jeƒ-
ców. Znane sà nazwiska jej przywódców.
Roman Fiszer; jego ucieczka spowodo-
wa∏a przeci´cie niektórych ogniw kon-
spiracji. Samuel „Mietek” Gruber; po
ucieczce z kilkunastoma jeƒcami stanà∏
na czele oddzia∏u partyzanckiego w oko-
licy Garbowa. Samuel Jeger, póêniejszy
dowódca znacznego oddzia∏u partyzan-
tów w lasach parczewskich. Wreszcie Jan
Szelubski, nast´pnie ˝o∏nierz Armii Lu-
dowej w Powstaniu Warszawskim. 

W sierpniu 1942 r. Globocnik posta-
nowi∏ przenieÊç cz´Êç jeƒców z obozu
przy Lipowej na Majdanek. Gdy kolum-
na prowadzona pod stra˝à zorientowa-
∏a si´, dokàd zmierzajà, podnios∏a bunt.
Kilku jeƒców zaatakowa∏o eskort´, po-
zostali rzucili si´ do ucieczki. Bunt zd∏a-
wiono, kilkunastu jeƒców zosta∏o za-
strzelonych, ale konwój zawróci∏ na Li-
powà. 

Od sierpnia 1942 r. do likwidacji obozu
jeƒców w listopadzie 1943 r. z Lipowej

uciek∏y cztery
du˝e grupy.
Najwi´ksza,
Józefa Kaga-
nowicza, 28
paêdziernika
1942 r. liczy∏a
35 osób. Ucie-
kinierzy z Li-
powej prze-
wa˝nie byli
nieêle uzbro-
jeni. Broƒ wy-
kradali z ma-
g a z y n ó w ,
w których pra-
cowali przy
wysy∏ce za-
opatrzenia na
front, albo ku-
powali. 

Gdy w ra-
mach akcji
E r n t e f e s t
(„Do˝ynki”)
Niemcy likwi-
dowali obozy
pracy, 3 listo-
pada 1943 r.

rozstrzelano na Majdanku ponad 18 ty-
si´cy ˚ydów. Jeƒcy z Lipowej prowa-
dzeni wówczas na egzekucj´ zaatako-
wali konwojentów na Bronowicach.
Stra˝nicy odpowiedzieli ogniem, za-
strzelili stawiajàcych opór i opanowali
bunt. Pozosta∏ych doprowadzili na
miejsce kaêni. Z grupy ocala∏o kilku lu-
dzi, których ukryli mieszkaƒcy Brono-
wic. 

Obóz funkcjonowa∏ a˝ do lipca 1944 r.,
ale ˚ydów ju˝ w nim nie by∏o. 
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Po wojnie baraki obozowe zagospodarowano jako lokale u˝ytkowe

AAnnddrrzzeejj  KKaacczzyyƒƒsskkii  jjeesstt  ddzziieenn--
nniikkaarrzzeemm  ssppeeccjjaalliizzuujjààccyymm  ssii´́
ww tteemmaattyyccee  hhiissttoorryycczznneejj
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Maria Asterblum
urodzona w inteli-
genckiej, dawno zasy-
milowanej, rodzinie
˝ydowskiej odebra∏a
staranne wykszta∏ce-
nie. W 1915 r. zosta∏a
studentkà Uniwersy-
tetu Warszawskiego,
wówczas jednà z nie-
licznych. Tam w 1924 r.
obroni∏a doktorat
z fizyki – pierwszy
w historii wydzia∏u
i zosta∏a asystentkà
prof. Stefana Pieƒ-
kowskiego. W 1927 r.
Maria wysz∏a za mà˝
za koleg´ z pracy
Mieczys∏awa Pronera
(ur. 1903 r.), doktora
fizyki i farmacji.  Mie-
czys∏aw Proner wal-
czy∏ jako ochotnik
w szeregach Armii
Polskiej w wojnie
1920 r. Ukoƒczy∏ po-
nadto w 1929 r. Szko∏´ Podchorà˝ych Re-
zerwy Sanitarnych. W tym te˝ roku na
Êwiat przysz∏a ich jedyna córka Janina
(dziÊ ju˝ wdowa, emerytowana profesor
uniwersytetu w Tel Awiwie). 1 stycznia
1933 r. Mieczys∏aw Proner zosta∏ miano-
wany podporucznikiem rezerwy. 

Oboje Pronerowie pracowali na Uni-
wersytecie Warszawskim. OpuÊcili go
w 1938 r., gdy Mieczys∏awowi odmówio-
no otwarcia przewodu habilitacyjnego ze
wzgl´du na jego pochodzenie. W czasie
wakacji 1939 r. zmobilizowano go. Jesz-
cze we wrzeÊniu na chwil´ pojawi∏ si´
w domu przy okazji przejazdu jego jed-
nostki do Garwolina. Dopiero w koƒcu
paêdziernika szeregowiec zwolniony
z obozu jenieckiego w Szepietówce przy-
wióz∏ wiadomoÊç, ˝e ppor. Mieczys∏aw
Proner jest w niewoli rosyjskiej. Potem

od grudnia 1939 r. do kwietnia 1940 r.
˝ona i córki otrzyma∏y trzy karty poczto-
we ze Starobielska, które póêniej sp∏o-
n´∏y wraz z ca∏ym domem w czasie Po-
wstania Warszawskiego. 

PPrrzzeettrrwwaaçç  ppoozzaa  ggeetttteemm
Maria Proner wskutek namowy pol-

skich przyjació∏ nie posz∏a w listopadzie
1940 r do getta, mimo ˝e przenios∏y si´
tam ca∏e jej i jej m´˝a rodziny. Zmieni-
∏a nazwisko na Pogonowska. Obie
z córkà mia∏y ju˝ nowe dokumenty, ale
mimo to niejednokrotnie musia∏y zmie-
niaç mieszkania. Maria zarabia∏a jako
dostawca papierosów, myd∏a, proszków
zast´pujàcych jaja itp. do umówionych
sklepów. W 1942 r. dowiedzia∏a si´
o Êmierci rodziny Pronerów. Od m´˝a
dalej nie by∏o ˝adnych wieÊci. 

WWiiaaddoommooÊÊçç  oo kkaattyyƒƒsskkiicchh  ddoo∏∏aacchh
ÊÊmmiieerrccii

WiadomoÊç z 1943 r. o odkryciu
przez Niemców w Katyniu grobów ofi-
cerów polskich z obozu w Kozielsku ze-
lektryzowa∏a Polaków zarówno w kraju,
jak i w Êwiecie. Jednak rodziny jeƒców
Starobielska i Ostaszkowa nie znalaz∏y
ich nazwisk na listach niemieckich 
– wróci∏a nadzieja, ˝e ˝yjà. 

Powstanie Warszawskie, które wybu-
ch∏o 1 sierpnia 1944 r., trwa∏o dla Marii
i Jasi Pogonowskich krótko. Mieszka∏y
wówczas na Ochocie i ju˝ po kilku dniach
oddzia∏y niemieckie i „ruskie” brutalnie
wygarnia∏y cywilów na roboty w Rzeszy
Niemieckiej. Matki z córkà 
po pobycie w obozie przejÊciowym
w Pruszkowie nie wywieziono do Bunzlau
(Boles∏awca). Niemcy szcz´Êliwie nie roz-
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Anna Maria Woliƒska

Maria Pogonowska – Êwiadek wieku
Maria Asterblum mia∏a trzy lata, gdy nastawa∏ wiek dwudziesty. Dr Maria Proner – u˝ywane na-
zwisko Pogonowska – by∏a dostojnà stutrzyletnià damà, gdy drugie tysiàclecie ust´powa∏o miej-
sca trzeciemu. W zesz∏ym roku obchodzi∏a 110 urodziny. 
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poznali ich ˝ydowskich korzeni. Od wy-
zwolenia obozu przez Armi´ Czerwonà
w lutym 1945 r. rozpocz´∏a si´ piesza w´-
drówka do domu. Gruzy Warszawy zoba-
czy∏y dopiero w marcu. Na Ok´ciu panie
Pogonowskie odnalaz∏y przyjació∏ki Mari´
Palestrowà z córkà Ma∏gorzatà zatrudnio-
ne w Domu dla Dzieci i Chronicznie Cho-
rych, gdzie i one same znalaz∏y dach nad
g∏owà i prac´. Po poszukiwaniach okaza∏o
si´, ˝e z najbli˝szej rodziny nikt nie ocala∏,
a o m´˝u nadal nie by∏o wieÊci. Obie panie
Marie doprowadzi∏y do wybudowania no-
wego domu dla dzieci, który nadal istnieje
jako Dom im. Dziecka Warszawy na Kole.
Po przejÊciu na emerytur´ w 1962 r. Maria
Pogonowska znów podj´∏a prac´ na uczel-
ni i prowadzi∏a çwiczenia z fizyki dla stu-
dentów Akademii Medycznej. 

BBiilleett  ww jjeeddnnàà  ssttrroonn´́
Tragedi  ́ 1968 r., banicj  ́ z biletem bez

powrotu, szczególnie silnie prze˝y∏a senior-
ka rodziny. Znalaz∏a si  ́wprawdzie z naj-
bli˝szymi, ale w obcym kraju, bez znajomo-
Êci j´zyka hebrajskiego, a wiec i bez zaj´cia,
pozbawiona w∏asnych pieni´dzy, bo z ode-
braniem obywatelstwa utraci∏a te  ̋ prawo
do emerytury. Mimo podesz∏ego wieku
pracowa∏a jeszcze w Izraelu w wypo˝yczalni
polskich ksià˝ek i opiekowa∏a si ,́ jak mo-
g∏a, kolejnymi pokoleniami swojej rodziny. 

Dopiero w 1990 r. gdy mia∏a 93 lata, z list
NKWD przekazanych w Moskwie przez
prezydenta ZSRR Michai∏a Gorbaczowa
prezydentowi Polski gen. Wojciechowi Ja-
ruzelskiemu dowiedzia∏a si ,́ ˝e od 1940 r.
jest wdowà. Wi´kszoÊç wdów nie doczeka∏a
tej wiadomoÊci. Wówczas w Izraelu zorga-
nizowa∏a si  ́Rodzina Katyƒska. Maria Po-
gonowska w miar  ́mo˝liwoÊci w∏àczy∏a si´
w prac´ organizacji, m.in. bra∏a udzia∏

w uroczystoÊciach sa-
dzenia drzewek w La-
sku Katyƒskim k. Je-
rozolimy. Po wielolet-
nich staraniach Maria
Pogonowska wraz
z rodzinà odzyska∏a
polskie obywatelstwo,
przywrócono jej eme-
rytur ,́ a co najwa˝-
niejsze w 2005 r. z∏o-
˝y∏a w Izraelu przed
polskim prokuratorem z Instytutu Pami´ci
Narodowej zeznania dotyczàce sprawy ka-
tyƒskiej. Jest to tym istotniejsze, ˝e sk∏ada∏a
je osoba ju  ̋przed wojnà doros∏a, a teraz
nadal o jasnym umyÊle i dobrej pami´ci. 

W zesz∏ym 2007 r. obchodzi∏a 110 uro-
dziny, uhonorowane m.in. listami gratula-
cyjnymi od prezydentów: Polski – Lecha
Kaczyƒskiego i Izraela – Szymona Peresa
oraz artyku∏ami w prasie i telewizji. 

Oby jak najd∏u˝ej, przy dobrym zdro-
wiu i jasnej myÊli, mog∏a si´ cieszyç
w pokoju pi´ciopokoleniowà rodzinà.
Ad multos annos. 
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AAnnnnaa  MMaarriiaa  WWoolliiƒƒsskkaa,,  cczz∏∏oo--
nneekk  RRooddzziinnyy  KKaattyyƒƒsskkiieejj,,  ccóórr--
kkaa  jjeeƒƒccaa  SSttaarroobbiieellsskkaa..  WWiieelloo--
lleettnniiaa  bbiibblliiootteekkaarrkkaa  ZZbbiioorróóww
SSppeeccjjaallnnyycchh  BBiibblliiootteekkii  NNaarroo--
ddoowweejj  ww WWaarrsszzaawwiiee..



Na radiowy apel Janiny Ziemian
zg∏osi∏o si´ poczàtkowo 15 osób.
Z czasem by∏o ok. 30 cz∏onków tej or-
ganizacji, oprócz trzech wdów, wi´k-
szoÊç stanowili synowie i córki pomor-
dowanych przez NKWD w 1940 r.
W sk∏ad pierwszego zarzàdu
weszli: Janina Ziemian – prze-
wodniczàca oraz Ela Bitman
i Dan Granot. 

Organizacja nawiàza∏a kon-
takt z Federacjà Rodzin Katyƒ-
skich w Polsce, Radà Ochrony
Pami´ci Walk i M´czeƒstwa
w Warszawie i OÊrodkiem
„Karta”. By∏y to kontakty za-
równo korespondencyjne, jak
i osobiÊcie nawiàzane przez Ja-
nin´ Ziemian w czasie jej poby-
tów w Polsce. Wspó∏pracowa∏a
tak˝e z Ambasadà Rzeczpo-
spolitej Polskiej w Izraelu za czasów
ambasadora Krzysztofa Dowgia∏∏y.
Dzi´ki tym kontaktom otrzymywali-
Êmy aktualne informacje i dokumenty
dotyczàce sprawy katyƒskiej. W 1992 r.
nasi cz∏onkowie otrzymali Medale Ka-
tyƒskie. 

Pierwszym celem Rodziny Katyƒskiej
by∏o ustalenie losów naszych najbli˝-
szych na podstawie otrzymanych kopii
rosyjskich list wywózkowych. Drugim
by∏a próba ustalenia liczby oficerów ˚y-
dów wi´êniów obozów w Kozielsku, Sta-
robielsku, Ostaszkowie i zaznaczenia
ich nazwisk, imion oraz imion ojców, któ-
rych brzmienie mog∏o Êwiadczyç o ich
pochodzeniu. ZdawaliÊmy sobie spraw´,
˝e jest to ocena niedok∏adna, bo niektó-
rzy ̊ ydzi byli przechrzczeni, inni zaÊ bar-
dzo cz´sto nosili nazwiska i imiona niesu-
gerujàce ich pochodzenia. Oba te aspek-
ty mo˝na by∏o potwierdziç, kiedy Janina
Ziemian przejrza∏a kilkaset dost´pnych
teczek w Archiwum Wojska Polskiego.
Sporzàdzona lista zosta∏a przekazana do
OÊrodka „Karta” w Warszawie. 

KKoonnttaakkttyy  zz PPoollsskkàà

W 1990 r. otrzymaliÊmy wiadomoÊç,
˝e Sekcja Historyczna Polskiego Towa-
rzystwa Lekarskiego zbiera materia∏y na

temat ofiar II wojny Êwiatowej. Kilku
naszych cz∏onków – dzieci lekarzy i far-
maceutów odpowiedzia∏o na apel wy-
pe∏niajàc odpowiednie kwestionariusze.
Dr Jan Bohdan Gliƒski w publikacji
S∏ownik biograficzny lekarzy i farma-

ceutów – ofiar drugiej wojny Êwiatowej
(Wroc∏aw 1997) zamieÊci∏ tak˝e ˝yciory-
sy i informacje na podstawie naszych
materia∏ów. WÊród ˚ydów zamordowa-
nych w wymienionych obozach prawie
wszyscy byli oficerami rezerwy, w wi´k-
szoÊci lekarze, farmaceuci, in˝ynierowie
i adwokaci. 

ZostaliÊmy zawiadomieni o konkur-
sie na wspomnienie „Mój Ojciec”, og∏o-
szonym przez Instytut Katyƒski w Kra-
kowie. Trzy przes∏ane przez nas prace
wyró˝niono i opublikowane w 1994 r.
w ksià˝ce pod takim samym tytu∏em. 

LLaasseekk  KKaattyyƒƒsskkii  ppoodd  JJeerroozzoolliimmàà

W ramach staraƒ o uczczenie pa-
mi´ci oficerów ˚ydów zamordowa-
nych w Katyniu, Charkowie i Miedno-
je ufundowaliÊmy Lasek Katyƒski 
– 1000 drzewek posadzonych w Lesie
Kdoszim (M´czenników) k. Jerozoli-
my. 16 paêdziernika 1994 r. odby∏o si´
uroczyste ods∏oni´cie kamienia z ta-
blicà pamiàtkowà. Na tablicy znajduje
si´ napis w j´zyku hebrajskim: „Ku pa-
mi´ci setek ˚ydów, oficerów Wojska
Polskiego, internowanych w obozach
Kozielsk, Starobielsk, Ostaszków, za-
mordowanych przez NKWD w kwiet-
niu–maju 1940. Rodzina Katyƒska”. 

W uroczystoÊci wzi´li udzia∏ – oprócz
cz∏onków naszej Rodziny Katyƒskiej,
ich dzieci i wnuków – przewodniczàcy
Knesetu prof. Szewach Weiss, przed-
stawiciele Ambasady RP oraz organi-
zacji kombatanckich w Izraelu.

Podj´liÊmy te˝ starania
o umieszczenie na warszaw-
skim Cmentarzu na Powàz-
kach, obok Krzy˝a, centralne-
go pomnika ofiar Katynia,
tak˝e kamienia dla upami´t-
nienia ofiar – ˚ydów. 

By∏y sugestie ze strony Rodzi-
ny Katyƒskiej, aby umieÊciç
obok Krzy˝a tablice symbolizu-
jàce te˝ mahometan i prawo-
s∏awnych. Projektów tych nie
zrealizowano. Symbole wszyst-
kich religii wyznawanych przez
zamordowanych wzi´to zaÊ pod

uwag´ przy projektowaniu przez w∏adze
polskie budowy cmentarzy w miejscach
mordów. Na cmentarzach w Katyniu
i Charkowie, otwartych w 2000 r., sym-
bole te umieszczono. 

W latach 1995–2001 zacz´∏o ubywaç
cz∏onków Rodziny: zmar∏ Dan Granot
i dwie z trzech wdów, par´ osób nie
mog∏o ju˝ aktywnie uczestniczyç
w dzia∏alnoÊci grupy. Jednoczenie do-
∏àczy∏o par´ osób z rodzin zamordowa-
nych ofiar, których nazwiska figurujà
na tzw. liÊcie ukraiƒskiej i kijowskiej.
Zg∏osi∏ si´ te˝ ktoÊ z Australii. W 1998
r. do rady naszej organizacji przy∏àczy-
li si´ Giora Bar–Nir i Janina Goldhar. 

UUrroocczzyyssttooÊÊccii  zz ookkaazzjjii  6600  rroocczznniiccyy

W kwietniu 2000 r., w 60 rocznic´
zbrodni katyƒskiej, odby∏a si´ w Lasku
Katyƒskim, obok pamiàtkowego ka-
mienia, uroczystoÊç zorganizowana
przez Ambasad´ RP wraz z Rodzinà
Katyƒskà w Izraelu. Przemawiali wów-
czas: ambasador RP Maciej Koz∏owski,
przewodniczàcy Mi´dzynarodowej Ra-
dy Instytutu Pami´ci Narodowej Yad
Vashem, prof. Szewach Weiss, prze-
wodniczàca Rodziny Katyƒskiej w Izra-
elu Janina Ziemian, przewodniczàcy
Zwiàzku Kombatantów Wojsk Polskich
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Rodzina Katyƒska w Izraelu
W 1990 r. w Izraelu zorganizowa∏o si´, dziÊ ju˝ nieistniejàce, stowarzyszenie Rodzina Katyƒska. 

Fo
t. 

G
rz

eg
or

z 
R

og
iƒ

sk
i/C

IR

Premier RP Donald Tusk spotka∏ sí  podczas wizyty w Izraelu 10 kwietnia 2008 r.
z rodzinami ˝o∏nierzy narodowoÊci ˝ydowskiej zamordowanymi w Katyniu
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w Izraelu in˝. Beniamin Majerczak. Ra-
bin Cahalu odmówi∏ Kadysz. W uroczy-
stoÊci poza przedstawicielami Ambasa-
dy RP i Rodziny Katyƒskiej w Izraelu
oraz innymi goÊçmi wzi´li udzia∏ ̋ o∏nie-
rze polscy stacjonujàcy na Wzgórzach
Golan i ˝o∏nierze Si∏ Obronnych Izra-
ela (CaHaL). Ambasador RP z∏o˝y∏
wieniec w imieniu premiera PP. 

Dzi´ki poÊrednictwu Ambasady RP
przedstawiciele Rodziny Katyƒskiej
w Izraelu wzi´li udzia∏ w uroczysto-
Êciach otwarcia cmentarzy w Charko-
wie w czerwcu 2000 r. i w Katyniu
w lipcu 2000 r. 

W odpowiedzi na apel wydawnictwa
publikujàcego seri´ opowiadaƒ o wdo-
wach katyƒskich „Pisane Mi∏oÊcià”
w tomie III, wydanym przez ASP
„Rymsza” w Gdyni w 2003 r., zamiesz-
czono cztery opowiadania naszych
cz∏onkiƒ. 

W okresie od 2001 r., kiedy cz∏onkowie
naszego stowarzyszenia z ró˝nych powo-
dów zacz´li si´ wykruszaç, postanowili-
Êmy formalnie rozwiàzaç naszà organiza-
cj´. Zbiór dokumentów dotyczàcych

dzia∏alnoÊci stowarzyszenia, zawierajàcy
m.in. kilka ˝yciorysów zamordowanych,
przekazano do Archiwum CaHaL. 

Pozosta∏y pieniàdze pochodzàce ze
sk∏adek cz∏onkowskich. Rozpocz´li-
Êmy starania o umieszczenie w Izraelu
tablicy pamiàtkowej z imiennà list´
naszych Ojców. NapotkaliÊmy jednak
na ogromne trudnoÊci. Z braku in-
nych mo˝liwoÊci taka tablice umiesz-
czono w Yad Vashem w Grocie Pa-
mi´ci. Umieszczono na niej tekst w j´-
zyku hebrajskim, który w t∏umaczeniu
brzmi: „Pami´ci ofiar zag∏ady w rejo-
nie Katynia w Rosji. Pami´ci kilkuset
˚ydów Oficerów Wojska Polskiego,
którzy jako jeƒcy zostali zamordowa-
ni w lesie katyƒskim przez w∏adze
ZSRR w okresie kwiecien–maj 1940.
Miedzy nimi nasi drodzy bliscy”. Lista
zawiera 18 nazwisk. 

Ofiarodawcy: Cz∏onkowie Stowarzy-
szenia Rodzina Katyƒska w Izraelu. 

OOpprraaccoowwaa∏∏aa  JJaanniinnaa  GGoollddhhaarr  

Urodzi∏a si´ 18 kwietnia 1922 r. w ¸odzi,
w rodzinie lekarzy Anny z Marksonów
i Aleksandra Margolisów. W ich domu
spotyka∏a si´ elita intelektualna przedwo-
jennej ¸odzi. Jednym z przyjació∏ domu
by∏ Marian Falski, autor zadedykowanego
Alinie Margolisównie Elementarza. 

Ojciec by∏ dzia∏aczem ˝ydowskiej partii
socjalistycznej Bund. Aresztowany
w pierwszych tygodniach wojny, wi´ziony
na Radogoszczu dr Aleksander Margolis
zginà∏ w egzekucji w lasach luçmierskich.
Alin´ z bratem wys∏ano do rodziny do
Warszawy, gdzie do∏àczy∏a do nich matka.
Wkrótce wszyscy przenieÊli si´ do getta.
Anna Margolisowa umieÊci∏a córk´
w prowadzonej przez dyrektor Lub´ Bie-
lickà ˚ydowskiej Szkole Piel´gniarskiej
przy ul. Mariaƒskiej 2. Uczennice tej szko-
∏y pracowa∏y w Szpitalu dla Dzieci im.
Bersohnów i Baumanów przy Âliskiej
i szpitalu dla doros∏ych przy ul. Leszno. Po
likwidacji ma∏ego getta szko∏a i szpital
dzieci´cy przeniesiono na G´sià, a nast´p-
nie na Stawki. Alina mieszka∏a na G´siej,
gdzie 18 stycznia 1943 r. wkroczyli Niem-
cy. Alin´ i innych schowanych w skrytce

uratowali Marek Edelman i Welw∏ Roz-
owski odciàgajàc Niemców strzelaninà.
Po tym wydarzeniu Alina wraz z matkà
przedosta∏y si´ na aryjskà stron´. 

W czasie Powstania Warszawskiego
Alina Margolisówna by∏a sanitariuszkà
na Starym MieÊcie. Za wynoszenie ran-
nych powstaƒców spod obstrza∏u do
szpitala przy ul. Miodowej odznaczona
zosta∏a Krzy˝em Walecznych. Po upadku
Powstania wysz∏a ze Starówki kana∏ami.
W obozie w Pruszkowie odnalaz∏a mat-
k´, która pracowa∏a tam jako piel´gniar-
ka. Na wiadomoÊç, ˝e w równanej z zie-
mià i palonej przez hitlerowców Warsza-
wie, w piwnicy przy ul. Promyka 41 ukry-
wajà si´ cz∏onkowie ˚ydowskiej Organi-
zacji Bojowej, a wÊród nich Marek Edel-
man, Cywia Lubetkin i Antek Cukier-
man, Alina wraz z konwojem Czerwone-
go Krzy˝a uda∏a si´ na ˚oliborz. ˚ydow-
scy bojowcy wyprowadzeni przez nie-
mieckie posterunki odtransportowani
zostali do szpitala pod Grodziskiem. 

Po wojnie Alina wysz∏a za mà˝ za Mar-
ka Edelmana i skoƒczy∏a studia medyczne.
Specjalizowa∏a si´ w pediatrii. Jej karier´

naukowà przerwa∏ rok 1968. Po wyjeê-
dzie wraz z dzieçmi z Polski osiad∏a we
Francji. Wzi´∏a udzia∏ we wszystkich
wa˝niejszych misjach humanitarnych
najpierw z organizacjà „Lekarze bez
Granic”, a nast´pnie z organizacjà „Le-
karze Âwiata”. Pracowa∏a na statkach-sz-
pitalach ratujàc na Morzu Po∏udniowo-
chiƒskim uchodêców z Wietnamu (tzw.
boat-people). Zajmowa∏a si´ chorymi
w ogarni´tym wojnà Salwadorze, Cza-
dzie i Afganistanie. Podczas wojny w Bo-
Êni pracowa∏a przy tworzeniu oÊrodków
dla kobiet – ofiar gwa∏tów. 

W czasie stanu wojennego Polsce,
wspó∏tworzy∏a francusko–polskie sto-
warzyszenie „SOS Aide aux Malades
Polonais” (Pomoc Chorym w Polsce),
organizowa∏a pomoc dla podziemnej
„SolidarnoÊci”. 

26 sierpnia 1998 r. odznaczona zosta-
∏a przez prezydenta PR Krzy˝em Ko-
mandorskim Orderu Odrodzenia Pol-
ski za zas∏ugi dla dzia∏alnoÊci komba-
tanckiej.

DDaannuuttaa  KKuurrooƒƒ,,  JJaanniinnaa  OOcchhoojjsskkaa

Alina Margolis–Edelman 1922-2008
23 marca 2008 r. zmar∏a w Pary˝u dr Alina Margolis–Edelman, lekarz pediatra, uczestnik ruchu
oporu, dzia∏acz spo∏eczny. 
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Kamieƒ z tablicà pamiàtkowà w Lasku Ka-
tyƒskim k. Jerozolimy
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Zygmunt Mi∏kowski drog´ do
wolnoÊci rozpoczà∏ ju˝ jako gim-
nazjalista wspó∏organizujàc pro-
test w Niemirowie przeciw stra-
ceniu Szymona Konarskiego
w 1839 r. Na studiach w Kijowie
kontynuowa∏ dzia∏alnoÊç spisko-
wà, pomaga∏ równie˝ tworzyç
rusiƒskie Êrodowiska niepodle-
g∏oÊciowe. Przed aresztowa-
niem uciek∏ na W´gry, gdzie
wstàpi∏ do Legionu Polskiego
gen. Józefa Wysockiego. Na ba-
rykadach w´gierskiej Wiosny
Ludów zdoby∏ szlify oficerskie.
Przed wybuchem Powstania
Styczniowego organizowa∏
w Turcji Legion Polski, z którym
bezskutecznie przedziera∏ si´ na
teren zaboru rosyjskiego. Po
kl´sce powstania, decyzjà Rzà-
du Narodowego zosta∏ skiero-
wany do s∏u˝by dyplomatycznej
m.in. w Belgradzie i Brukseli.
By∏ jednym z za∏o˝ycieli Ligi
Polskiej i Ligi Narodowej Pol-
skiej. 

P∏k Zygmunt Mi∏kowski nie
do˝y∏ odrodzonej z niewoli
Polski. Zmar∏ zaledwie trzy la-
ta przed tym historycznym wydarze-
niem w Szwajcarii. Jego dorobek lite-
racki stanowi kilkadziesiàt powieÊci
i utworów publicystycznych t∏umaczo-
nych na j´zyki: bu∏garski, czeski, fran-
cuski, niemiecki, rosyjski, serbo–chor-
wacki, ukraiƒski, w´gierski. 

„Ilekroç zawrza∏a walka o Ojczyzn´,
niós∏ w jej ofierze ˝ycie, gdy walka ga-
s∏a, chwyta∏ za pióro i tworzy∏ dzie∏a
znakomite, których s∏awa cz´sto prze-
kracza∏a granic´ Polski. Nigdy nie traci∏

wiary w przysz∏oÊç narodu, nigdy nie
przesta∏ mi∏owaç ziemi i ludu. (...) Âpij
wi´c cicho w goÊcinnej, choç obcej zie-
mi, dopóki polskie ramiona nie prze-
niosà ci´ do naszej, któràÊ tak ukocha∏,
˝e ostatnia twoja myÊl niechybnie ku
niej by∏a zwrócona i ostatnie twe wes-
tchnienie ku niej ulecia∏o” – tymi s∏owy
po˝egna∏ p∏k. Zygmunta Mi∏kowskiego
Henryk Sienkiewicz. 

Wspó∏czesne pokolenie jest spadko-
biercà naszych dziadów i pradziadów,

a to oznacza, ˝e mamy moralny
obowiàzek realizowania testa-
mentów politycznych, a w tym
przypadku chodzi o sienkiewi-
czowskie „przeniesienie na
polskich ramionach” prochów
p∏k. Mi∏kowskiego na Stare Po-
wàzki w Warszawie. 

Wszystkim, którzy czujà
w sobie odpowiedzialnoÊç za
rozwiàzanie zasz∏oÊci histo-
rycznych, podajemy konto, na
które mo˝na wp∏acaç pienià-
dze, przeznaczone na ten cel:
Krajowe Studium Polski Pod-
ziemnej, PKO BP SA III/0 Ka-
towice 76 1020 2313 0000 3202
0117 6296. 

Studium jest instytucjà po-
˝ytku publicznego, dlatego da-
rowizny mogà byç odpisane
z rozliczeƒ rocznych. Nasi pra-
cownicy pracujà wy∏àcznie spo-
∏ecznie. 

Prosimy równie˝ o kontakt
osoby, które pragnà w∏àczyç si´
w dzia∏ania na rzecz sprowa-
dzenia do Polski prochów p∏k.
Zygmunta Mi∏kowskiego i po-
pularyzacji jego sylwetki. 

MMaarriiaann  PPiioonnkk
ddyyrreekkttoorr  KKSSPPPP

KKrraajjoowwee  SSttuuddiiuumm  
PPoollsskkii  PPooddzziieemmnneejj,,  

uull..  SSttaawwoowwaa  88,,  4400––995533  KKaattoowwiiccee,,  
tteell..  kkoomm..  00 550011  448866  335544

Kiedy p∏k Zygmunt Mi∏kowki 
spocznie w Polsce
Sprawà sprowadzenia prochów p∏k. Zygmunta Mi∏kowskiego, ˝o∏nierza i pisarza tworzàcego pod
pseudonimem Teodor Tomasz Je˝, ze szwajcarskiej Lozanny do Polski od trzech lat zajmuje si´
Krajowe Studium Polski Podziemnej w Katowicach. Studium, które zosta∏o powo∏ane przez by-
∏ych oficerów, wi´êniów politycznych okresu stalinowskiego, stara si´ przypomnieç spo∏eczeƒ-
stwu organizacje niepodleg∏oÊciowe i nazwiska ludzi zas∏u˝onych dla sprawy polskiej. 

Zob. artyku∏ Marian Pionka „Z Legii
Cudzoziemskiej do Wojska Polskiego”
o losach syna Zygmunta Mi∏kowskiego 
– Józefa w Biuletynie „Kombatant” 
nr 9 (200) wrzesieƒ 2007. 
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W siedzibie Konsulatu Generalnego
Rzeczypospolitej Polskiej w Grodnie 19
marca br. odby∏o si´ tradycyjne spotka-
nie wielkanocne z polskimi kombatan-
tami i Sybirakami. 

Na zaproszenie konsula generalnego
RP Adama Bernatowicza z ramienia
Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych wzi´li w nim udzia∏
zast´pca kierownika Urz´du dr Jan S.
Ciechanowski oraz Jan P. Sobolewski, a
tak˝e historyk Andrzej Zió∏kowski.
WÊród zaproszonych goÊci by∏y równie˝
And˝elika Borys, prezes Zwiàzku Pola-
ków na Bia∏orusi, Halina Jako∏cewicz,
prezes Stowarzyszenia Polaków Ofiar Re-

presji Politycznych i Weronika Sebastia-
nowicz, prezes Stowarzyszenia ˚o∏nierzy
Armii Krajowej. Spo∏ecznoÊç komba-
tancko–sybirackà reprezentowa∏o ponad
szeÊçdziesiàt osób zamieszka∏ych w gro-
dzieƒskim okr´gu konsularnym. W trak-
cie spotkania Jan S. Ciechanowski wr´-
czy∏ Helenie Jackowskiej nominacj´ na
stopieƒ podporucznika, a tak˝e uhonoro-
wa∏ Odznakami Weterana Walk o Nie-
podleg∏oÊç trzech polskich kombatantów
z Grodzieƒszczyzny. Po wspólnym Êwià-
tecznym posi∏ku kombatanci i Sybiracy
otrzymali paczki przygotowane przez Ud-
SKiOR. 

Nast´pnego dnia przedstawiciele Urz´-
du w towarzystwie konsulów Adama Ber-
natowicza i Marka Maluchnika udali si´ do
S∏onimia. Ma∏e s∏onimskie centrum pol-
skoÊci to koÊció∏ pw. Niepokalanego Po-
cz´cia NajÊwi´tszej Marii Panny, przyleg∏y
pobernardyƒski klasztor i sàsiadujàcy z ni-
mi budynek, w którym znajduje si´ Êwietli-
ca Polskiej Macierzy Szkolnej im. Adama

Mickiewicza i siedziba „Caritas”. Gospo-
darujà tu goÊcinne, przyby∏e z Polski, Sio-
stry Niepokalanki. Delegacja Urz´du z∏o-
˝y∏a wiàzank´ kwiatów na Górze Pietlare-
wickiej pod pomnikiem Polaków zg∏adzo-
nych przez niemieckich okupantów. W nie-
wielkiej i skromnej Êwietlicy spotka∏a si´
z prezes s∏onimskiego oddzia∏u Macierzy
Szkolnej Alicjà ¸obanowà. W trakcie spo-
tkania, a potem spaceru po mieÊcie, zapo-
znano si´ z warunkami pracy polskich dzia-
∏aczy kulturalno–oÊwiatowych oraz historià
s∏onimskiego grodu i jego zabytków. Pod-
czas pobytu w S∏onimiu i jego okolicach
przedstawiciele Urz´du odwiedzili równie˝
muzeum miejskie oraz miejsca zwiàzane
z ˝yciem i dzia∏alnoÊcià bohatera walk
o niepodleg∏oÊç Polski w epoce napoleoƒ-
skiej gen. Jana Konopki.

JJaann  PP..  SSoobboolleewwsskkii

W spotkaniu zorganizowanym przez
starost´ wieluƒskiego Andrzeja St´pnia
wzi´∏a udzia∏ Michalina Wójcik – dyrek-
tor Departamentu Spraw Socjalnych
i Stowarzyszeƒ Urz´du do Spraw Kom-
batantów i Osób Represjonowanych.
WÊród przyby∏ych goÊci znaleêli si´ rów-
nie˝ pose∏ na Sejm RP Mieczys∏aw ¸u-
czak, wicestarosta wieluƒski Janusz Ant-
czak, burmistrz Wielunia Mieczys∏aw
Majcher oraz pracownicy Starostwa Po-
wiatowego. Histori´ powstania Rady,
dotychczasowe jej dzia∏ania i dokonania
oraz zamierzenia przedstawi∏ sekretarz
organizacyjny Rady Aleksander Owcza-
rek (naczelnik Wydzia∏u Ogólnego
w Starostwie Powiatowym w Wieluniu).
W wystàpieniu omówi∏ organizowane

w powiecie wieluƒskim uroczystoÊci
patriotyczno–religijne i obchody Êwiàt
paƒstwowych na przestrzeni ostatnich
dziewi´ciu lat. 

Zebrani kombatanci w dyskusji pod-
nosili wiele nurtujàcych ich problemów
i zadawali wiele pytaƒ, na które odpo-
wiedzi udziela∏a dyrektor Michalina
Wójcik. Na zakoƒczenie posiedzenia
pad∏y wzajemne ˝yczenia dalszej owoc-
nej wspó∏pracy w ramach Rady oraz
przekazano sobie najlepsze ˝yczenia
z okazji Êwiàt Wielkiej Nocy. Posiedze-
nie zakoƒczy∏o si´ uroczystym obiadem. 

EEll˝̋bbiieettaa  CCaabbaann  
BBiiuurroo  PPrroommooccjjii  PPoowwiiaattuu  ii IInnffoorrmmaaccjjii
SSttaarroossttwwaa  PPoowwiiaattoowweeggoo  ww WWiieelluunniiuu
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W sali Starostwa Powiatowego w Wieluniu odby∏o si´ 19 marca
2008 r. posiedzenie Spo∏ecznej Rady Zwiàzków Kombatanckich
przy staroÊcie wieluƒskim.
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Wizyta u Polaków w Grodnie 
i S∏onimiu na Bia∏orusi

Spotkanie w Wieluniu



zarówno nazistowskiej Rze-
szy, jak i sowieckiej Rosji,
a tak˝e ˝e wojna nie zakoƒ-
czy∏a si´ dla Polski zwyci´-
stwem, lecz utratà suweren-
noÊci. Ilustracjà tych dziejo-
wych zale˝noÊci jest Powsta-
nie Warszawskie, którego
kombatanci byli uczestnika-
mi uroczystoÊci w Bad Sul-
za. Powstaniu Warszawskie-
mu, krwawo st∏umionemu
przez Niemców, strona so-
wiecka nie udzieli∏a ˝adnej znaczàcej po-
mocy. Wiele z tych informacji jest w grun-
cie rzeczy nowych dla publicznoÊci nie-
mieckiej. Trzeba je stale publicznie powta-
rzaç, dà˝àc do kszta∏towania obrazu prze-
sz∏oÊci zgodnego z polskimi wyobra˝enia-
mi. W tym sensie wystàpienia i udzia∏
kombatantów w uroczystoÊciach zagra-
nicznych, w szczególnoÊci na terenie Nie-
miec, winien byç zawsze starannie przemy-
Êlany. 

Nale˝y podkreÊliç starania strony nie-
mieckiej, w szczególnoÊci burmistrza Jo-
hannesa Hertwiga, by uroczystoÊci przy-
bra∏y w∏aÊciwy kszta∏t. Wst´p niemieckie-
go historyka Ruth–Barbary Schlenker by∏
kompetentny i rzetelny, a organizatorzy
wyrazili zainteresowanie dalszymi kontak-
tami ze stronà polskà oraz sprawà jeƒców
Powstania Warszawskiego. 

Wzruszajàcy by∏ wieczór wspomnieƒ by-
∏ych jeƒców obozu, podczas którego
o swoich prze˝yciach opowiada∏a m.in.
kierujàca polskà grupà Maria Cegielska.
Otwarto te˝ w tym dniu wystaw´ poÊwi´-
conà dziejom obozu. 11 kwietnia ma byç
na sta∏e datà upami´tniajàcà czas wojny
w Bad Sulza. 

KKWW  

PPoo  rraazz  ppiieerrwwsszzyy  oodd  cczzaassóóww  wwoojjnnyy  ii zzjjeeddnnoo--
cczzeenniiaa  NNiieemmiieecc  ww BBaadd  SSuullzzaa  ww TTuurryynnggiiii  uurroo--
cczzyyssttooÊÊccii  zzwwiiààzzaannee  zz zzaakkooƒƒcczzeenniiee  wwoojjnnyy  nniiee
ooddbbyy∏∏yy  ssií́   88 mmaajjaa,,  lleecczz  1111  kkwwiieettnniiaa  ww ddnniiuu  ooppaa--
nnoowwaanniiaa  mmiiaassttaa  pprrzzeezz  wwoojjsskkaa  aammeerryykkaaƒƒsskkiiee..  

W okresie NRD zapominano o tej dacie
zoczywistych powodów, zacierajàc pamí ç jak
du˝a cz Ếç wschodnich Niemiec by∏a zaj́ ta
przez wojska zachodnich aliantów, anie przez
Rosjan. W∏adze miasta zdecydowa∏y te ,̋ ˝e
g∏ównà cz Ếcià obchodów b´dzie spotkanie
z by∏ymi jeƒcami obozów jenieckich. Jest to
trafne rozstrzygní cie, skoro bowiem uroczy-
stoÊci nazwano „dniem wyzwolenia”, to 11
kwietnia wyzwolono przede wszystkim jeƒ-
ców wojennych, a nie miejscowych niemiec-
kich mieszkaƒców. 

W Bad Sulza istnia∏ od 1940 r. do 1945 r.
obóz jeniecki Stalag IX C, w którym przeby-
wa∏o w ca∏ym okresie wojny ok. 50 tys. jeƒ-
ców. Byli nimi ˝o∏nierze polscy – jeƒcy po
wrzeÊniu 1939 r. oraz ˝o∏nierze Powstania
Warszawskiego (a tak˝e jeƒcy rosyjscy, któ-
rych cz´Êç wymordowano). 

Otwarciu uroczystoÊci towarzyszy∏y
cztery wystàpienia: miejscowego niemiec-
kiego historyka, przedstawicieli stron: pol-
skiej, amerykaƒskiej i rosyjskiej. Trzeba
podkreÊliç, jak dalece uroczystoÊci takie
sà okazjà do prezentacji polskiego stano-
wiska nie tylko w kwestiach dziejów dane-
go obozu czy Êrodowiska kombatanckie-
go, ale szerszej do opowieÊci o dziejach
Polski i Polaków w okresie wojny. 

Przedstawiciel strony rosyjskiej, zgodnie
z sowieckà jeszcze tradycjà, podkreÊli∏ bo-
haterskà walk´ w okresie wojny i z∏o˝y∏
patetyczne deklaracje dotyczàce pojedna-
nia. 

Ze strony polskiej, w wystàpieniu Kazi-
mierza Wóycickiego, podkreÊlono, ˝e po-
czàtek wojny oznacza∏ dla Polski napaÊç

W dniach 10–13 kwietnia 2008 r. w niemiec-
kim miasteczku Bad Sulza goÊci∏a delegacja
polskich kombatantów iuczniów szkó∏ Êrednich
(m.in. warszawskich liceów im. Zbigniewa Her-
berta, Jana III Sobieskiego, czy Zespo∏u Szkó∏
im. gen. Stanis∏awa Maczka). Zaproszeni przez
w∏adze miasta goÊcie z Polski, Rosji i Stanów
Zjednoczonych wzí li udzia∏ w uroczystoÊciach
upamí tniajàcych wyzwolenie przez armí
amerykaƒskà obozu jenieckiego, znajdujàcego
sí  w Bad Sulza podczas II wojny Êwiatowej. 

Istniejàcy od 1940 r. Stalag IX–C w Bad Sul-
za wyzwoli∏a 11 kwietnia 1945 r. 6Pancerna Dy-
wizja Armii Amerykaƒskiej. Nie zachowa∏ sí
niestety a̋den fragment zabudowaƒ, a w miej-
scu obozu znajduje sí  basen kàpielowy. 

Kwiaty w imieniu kierownika Urź du do
Spraw Kombatantów z∏o˝ono pod znajdujàcà
sí  wmiejscu dawnego obozu tablicà pamiàtko-
wà. Polskich kombatantów i osoby towarzyszà-
ce na miejscu uroczystoÊci powita∏ burmistrz
Bad Sulza Johannes Hertwig. WÊród nich znaj-
dowa∏ sí  m.in. wí ziony w Bad Sulza Henryk
Katana. Polska delegacja odwiedzi∏a tak˝e
cmentarz, na którym pochowano ˝o∏nierzy wy-
zwalajàcych miasto. Podczas zorganizowanej
wtym dniu konferencji g∏os zabra∏ m.in. dorad-
ca kierownika UdSKiOR Kazimierz Wóycicki. 

MMKK

KOMBATANT nr 4/2008 30

z kombatanckiego ˝ycia

KKOOMMBBAATTAANNTT  ––  MMiieessii´́cczznniikk  UUrrzz´́dduu  ddoo  SSpprraaww  KKoommbbaattaannttóóww  ii  OOssóóbb  RReepprreessjjoonnoowwaannyycchh
RREEDDAAKKCCJJAA::  ul. Wspólna 2/4, 00–926 Warszawa
tel. (0 22) 661 87 05, faks (0 22) 661 87 45, e–mail: kombatant@udskior.gov.pl
RREEDDAAGGUUJJEE  ZZEESSPPÓÓ¸̧::  JJaannuusszz  BBaazzyydd∏∏oo,,  redaktor naczelny, tel. (0 22) 661 89 22, e–mail: janusz.bazydlo@udskior.gov.pl, 
MMaa∏∏ggoorrzzaattaa  ¸̧´́ttoowwsskkaa,,  sekretarz redakcji, e–mail:malgorzata.letowska@udskior.gov.pl, MMaacciieejj  WWyyrrwwaa,,  e–mail: maciej.wyrwa@udskior.gov.pl. 
WWssppóó∏∏pprraaccuujjàà::  FFrraanncciisszzkkaa  GGrryykkoo,,  MMaarriiuusszz  KKuubbiikk,,  JJaann  PP..  SSoobboolleewwsskkii..

PPRREENNUUMMEERRAATTAA  II  KKOOLLPPOORRTTAA˚̊::  AAnnddrrzzeejj  SSoossiiƒƒsskkii,,  tteell..  ((00  2222))  666611  8866  6677
WWYYDDAAWWCCAA::  UUrrzzààdd  ddoo  SSpprraaww  KKoommbbaattaannttóóww  ii  OOssóóbb  RReepprreessjjoonnoowwaannyycchh
ul. Wspólna 2/4, 00–926 Warszawa. Centrala – tel. (0 22) 661 81 11, punkt informacyjny – tel. (0 22) 661 81 29, (0 22) 661 87 40. Strona internetowa: http://www.udskior.gov.pl 
SSKK¸̧AADD::  RRaaffaa∏∏  KKaazzaanneecckkii,,  DDRRUUKK::  ZZaakk∏∏aaddyy  GGrraaffiicczznnee  „„TTaauurruuss””..  NNaakk∏∏aadd  44220000  eeggzz..  ((3322  ssttrroonnyy))
W 2008 r. egzemplarz „Kombatanta” kosztuje 2,50 z∏, a cena prenumeraty rocznej wraz z kosztem wysy∏ki – 30 z∏. Prenumerata ze zleceniem dostawy za granic´ pocztà lotniczà kosztuje 24 USD.
Wp∏at za prenumerat´ nale˝y dokonywaç na konto Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, ul. Wspólna 2/4, 00–926 Warszawa – konto w NBP, Oddzia∏ Okr´gowy Warszawa, nr: 
03 1010 1010 0050 4722 3100 0000.
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania zmian i skrótów w nadsy∏anych materia∏ach. Materia∏y powinny byç czytelne, podpisane pe∏nym imieniem i nazwiskiem autora tekstu i zdj´cia oraz
zawieraç jego prywatny adresy i telefon kontaktowy oraz krótkà notk´ o autorze tekstu. W miar´ moêliwoÊci prosimy o dostarczanie tekstów i materia∏ów graficznych (zdj´cia o rozdziel-
czoÊci 300 dpi) w wersji elektronicznej (na CD, dyskietce i pocztà elektronicznà). Artyku∏ów niezamówionych redakcja nie zwraca. Rubryka Poszukujemy jest bezp∏atna. 
NNaa  ookk∏∏aaddccee:: Pomnik „¸aweczka Jana Karskiego” autorstwa Karola Badyny, który ods∏oní to 11 listopada 2007 r. u zbiegu Madison Avenue i 37th Street w Nowym Jorku. Fot. Pracownia Rzeêby Forma

68 lat póêniej w Bad Sulza
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Zebrani w Pa∏acu Prezydenckim
minutà ciszy uczcili pami´ç Gustawa
Holoubka, odtwórc´ postaci Konrada
w „Dziadach” Adama Mickiewicza
w re˝yserii Kazimierza Dejmka.
Zdj´cie przez peerelowskà cenzur´
spektaklu „Dziadów”, granego w Te-
atrze Narodowym, by∏o jednà z bez-
poÊrednich przyczyn wystàpieƒ stu-
dentów w marcu 1968 r. 

Podczas uroczystoÊci prezydent Lech
Kaczyƒski podkreÊli∏ rol´ opozycji stu-
denckiej sprzed 40 lat w historii Polski:
„By∏a mitem dla wszystkich tych, którzy
chcieli w tamtej, niezwykle trudnej rze-
czywistoÊci, jawnie opieraç si´ systemo-
wi. Tym mitem by∏a tak˝e po roku `68,
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Prezydent odznaczy∏ bohaterów Marca ’68
Za wybitne zas∏ugi w dzia∏alnoÊci na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiàgni´cia
w pracy zawodowej i spo∏ecznej, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyƒski nada∏
6 marca br. uczestnikom protestów w marcu 1968 r. Ordery Odrodzenia Polski.

NNaarrooddoowwyy  BBaannkk  PPoollsskkii  33 mmaarrccaa  bbrr..
wwpprroowwaaddzzii∏∏  ddoo  oobbiieegguu  ddwwiiee  nnoowwee  mmoo--
nneettyy  oo nnoommiinnaa∏∏aacchh  1100 zz∏∏  ii 22 zz∏∏  uuppaammii´́tt--
nniiaajjààccee  4400  rroocczznniicc´́  wwyyddaarrzzeeƒƒ  mmaarrccoo--
wwyycchh  11996699  rr..  

Rewersy obu monet przedstawiajà
stylizowany wizerunek bramy g∏ównej
Uniwersytetu Warszawskiego i straj-
kujàcych studentów 8 marca 1968 r.
na dziedziƒcu uczelni. Monety zapro-
jektowa∏ Andrzej Nowakowski i Ewa
Tyc–Karpiƒska.

a˝ do powstania zinstytucjonalizowanej
opozycji w Polsce w drugiej po∏owie lat
70, czyli najpierw KOR, a wkrótce póê-
niej ROPCiO i innych grup”. 

MMWW



Tegoroczne uroczystoÊci rozpocz´to
Mszà Êw. w warszawskiej Katedrze Polo-
wej Wojska Polskiego. Przed Grobem
Nieznanego ˚o∏nierza nastàpi∏a uroczy-
sta zmiana warty oraz z∏o˝enie kwiatów.
Nast´pnie blisko dwa tysiàce. harcerzy
wzi´∏o udzia∏ w defiladzie, która przema-
szerowa∏a pod Arsena∏, gdzie odby∏ si´
uroczysty apel wieƒczàcy okolicznoÊcio-
we rajdy „Arsena∏” i „Meksyk”, w któ-
rych uczestniczyli harcerze z ca∏ej Polski. 

Obchody uatrakcyjni∏ piknik historycz-
ny, podczas którego m.in. ˝o∏nierze jedno-
stek specjalnych Wojska Polskiego zapre-
zentowali pozorowanà akcj´ odbicia za-
k∏adnika wzorowanà na akcji sprzed 65 lat. 

Grupa Rekonstrukcyjna Polskich Si∏
Zbrojnych na Zachodzie oraz Grupa
Rekonstrukcyjna „Pionier 39” zorgani-
zowa∏y wystawy. Warszawiacy mieli tak-
˝e okazj´ obejrzeç zabytkowy transpor-
ter Sd. Kfz. 251. W ambulansie Regio-
nalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa mo˝na by∏o oddaç
krew w ramach akcji „Krew za krew”,
na pamiàtk´ rodaków, którzy przelali
swojà dla Ojczyzny. 

UroczystoÊci odby∏y si´ pod honoro-
wym patronatem m.in. prezydent m.st.
Warszawy, Biura Bezpieczeƒstwa Narodo-
wego i Ministerstwa Obrony Narodowej. 

MMWW
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Zwiàzek Harcerstwa Polskiego i Zwiàzek Harcerstwa Rzeczy-
pospolitej zorganizowa∏y 30 marca br. w Warszawie obchody
rocznicy akcji odbicia z ràk gestapo Janka Bytnara „Rudego”,
której dokona∏y 26 marca 1943 r. Grupy Szturmowe Szarych
Szeregów w pobli˝u sto∏ecznego Arsena∏u, u zbiegu ulic Bielaƒ-
skiej, D∏ugiej i Nalewek.

Obchody 65 rocznicy akcji
pod Arsena∏em
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