
Wielkopolscy Sprawiedliwi 
 
Jednym z wielu statutowych zadań Yad Vashem (YV) – izraelskiego Instytutu Pamięci 

Bohaterów i Męczenników Holokaustu – na mocy ustawy z 19 sierpnia 1953 r., powołującej 
do życia tę instytucję1, jest upamiętnienie „wspaniałomyślnych gojów/chrześcijan, którzy 
ryzykowali życiem po to, by ratować Żydów”2 w czasie wojny i okupacji (1939-1945). 
Dotychczas tytuł „Sprawiedliwego wśród Narodów Świata” – jak w tradycji talmudycznej 
określono osoby udzielające pomocy wyznawcom judaizmu (Żydom) z pobudek 
altruistycznych3 – otrzymało ponad 27 tysięcy osób, z czego blisko siedem tysięcy to Polacy 
– najliczniejsza grupa, gdy uwzględni się narodowość ratujących (w dalszej kolejności plasują 
się Holendrzy, Francuzi, Ukraińcy, Belgowie4). Wielkopolanom z pewnością znane są postaci 
prominentnych polskich Sprawiedliwych – takich jak m.in. Irena Sendlerowa, Jan Karski, 
Władysław Bartoszewski, Zofia Kossak-Szczucka, Jan i Antonina Żabińscy czy rodzina 
Ulmów5 – wciąż niewielu ma jednak świadomość, że akty ratunku/pomocy, za które 
udzielające je osoby uhonorowane zostały wspomnianym wyróżnieniem, dokonywane były 
również na terenie przedwojennego województwa poznańskiego (w granicach po reformie 
administracyjnej z 1 kwietnia 1938 r.6), po wrzesniu 1939 r. w całości przyłączonych do III 
Rzeszy jako Reichsgau Warheland (Kraj Warty). Z ponad 2,5 tysięcy wniosków kierowanych 
do YV za pośrednictwem Żydowskiego Instytutu Historycznego (ŻIH) od 1979 r.7, na jakie 

                                                           
1 Por. The Righteous Among the Nations / About the Program, https://www.yadvashem.org/righteous/about-the-
program.html [24.03.2020]; Martyrs’ and Heroes’ Commemoration (Yad Vashem) Law, 5713-1953, 
https://knesset.gov.il/review/data/eng/law/kns2_yadvashem_eng.pdf [24.03.2020].  
2 Ibidem. 
3 O etymologii tego terminu por. m.in. S. Gensburger, National Policy, Global Memory: The Commemoration of 
the „Righteous” from Jerusalem to Paris, 1942-2007, trans. K. Throssell, New York-Oxford 2016, s.  
4 Dane statystyczne z uwzględnieniem stanu do dnia 1 stycznia 2019 r.: The Righteous Among Nations / Names 
of Righteous by Country, https://www.yadvashem.org/righteous/statistics.html [24.03.2020]. Wyszczególnione 
zostały kraje, w przypadku których liczba Sprawiedliwych przekroczyła 1000 osób. Por. Ibidem. 
5 Więcej informacji o Sprawiedliwych, w wymiarze syntetycznym i jednostkowym por. m.in. O Sprawiedliwych, 
https://sprawiedliwi.org.pl/pl/o-sprawiedliwych [24.03.2020]; The Rightous Among the Nations / Resources, 
https://www.yadvashem.org/righteous/resources.html [24.03.2020]; Ksiega Sprawiedliwych, red. M. Grynberg, 
Warszawa 1993; Księga Sprawiedliwych wśród Narodów Świata: ratujący Żydów podczas Zagłady, t. 1-2, 
oprac. I. Gutman, S. Bender, S. Krakowski, redakcja wersji polskiej: D. Libionka, R. Kuwałek, A. Kopciowski, 
Kraków 2009; J. Leociak, Ratowanie. Opowieści Polaków i Żydów, Kraków 2010; M. Szpytma, The Risk of 
Survival: The Rescue of the Jews by the Poles and Tragic Consequences for the Ulma Family from Markowa, 
Warszawa, tłum. A. Rodzińska-Chojnowska, Warszawa-Kraków 2009; D. Ackerman, Azyl. Opowieść o Żydach 
ukrywanych w warszawskim zoo, tłum. O. Zienkiewicz, Warszawa 2009; A. Bikont, Sendlerowa. W ukryciu, 
Wołowiec 2017. 
6 W efekcie wspomnianej reformy z województwa poznańskiego odłączone zostały odłączono powiaty z 
północno-zachodniej jego częsci – wyrzyski, szubiński, bydgoski, inowrocławski, Bydgoszcz i Inowrocław 
funcjonujące na prawach powiatów oraz część powiatu mogileńskiego. Przyłączone natomiast zostały powiaty 
kaliski, kolski, koniński i turecki, umiejscowione na południowym wschodzie – znajdywało się tam najwięsze 
skoncentrowane i zorganizowane skupisko ludności żydowskiej (p 
oza samym Poznaniem). Przed reformą w Poznańskiem zamieszkiwało 7390 Żydów (0,3% ogólnej liczby 
mieszkańców), po 1 kwietnia 1938 r. liczba ta wzrosła niemal ośmiokrotnie – do 55 641 osób (2,2%). Por. I. 
Kowalski, Kowalski, Mniejszość żydowska w województwie poznańskim w latach 1919-1939, Kronika 
Wielkopolski, 4 (75), 1995, s. 37-58.  
7 Przed trwającą ponad dekadę przerwą w stosunkach dyplomatycznych między Polską a Izraelem (1967-1979) 
głównymi instytucjami kontaktującymi się w tej sprawie z YV były Żwiązek Bojowników o Wolność i 
Demokrację (ZBoWiD) oraz Urząd ds. Kombatantów. Por. Inwentarz Działu Dokumentacji Odznaczeń Yad 
Vashem w Żydowskim Instytucie Historycznym, 1979-2004 [2005-2014], oprac. A. Reszka, Warszawa 2013, s. 
3, http://www.jhi.pl/uploads/inventory/file/153/Yad_Vashem_349.pdf [24.03.2020]. Po 2004 r. nadzorowaniem 
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natrafić można w archiwum ŻIH-u (zbiór 349 – Dział Dokumentacji i Odznaczeń Yad 
Vashem w ŻIH, 1979-20048), około dwadzieścia odnosi się do okupowanej Wielkopolski – 
kilkanaście z nich zakończyło się powodzeniem, tj. przyznaniem tytułu, nierzadko po 
wieloletnim, rygorystycznym postępowaniu9. Prócz zbioru 349, istotnym źródłem informacji 
o Sprawiedliwych jest baza danych na stronie YV (https://righteous.yadvashem.org/).  

Ta niewielka liczba odzwierciedla skalę pomocy – znacznie mniejszą niż w Generalnej 
Guberni (GG) i na Kresach Wschodnich, którą można liczyć w setkach, jeśli nie tysiącach 
przykładów. Należy przy tym pamiętać o odmiennym położeniu polskiej ludności na tzw. 
„ziemiach wcielonych”, gdzie nazistowski terror i inżynieria społeczna przybrały szczególnie 
drastyczny charakter (w postaci masowych deportacji, fizycznej eliminacji elit, konfiskaty 
majątków, przeobrażeń w topografii i przestrzeni symbolicznej itp.). Miało to niemały wpływ 
na możliwości czy gotowość udzielenia pomocy. Wielkopolska znalazła się poza zasięgiem 
działalności Rady Pomocy Żydom przy Delegaturze Rządu RP na Kraj – „Żegoty” czy Rady 
Głównej Opiekuńczej (Żydzi do pewnego stopnia mogli liczyć na wsparcie założonego w 
1914 r. w USA American Jewish Joint Distribution Committe – Amerykańsko-Żydowskiego 
Połączonego Komitetu Rozdzielczego, nieadekwatne do olbrzymiej skali potrzeb10). 
Klasztory i kościoły, które w GG i na Kresach często służyły jako miejsca schronienia (w 
szczególności dla dzieci żydowskich), zostały zamknięte i w większości przeobrażone w 
magazyny (oraz tymczasowe miejsce pobytu przed deportacją lub – w przypadku Żydów z 
okolic Chełmna nad Nerem – eksterminacją), księży/zakonników/zakonnice deportowano na 
Wschód bądź uśmiercano (co istotne, żadna z przedstawionych osób nie wywodziła się z 
duchowieństwa)11. Organizacje podziemne, regularnie rozbijane przez Niemców, skupiły się 
przede wszystkim na działalności zbrojnej, propagandowo-dywersyjnej, wywiadowczej – w 
pozostawionych źródłach wątek pomocy ludności żydowskiej pojawia się sporadycznie12. W 
Kraju Warty, w przeciwieństwie do m.in. Świętokrzyskiego czy Białorusi, praktycznie nie 
występowały żadne żydowskie oddziały partyzanckie (i nie tylko). Jak zuważa uhonorowana 
tytułem Sprawiedliwej w 1988 r. Maria Suszczewicz z Konarzewa k. Poznania: „Niestety na 
terenie Wartegau, gdzie było więcej Niemców niż Polaków nie mogło być bezpiecznie”13. W 
                                                                                                                                                                                     
wniosków zasadniczo zajmuje się ambasada Izraela w Polsce. Por. Departament Sprawiedliwych, 
https://embassies.gov.il/warsaw/Departments/Sprawiedliwych/Pages/departament-sprawiedliwych.aspx 
[24.03.2020]. 
8 Por. Inwentarz Działu Dokumentacji Odznaczeń Yad Vashem w Żydowskim Instytucie Historycznym, 1979-
2004 [2005-2014], oprac. A. Reszka, Warszawa 2013.  
9 Por. m.in. S. Gensburger, National Policy, Global Memory: The Commemoration of the „Righteous” from 
Jerusalem to Paris, 1942-2007, op. cit., s. 23-26 i n; I Am My Brother’s Keeper: A Tribute to the Righteous of 
the Nations / The Establishment of the Commission for the Designation of the Righteous, 
https://www.yadvashem.org/yv/en/exhibitions/righteous/milestone06.asp [24.03.2020]; I Am My Brother’s 
Keeper… / The Recognition Process, https://www.yadvashem.org/yv/en/exhibitions/righteous/milestone08.asp 
[24.03.2020] 
10 Por. The JDC Archives / Records of the American Joint Distribution Committee: Warsaw office, 1939-1941, 
http://search.archives.jdc.org/notebook_ext.asp?item=2626087&site=ideaalm&lang=ENG&menu=1 
[24.03.2020] 
11 Por. J. Gumkowski, Proces Artura Greisera, namiestnika Rzeszy w Poznaniu [w:] J. Gumkowski, T. 
Kułakowski, Zbrodniarze hitlerowscy przed Najwyższym Trybunałem Narodowym, Warszawa 1961, s. 35-38. 
12 Por. np. H. Jakubowska, W kręgu „Puszczyka” [w:] Z lat okupacji. Wspomnienia Wielkopolan o życiu 
codziennym , 1939-1945, red. W. Jamroziak, K. Młynarz, Poznań 1982, s. 162-185 (zwłaszcza 179-182). 
13 Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego (AŻIH), Dział Dokumentacji Odznaczeń Yad Vashem w 
Żydowskim Instytucie Historycznym, 1979-2004 [2005-2014], sygn. 349/1064 (Sprawa Marii Suszczewicz), k. 
37. 
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nieustającej walce o własne przetrwanie pozostałe aspekty okupacyjnej rzeczywistości, w tym 
gehenna ludności żydowskiej pozostawały schodziły na dalszy plan (tym większe należy się 
uznanie osobom, które nie pozostały na nią obojętne). 

Okoliczności te sprawiły, iż prawie w ogóle nie występowała tam pomoc zorganizowana, 
którą zasadniczo zajmowały się różnego rodzaju partie polityczne, organizacje społeczne czy 
wojskowe, wspólnoty kościelne i pozostałe podmioty. Na podstawie analizy podań do YV 
można wywnioskować, iż pomoc miała przede wszystkim indywidualny charakter. Jej istotę 
trafnie uchwycił Marcin Urynowicz: „[pomoc indywidualna] opierała się najczęściej na 
odruchu serca, chęci pomocy znajomemu lub obcemu bliźniemu w sytuacja zagrożenia. Nie 
było w tym momencie miejsca na kalkulacje polityczną. Nie trzeba było czekać na decyzję 
przełożonych i władz. Każdy mógł sam natychmiast zadecydować, czy podejmie ryzyko, czy 
też nie. Wśród Polaków odznaczonych przez izraelski Instytut Yad Vashem medalem 
«Sprawiedliwy wśród Narodów Świata» większość stanowią osoby niezwiązana z żadnymi 
organizacjami podziemnymi, działające na własną rękę”14. Niemal wszyscy wnioskodawcy 
deklarowali, iż postępowali wyłącznie we własnym zakresie. Starali się, z racji wysokiego 
niebezpieczeństwa, nie angażować osób trzecich (poza członkami rodziny i godnymi zaufania 
sąsiadami/znajomymi, do których Żydzi byli wysyłani, gdy sytuacja u nich samych stawała 
się napięta/groziła wykryciem). Poza kilkoma wyjątkami, nie byli też członkami żadnych 
organizacji (po 1945 r. uniemożliwiło/mocno utrudniło ich członkostwo w stowarzyszaniach 
kombatanckich i pobieranie zasiłków z tego tytułu), ani nie wykonywali niczyich poleceń, 
poza nakazami własnego sumienia. Na pomoc indywidualną składało się m.in.: 
 

 ukrywanie (w pomieszczeniach domowych lub gospodarczych – strychu, piwnicy, komórce pod 
schodami, chlewie, stajni, stodole, specjalnie sporządzanych bunkrach – b. ograniczonej, 
klaustrofobicznej przestrzeni; występowała konieczność wielokrotnej zmiany kryjówki – rzadkie były 
przypadki ukrywania się w jednym miejscu przez całą okupację; ukrywanie się „na powierzchni” i „pod 
powierzchnią”15), 

 wychowywanie/opieka (zwłaszcza w przypadku żydowskich dzieci podrzuconych przez rodziców 
przekonanych, ze mają one większą szansę na przeżycie), 

 dostarczanie artykułów żywnościowych, medykamentów, odzieży, opału i pozostałych produktów 
pierwszej potrzeby, 

 zaopatrywanie w sfałszowane dokumenty tożsamości (tzw. kennkarty), 
 umożliwienie ucieczki/przedostania się pojedynczych jednostek bądź całych grup w inne, 

bezpieczniejsze miejsce (z gett/obozów na stronę aryjską, z „ziem wcielonych” do GG/ZSRR, z 
terenów okupowanych do państw neutralnych, negocjacje/wymiana z nazistami), 

 pozostała działalność (pośredniczenie w korespondencji z bliskimi, wsparcie duchowe, ułatwienie 
zatrudnienia jako „aryjczyka”, skontaktowanie z podziemną organizacją bądź oddziałem partyzanckim, 
włączenie do wspomnianych wspólnot). 

 
Zgodnie z kryterium przyjętym przez YV tytuł „Sprawiedliwych wśród Narodów Świata” 

przysługiwał mógł wówczas, gdy spełnione zostały następujące kryteria: 
 

                                                           
14 M. Urynowicz, Zorganizowana i indywidualna pomoc Polaków dla ludności żydowskiej eksterminowanej 
przez okupanta niemieckiego w okresie drugiej wojny światowej [w:] Polacy i Żydzi pod okupacją niemiecką. 
Studia i materiały, red. A. Żbikowski, Warszawa 2006, s. 243. 
15 Por. E. Ringelblum, Stosunki polsko-żydowskie w okresie II wojny światowej. Uwagi i spostrzeżenia, oprac. A. 
Eisenbach, Warszawa 1988, s. 80-105. 



 kandydat/kandydatka musiał być aktywnie zaangażowany/zaangażowana w pomoc/ratowanie Żydów 
przed groźbą śmierci bądź deportacji (oznaczającej śmierć), 

 kondydat/kandynatka musiał ryzykować utratą własnego życia lub wolności za pomoc/ratowanie, 
 pierwotnym motywem musiała być ochrona Żydów przed eksterminacją, pozostałe motywacje – jak 

zysk finansowy, dążenie do konwersji Żydów na chrześcijaństwo, zabranie żydowskiego dziecka z 
zamiarem adopcji bądź aktywność w ruchu oporu, którego podstawowa działalność nie polegała jednak 
na ratowaniu Żydów – nie były brane pod uwagę (w późniejszej fazie dopuszczono możliwość 
otrzymywania pieniędzy w zamian za pomoc/ukrywanie, pod warunkiem, że wliczane były w koszta 
utrzymania osób korzystających z pomocy i nie stanowiły one głównego źródła zarobku bądź nie 
wiązały się z innego rodzaju formą gratyfikacji), 

  musi istnieć dowód w postaci relacji z pierwszej ręki od osoby uratowanej, która jest w stanie udzielić 
informacji o roli kandydata/kandydatki w akcji pomocy i okoliczności jej towarzyszących – jeśli takiej 
relacji nie ma (gdy wszystkie osoby zaangażowane w pomoc zginęły lub występują trudności z ich 
odnalezieniem) należy odszukać potwierdzenie w zachowanej dokumentacji. 

 
Czynności takie jak doraźne/jednorazowe dostarczanie pożywienia lub innych produktów 
pierwszej potrzeby czy też ukrywanie ich na drodze do pracy, przekazanie Żydów innym 
osobom bądź udzielenie im schronienia na jedną noc, choć niewątpliwie chwalebne nie 
wiązały się jednak z wzięciem na siebie całkowitej odpowiedzialności za przeżycie i z 
wynikającymi z tego zagrożeniami, co uznano za podstawowy warunek16. W opinii komisji 
rozpatrującej wnioski do YV (funkcjonującej od 1963 r.17) wypełniły go następujace osoby z 
Wielkopolski:  
 
[1] Józefa Błaszkowska, Aleksander Błaszkowski: Małżeństwo Józefa i Aleksander Błaszkowscy udzielili 
schronienia pochodzącej z Władysławowa k. Koła Żydówce, Feli Tobiak. Tobiak trafiła do żydowskiego obozu 
pracy przymusowej dla kobiet w Forcie Radziwiłł w Poznaniu, gdzie była zmuszana do ciężkich robót przy 
budowie torów kolejowych. Uciekła stamtąd w listopadzie 1942 r. Po trwającej kilka dni i nocy tułaczce, 
zgłodniała i wyczerpana fizycznie, zapytała przypadkowo spotkanego rolnika o drogę do Konina, gdzie miała 
nadzieję zastać swych krewnych. Rolnik poinformował ją, że nie ma już żadnych Żydów w Koninie. Późnym 
wieczorem tego samego dnia zdesperowana Tobiak zapukała do drzwi gospodarstwa w okolicach Nekli. Drzwi 
otworzył jej Aleksander Błaszkowski – ta sama osoba, z którą zetknęła się wcześniej. Początkowo Błaszkowscy 
zgodzili się przyjąć jej na dzień lub dwa, ostatecznie ukrywała się u nich aż do nadejścia wojsk radziecki, które 
nastąpiło w styczniu 1945 r., pomimo skromnych warunków materialnych i faktu utrzymywania dwóch 
nieletnich córek. W 1948 r. Tobiak wyemigrowała do Izraela wraz z ocalonymi krewnymi, w których 
odnalezieniu pomogli jej Błaszkowscy. W Izraelu zmieniła imię i nazwisko na Ziporah/Cipora Zomer. 25 
października 1978 r. Yad Vashem przyznał im odznaczenie Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Jako 
zasadniczą motywację w decyzji o udzieleniu pomocy Aleksander i Józefa Błaszkowscy podali głęboką wiarę 
katolicką i miłość do bliźniego.  
 
Źródła: M.31.2/203 Yad Vashem (YV) (Collection of the Righteous Among the Nations Department); Księga Sprawiedliwych wśród 
Narodów Świata. Ratujący Żydów podczas Holokaustu, red. I. Gutman, Kraków 2009, t. I, s. 46-47; Blaszkowski Family: Rescue Story, 
http://db.yadvashem.org/righteous/family.html?language=en&itemId=4033769 [dostęp: 31.12.2018]; VHA, Cipora Zomer, 
http://vhaonline.usc.edu/viewingPage?testimonyID=23862&returnIndex=0 [dostęp: 31.12.2018]. 
 
 

                                                           
16 Por. The Righteous Among the Nations / About the Righteous, https://www.yadvashem.org/righteous/about-
the-righteous.html [24.03.2020]. 
17 Por. The I Am My Brother’s Keeper: A Tribute to the Righteous of the Nations / The Establishment of the 
Commission for the Designation of the Righteous, 
https://www.yadvashem.org/yv/en/exhibitions/righteous/milestone06.asp [24.03.2020]. 
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[2] Anna Dymek, Ignacy Dymek: Przez okres dwóch lat (od stycznia/lutego1943 do stycznia 1945 r.) 
Dymkowie ukrywali w swoim mieszkaniu przy ul. Staromiejskiej w Czarnkowie zbiegłą z Berlina Gertrudę 
Wechselmann wraz z synem Peterem. W styczniu 1943 r. G. Wechselmann i jej pięcioletni wówczas syn 
otrzymali nakaz natychmiastowego opuszczenia swego dotychczasowego miejsca zamieszkania w berlińskiej 
dzielnicy Wilmerdorf i umieszczeni zostali na liście osób przeznaczonych do deportacji do getta łódzkiego. 
Postanowili zbiec i, po kilkudniowej ucieczce przez miasta i wioski na pograniczu polsko-niemieckim, trafili do 
Czarnkowa znajdującego się na północno-zachodnim krańcu byłych ziem polskich przyłączonych w 1939 r. do 
III Rzeszy. W ciasnym mieszkaniu, pod jednym dachem, przebywało wówczas dziewięć osób, tj. małżeństwo 
Dymków, czwórka dzieci – Czesław, Jadwiga, Anna i Kazimierz; ich babcia oraz zbiegli Wechselmannowie – 
Dymkowie utrzymywali, iż są oni Niemcami, którzy utracili dobytek po bombardowaniach. Mimo to, narażeni 
byli na podejrzenia ze strony sąsiadów. Jak napisała w liście do ŻIH z 1991 r. Anna Ziółkowska zd. Dymek, w 
rezultacie denuncjacji jednego z nich, Volksdeutcha o nazwisku Moske, gestapo przeprowadziło kontrolę, z 
której, jak należy przypuszczać, wyszli obronną ręką. Najstarszy syn Czesław w okresie okupacji pracował jako 
czeladnik rzeźnicki, dzięki czemu miał on możliwość w miarę regularnego pozyskiwania dodatkowych porcji 
żywności. W pisemnym oświadczeniu z 1991 r. P. Wechselmann wspomina: „ […] Mimo skromnych warunków 
zagwarantowano nam zakwaterowanie, wyżywienie i wszystko co niezbędne do życia; kartkami żywnościowymi 
nie dysponowaliśmy. Moja matka wspominała, iż opuściła mieszkanie tylko raz, gdy trzeba było zaprowadzić 
mnie do szpitala po jakimś wypadku. Z czasem sytuacja stawała się coraz trudniejsza do wytrzymania, z racji 
panującego ścisku. Niebezpieczeństwo, na jakie narażała się siedmioosobowa rodzina Dymków jest z dzisiejszej 
perspektywy trudne do wyobrażenia. Bez ich pomocy najpewniej trafilibyśmy do obozu koncentracyjnego”. 7 
listopada 1993 r. Yad Vashem przyznał im odznaczenie Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. 

 
Żródło zdjęcia: AŻIH 349/1559 (Sprawa rodziny Dymków) 
 
Źródła: 303/XIV/642, k. 1 ŻIH (Wydział Emigracyjny CKŻP w latach 1946-1948 [1949-1950]); 349/1559 ŻIH; M.31.2/5835 YV; 1516/8 
AAN, k. 146-149; Księga Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, op. cit., s. 148; Dymek Family: Rescue Story, 
http://db.yadvashem.org/righteous/family.html?language=en&itemId=4034539 [dostęp: 31.12.2018]; Transport 15 Berlin 3 V+W 
[ID:35574], https://www.ushmm.org/online/hsv/person_advance_search.php?SourceId=35574&sort=name_primary_sort [dostęp: 
31.12.2018]. 
 
[3] Jaśkiewicz Czesław, Jaśkiewicz Anna, Jaśkiewicz Mikołaj: W lipcu 1942 r., podczas likwidacji getta w 
Koźminku i masowych deportacjach Żydów z Koźminka i okolic do obozu śmierci w Chełmnie nad Nerem, 
pewna Żydówka powierzyła w opiece 11-letnią wówczas Reginę (Raisel) Podchlebnik Czesławowi 
Jaśkiewiczowi. Jaśkiewicz – który od początku wojny był poszukiwany przez gestapo jako były wojskowy, 
zmuszony został opuścić swój dom w Koźminku i ukrywać się we wsi Dzieżbotki, gdzie utworzone zostało 
otwarte getto wiejskie – przekazał ją swej żonie Annie, mieszkającej, wraz z ojcem Mikołajem, w pobliskiej 
wsi Złotniki. Wykorzystując fakt, iż jego szwagier, Jan Szukała, były pracownik urzędu gminy w Dobrej, 
pomagał w ewidencjonowaniu miejscowej ludności polskiej, Jaśkiewicz wyposażony był w czyste kennkarty. 
Jaśkiewiczowie wyposażali ukrywane przez siebie osoby żydowskiego pochodzenia w fałszywe papiery 
(Podchlebnik otrzymała nazwisko Madajówna), uczyli ich chrześcijańskich modlitw i zwyczajów, ukrywali 
jako krewnych we własnym gospodarstwie i u sąsiadów (zwykle nie zdradzając ich prawdziwej tożsamości). W 
razie zagrożenia przenoszone ich w dalsze, bezpieczniejsze miejsce (Regina/Raisel przez pewien czas 
przebywała w Klementowie, u znajomych Mikołaja Jaśkiewicza, gdzie doczekała nadejścia wojsk sowieckich). 
W ten sposób uratowanych zostało 5 Żydówek, z czego dwójka z nich wyemigrowała po wojnie do USA (z 
Reginą Podchlebnik, która po wyjściu za mąż zmieniła nazwisko na Posalska, Jaśkiewiczowie utrzymywali 
stały kontakt), pozostałe trzy – do Palestyny. Kilku Żydom nie udało się pomóc – Żydówka Sztutman została 
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zastrzelona przez Niemców podczas próby wyprowadzania jej z getta podjętej przez Czesława Jaśkiewicza; 
bracia Żydówki Buchówny zamarzli ukrywając się w stogu siana w pobliżu gospodarstwa Stanisławy 
Kaźmierczak we wsi Siewruszki k. Dobrej, matki Anny Jaśkiewicz. Stanisława Kaźmierczak została przez 
Niemców pobita na śmierć za pomaganie Żydom. Czesław Jaśkiewicz przedstawił relację przedstawił swoją 
relację dot. okupacji i organizowanej przez niego akcji ratowania/pomocy w korespondencji skierowanej do 
Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce (GKBZHwP), Biuro Listów i Interwencji Polskiego 
Radia i Telewizji (w odpowiedzi na emitowany w telewizji w 1985 r. fragment filmu dokumentalnego Claude’a 
Lanzmanna Shoah) i ŻIH-u. Starania o uhonorowanie rodziny Jaśkiewiczów podjęła Regina Paselska, która 
bezpośrednio zwróciła się do YV. 22 grudnia 1992 r. Yad Vashem przyznał odznaczenie Sprawiedliwych wśród 
Narodów Świata 82-letniemu wówczas Cz. Jaśkiewiczowi oraz pośmiertnie żonie Annie i ojcu Mikołajowi. 
 
Źródła: 349/624 ŻIH; M.31.2/5079 YV; Księga Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, op. cit., t. I, s. 254-255; Jaśkiewicz Family: Rescue 
Story, http://db.yadvashem.org/righteous/family.html?language=en&itemId=4044875 [dostęp: 31.12.2018]; A. Piasecki, Sprawiedliwy, Echo 
Turku, nr 6 (61), 13 III 1994, s. 15, http://www.wbc.poznan.pl/Content/396519/Segregator6.pdf [dostęp: 31.12.2018]: A. Piasecki, Turek – 
miasto i powiat w latach 1939-1945, Kronika Wielkopolski, 2000 nr 4 (96), s. 41; P. Janicki, Eksterminacja Żydów w powiecie tureckim w 
latach 1941-1942, Kwartalnik Historii Żydów, 1 (241), 2012, s. 60-92; P. Janicki, Eksterminacja Żydów w powiecie tureckim w latach 
1941/1942: Żydzi w powiecie turkowskim podczas II wojny światowej [zaktualizowana wersja artykułu z „Kwartalnika Historii Żydów 
Polskich”, uzupełniona o zdjęcia], http://www.schondorf.pl/historia-liskowa-i-okolic/getto-w-czachulcu/ [31.12.2018]. 
 
[4] Kaczmarek Franciszek, Kaczmarek Stanisława: Zamieszkała przed wojną w Sierakowie Wlkp. rodzina 
Kaczmarków, tj. Stanisława, Franciszek – mistrz kominiarski, działacz społeczny (założyciel straży pożarnej w 
Sierakowie, sekretarz bractwa św. Anny, członek zarządu miejscowego Banku Spółdzielczego), patriota, 
uczestnik kampanii wrześniowej – i pięcioro dzieci – Irena, Janina, Emilia, Bogdan i Cyryl, w grudniu 1939 r. 
zastała wysiedlona z tzw. ziem wcielonych do III Rzeszy, obejmujących m.in. Wielkopolskę, do Generalnej 
Guberni. Od stycznia 1940 r. aż do końca wojny Kaczmarkowie przebywali w Żyrardowie. Zaangażowali się w 
działalność podziemną na rzecz Armii Krajowej. Dzieci Kaczmarków m.in. uczestniczyli m.in. w akcjach 
prowadzonych na stacji kolejowej w Żyrardowie polegającej na dostarczaniu pomocy materialnej Polakom 
wywożonym na roboty przymusowe do Niemiec bądź Żydom deportowanym z miejscowego getta do Warszawy 
lub z Warszawy do Treblinki. Jak wspominała w liście do YV z 1996 r. Janina Michalak zd. Kaczmarek, jej 
matka postanowiła, iż jeśli cała jej rodzina przetrwa wojnę, weźmie na wychowanie osierocone dziecko. Jesienią 
1943 r. poinformowała o tym pracownicę Polskiego Czerwonego Krzyża z Milanówka. W czasie pacyfikacji 
powstania warszawskiego, w okolicach sierpnia 1944 r., dostarczyła ona Kaczmarkom Barbarę 
Wenglinski/Węgliński [?] (plakietkę z takim imieniem i nazwiskiem miała przymocowano jej do szyi), 
niespełna trzyletnią wówczas żydowską dziewczynkę, urodzoną w 1942 r., pozostawioną samotnie w pustym 
wagonie kolejowym na stacji w Milanówku, odczepionym od transportu wiozącego uchodźców z Warszawy do 
jednego z obozów. Płynnie posługiwała się językiem polskim i niemieckim. Basią przez pewien czas opiekowała 
się znajoma jej rodziców, Charlotte Rebhun – Niemka, chrześcijanka, która poślubiła niemieckiego Żyda, 
Maxa Rebhuna i przeniosła się wraz z nim do Warszawy po Kristallnacht; następnie, wraz z dwójką dzieci, 
Wolfgangiem i Adelą, zamieszkali w getcie warszawskim po jego utworzeniu na początku października 1940 r. 
20 sierpnia 1942 r., w trakcie trwającej od lipca do września „Wielkiej Akcji” (Grossaktion Warschau) M. 
Rebhun, wraz z ok. 265 tys. Żydów z Warszawy i okolic, został wywieziony z getta i zginął w Treblince (trafiło 
tam w tym czasie ok. 75% Żydów, ofiar Grossaktion). Charlotte przeniosła się na aryjską stronę miasta, do 
budynku przy ul. Krochmalnej 33, gdzie przebywała wraz z synem i córką oraz dziewiątką przybranych 
żydowskich dzieci, w tym małą Barbarą, której rodzice prawdopodobnie zginęli w powstaniu w getcie 
warszawskim (oboje mogli uczestniczyć w walkach). Rzekomo posiadali oni bogatych krewnych w Stanach 
Zjednoczonych. Z getta na przełomie 1942 i 1943 r. wydostał ją nierozpoznany do tej pory niemiecki żołnierz, 
najprawdopodobniej jeden ze strażników, będący wówczas w związku z pochodzącą z Berlina Sonią 
Spiro/Spyrą, której matka, Gertrud Spyra, zamieszkała przy ul. Tamka; ta przekazała ją z kolei Charlotte, z 
którą była zaprzyjaźniona. Charlotte została rozdzielona z Basią w schyłkowym okresie powstania 
warszawskiego – na przełomie sierpnia i wrześniu wysłano ją wraz z córką do obozu pracy w Częstochowie, 
skąd powróciła do Berlina, gdzie została rozstrzelana przez nazistów 1 maja 1945 r., tuż przed wyzwoleniem 
miasta (nie jest znany oficjalny powód rozstrzelania). Ocalały Adela i Wolfgang, który brał w powstaniu, zbiegł 
w miejsca zbiorowej egzekucji i trafił do Mauthausen. Do 1948 r. Basia przebywała z Kaczmarkami w 
Żyrardowie, następnie w Sierakowie dokąd powrócili po wojnie. Kaczmarkowie wiedzieli o żydowskim 
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pochodzeniu dziewczynki, na polecenie znajomego proboszcza z Sierakowa zamieścili publiczne ogłoszenie o 
poszukiwaniach jej rodziców. Zgłosił się po nią przedstawiciel WKŻ z Łodzi. Od marca 1948 r. przebywała w 
żydowskim sierocińcu w Otwocku, skąd we wrześniu tego roku adoptowała ją para małżonków, Mania/Miriam 
i Mendel Himel, którzy utracili swoje dziecko podczas okupacji. W 1950 r. wyemigrowali do Izraela. W Izraelu 
Barbara Wenglewska/Rebhun/Kaczmarek/Himel osiadła na stałe, wyszła za mąż, doczekała się potomstwa i 
wnuków. Zmieniła imię i nazwisko na Pnina Gutman. Do szesnastego roku życia nie wiedziało o tym, że 
została zaadoptowana. Jak przyznaje, z rodzicami niewiele rozmawiała o wojennej przeszłości. W kwietniu 1996 
r., w Dniu Pamięci o Ofiarach Holocaustu, osiem lat po śmierci państwa Himel, rozpoczęła poszukiwania dot. jej 
losów i tożsamości jej rodziców. Skontaktowała się w tej sprawie z Yale’m Reisnerem, pracownikiem Działu 
Dokumentacji ŻIH. Stosunkowo szybko udało im się natrafić na ślady prowadzące do rodziny Kaczmarków. W 
czerwcu 1996 r. P. Gutman przyjechała do Polski. W Sierakowie ponownie spotkała się z 
siedemdziesięcioletnim wówczas Bogdanem Kaczmarkiem i młodszą o dwa lata Janiną. O spotkaniu tym 
relacjonowała lokalna prasa. W marcu 1997 r. skontaktował się z nią z kolei 69-letni W. Rebhun, zamieszkały w 
Oberhausen, który udzielił informacji o jej losach przed dostaniem się pod opiekę państwa Kaczmarków i Himel. 
P. Gutman poczyniła starania o pośmiertne nadanie odznaczenia Sprawiedliwy wśród Narodów Świata dla 
Stanisławy i Franciszka Kaczmarków (Yad Vashem uhonorował ich 6 stycznia 1997 r.) oraz Charlotte Rebhun 
(tytuł został jej przyznany 10 listopada 1997 r.). O historii P. Gutman pisały międzynarodowe media, m.in. 
Yediot Acharonot, CNN czy Huffington Post. Pomimo sukcesów w prywatnym dochodzeniu, nierozwiązanych 
pozostaje kilka kwestii: tożsamość niemieckiego żołnierza i jego ewentualne dalsze losy (czy przeżył on wojnę i 
ożenił się z S. Spiro?); tożsamość pozostałych ośmiu dzieci ukrywanych w domu Ch. Rebhun na Krochmalnej 
(czy przeżyli oni wojnę?); odnalezienie amerykańskich krewnych rodziców Pniny/Barbary.  

 
Żródło zdjęć: AŻIH 349/2313 (Sprawa rodziny Kaczmarków) 
 
Żródła: 303/IX/848 ŻIH – Korespondencja dot. dziecka – Rebhun Barbara (Kaczmarek Barbara, Himmel Paulina…) (Wydział Oświaty 
CKŻP) 349/2313 ŻIH; M.31.2/7435 YV; 08834R’’M (Gutman Penina – Looking for true identity), kolekcja pamiętników w archiwum 
Domu Bojowników Getta (DBG), http://infocenters.co.il/gfh/multimedia/Files/Idea/%D7%90%D7%95%D7%A1%20000068.pdf#search= 
[dostęp: 31.12.2018]; VHA, Pnina Gutman, http://vhaonline.usc.edu/viewingPage?testimonyID=46253&returnIndex=0 [dostęp: 
31.12.2018]; Księga Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, op. cit., t. I, s. 270-271; Kaczmarek Family: Rescue Story, 
http://db.yadvashem.org/righteous/family.html?language=en&itemId=4034661 [dostęp: 31.12.2018]; Rebhun Family: Rescue Story, 
http://db.yadvashem.org/righteous/family.html?language=en&itemId=4017117 [dostęp: 31.12.2018]; [sylwetka Ch. Rephun:] 
http://www.executedtoday.com/tag/charlotte-rebhun/ [dostęp: 31.12.2018]; K. Jackl, Historia pomocy – Rodzina Kaczmarków, 
http://db.yadvashem.org/righteous/family.html?language=en&itemId=4034661 [dostęp: 31.12.2018]; D. Boniecka-Stępień, A Story from an 
Old Photograph, http://www.jhi.pl/en/blog/2014-04-22-a-story-from-an-old-photograph [dostęp: 31.12.2018]; Behind Every Name A Story: 
Barbara Rebhun, https://www.ushmm.org/remember/holocaust-reflections-testimonies/behind-every-name-a-story/barbara-rebhun [dostęp: 
31.12.2018]; Barbara, Baschka Wengliński? / Warszawa, Poland, http://missing-identity.net/barbara-baschka-wenglinski-warszawa-poland/ 
[dostęp: 31.12.2018]; Holocaust orphans ask: Who am I?, http://edition.cnn.com/WORLD/9704/16/israel.holocaust/ [dostęp: 31.12.2018]; 
M. Paldiel, Saving the Jews: Amazing Stories of men and Women Who Defied the ‘Final Solution’, Rockville, MD, 2000, s. 185-187; Z. 
Pakuła, Siwe kamienie. Wielkopolscy Żydzi, Poznań 1998, s. 49-54.  
 
[5] Konarska Maria, Konarski Wawrzyniec, Kupczak Marianna, Kupczak Roman: Jesienią 1940 r. 
członkowie rodzin Konarskich i Kupczaków, sąsiedzi zamieszkali we wsi Klasak k. Kępna, udzielili pomocy 
pochodzącej z nieodległego Bolesławca Żydówce Esterze Jakubowicz. Obie rodziny znały się i pozostawały w 
dobrych stosunkach na długo przed wybuchem wojny – Wawrzyniec Konarski był szewcem, posiadał 2ha pola, 
dom mieszkalny i zabudowania gospodarcze, w których mieszkał wraz z żoną Marią, trójką synów – 
Mieczysławem (najstarszym, zmarł w 1944 r.), Stanisławem i Aleksandrem. Estera wyposażona została w 
fałszywe dokumenty na nazwisko Kaczmarek Anna (przez obie rodziny nazywana była „Andzią”). Ukrywała 
się w mieszkaniu Konarskich do czerwca 1944 r., gdy ich gospodarstwo zostało skonfiskowane przez Niemców i 
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oni sami wywiezieni na roboty przymusowe do Niemiec za odmowę podpisania tzw. listy narodowościowej – 
volkslisty (z Klasaka zostali przewiezieni do Łodzi, następnie do Dachau, gdzie mieli przebywać do końca 
sierpnia, po czym zostali przewiezieni do bawarskiej miejscowości Schrobenhausen, gdzie przez dwa miesiące 
byli zatrudnieni przy produkcji amunicji). W dniu deportacji, 22/23 czerwca 1944 r., jednemu z braci Konarskich 
udało się potajemnie przeprowadzić Esterę tylnym wyjściem od strony ogrodu do wcześniej zaaranżowanej 
kryjówki u Władysława Hadrasia, lokalnego Volksdeutcha, wrogo nastawionego do III Rzeszy i przekonanym 
o nieuniknionej porażce w wojnie. Tam przebywała ona do nadejścia wojsk sowieckich w styczniu 1945 r. Po 
wojnie Estera Jakubowicz odnalazła swego brata i ojca (matka zginęła w jednym z obozów). Wyjechała do 
Niemiec, gdzie poznała Filipa Müllera, również pochodzącego z Bolesławca, którego poślubiła. Oboje 
wyemigrowali później do Stanów Zjednoczonych. Estera Müller utrzymywała pozostawała w stałym kontakcie z 
Konarskimi i Kupczakami, zwłaszcza z Romanem Kupczakiem. Jak pisała w jednym z listów, tuż przed 
wyjazdem do USA: „Moi najdrożsi! Wyobrażam sobie Wasze zmartwienie, że Andzia była u was tak długo a 
teraz nawet nie napisze do Was kilku słów, doskonale to czuję i rozumiem, lecz nie sądźcie o mnie tak źle, ciągle 
nie omijając dnia ani nocy myślę o Was moi drodzy. Ciekawa jestem jak Wam idzie i muszę się przyznać, że tak 
szczęśliwa jak u Was już w życiu nie będę, u Was czułam się naprawdę swojsko (tylko ten strach) […]”. 
Próbowała (bezskutecznie) przepisać należące do jej rodziny gruntu w podziękowaniu za okazaną jej pomoc. O 
akcji pomocy/ratunki pisali w korespondencji do ambasady Izraela i ŻIH Aleksander i Stanisław Konarscy. 
Sprawa o uhonorowanie rodzin Konarskich i Kupczaków ciągnęła się przez 10 lat, od 1985 do 1995 r. Pomoc 
udzielili brat Estery, Leo Jacobs i Fillip Müller (ona sama najprawdopodobniej już nie żyła). 25 kwietnia 1995 
r. Yad Vashem przyznał pośmiertne odznaczenie Sprawiedliwych wśród Narodów Świata Marii i Wawrzyńcowi 
Konarskim oraz Mariannie i Romanowi Kupczakom.  

 
Żródło zdjęć: AŻIH 349/515 (Sprawa rodziny Konarskich i Kupczaków) 
 
Źródła: 349/515 ŻIH; M.31.2/6205 YV; Księga Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, op. cit., t. I, s. 316; Konarski Family: Rescue 
Story, http://db.yadvashem.org/righteous/righteousName.html?language=en&itemId=4034936 [dostęp: 31.12.2018]. 

 
[6] Łuczak Edmund: W marcu 1943 r. dr Edmund Łuczak – przebywający wraz z rodziną przez większość 
okupacji we wsi Lisków k. Kalisza, gdzie, za przyzwoleniem Niemców, zamieszkał w jednym z pomieszczeń 
po miejscowym opuszczonym sierocińcu i kontynuował praktykę lekarską – udzielił niezbędnej pomocy 
medycznej będącej w ciężkim stanie żydowskiej dziewczynce Natalii Landau, wówczas w wieku ok. 14 lat. 
Urodziła się w Uniejowie. W 1940 r. musiała udać się wraz z rodzicami i rodzeństwem – dwoma siostrami – do 
wydzielonej części miasta (otwartego getta), rok później zostali oni przeniesieni do getta wiejskiego Kowale 
Pańskie-Czachulec Nowy (większość Żydów z Uniejowa osiedliła się we wsi Dzieżbotki). Uciekła, wraz z 
matką i młodszą siostrą, podczas likwidacji getta i masowych deportacjach do Chełmna nad Nerem (drugą 
siostrę umieszczono w transporcie). Matka i siostra ukryły się w miejscowości Warta (obie nie przetrwały 
okupacji), Natalią zaopiekowało się małżeństwo Krychów z pobliskiego Żychowa. Zatrudnili ją na swym 
gospodarstwie jako pomoc domowa. Najprawdopodobniej podczas wykonywania tej pracy zraniła się w nogę – 
kontuzja długo nie była leczona, w ranę wdarła się gangrena. Krychowie przeciągali wizytę u lekarza z obawy 
przed denuncjacją. W ostateczności Krych przyprowadził dziewczynkę do dra Łuczaka. Po wykonaniu operacji 
N. Landau wróciła do gospodarstwa Krychów, gdzie przybywała do końca okupacji (po 1945 r. wyjechała do 
Wielkiej Brytanii, zamieszkała w Londynie, zmieniła imię i nazwisko na Rachelle Nelkin). Dr Łuczak 
motocyklem przyjeżdżał do nich na wizyty kontrolne. Brak zaufania wobec niego zapewne wynikał z jego 
poprawnych relacji z Niemcami. Postawa ta rodziła podejrzenia o kolaboracje, tymczasem, jak przyznaje 
Łuczak, celowo uśpił ich czujność, dzięki czemu mógł on np. udzielać drobnej pomocy Żydom zbiegłym w 
trakcie pacyfikacji gett w okresie 1941-1942. Dzięki staraniom N. Landau/R. Nelkin 5 lipca 1984 r. Yad 
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Vashem przyznał mu odznaczenie Sprawiedliwego wśród Narodów Świata. Po powrocie do Kalisza dr Łuczak 
sprawował opiekę nad tzw. nowym cmentarzem żydowskim przy ul. Podmiejskiej.  

 
Źródło zdjęć: VHA (Visual History Archive), Edmund Łuczak, https://vhaonline.usc.edu/viewingPage?testimonyID=48975&returnIndex=0 
[24.03.2020]. 
 
Źródła: 349/1032 ŻIH; VHA, Edmund Łuczak, http://vhaonline.usc.edu/viewingPage?testimonyID=48975&returnIndex=0 [dostęp: 
31.12.2018]; VHA, Rachelle Nelkin, http://vhaonline.usc.edu/viewingPage?testimonyID=32767&returnIndex=0 [dostęp: 31.12.2018]; 
Księga Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, op. cit., t. I, s. 421; M. Grynberg, Księga Sprawiedliwych, Warszawa 1993, s. 313-314; A. 
Pakentreger, Zapomniany ale sprawiedliwy, Fołks-Sztyme, nr 40 (4851); B. Szal, Jedyny sprawiedliwy, Ziemia Kaliska, nr 81, 2010; G. 
Waliś, Dr medycyny Edmund Łuczak [art., bibliograficzny], Liskowianin, rok IV (XIX), nr 4 (109), kwartał IV, 1996; Sprawiedliwi wśród 
Narodów Świata [sylwetki Edmunda Łuczaka oraz Stanisławy i Antoniego Pawelskich, osób związanych z Kaliszem uhonorowanych 
odznaczeniem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata], Kalisia, nr 3-4 (114), 2005, s. 36; Z. Pakuła, Siwe kamienie. Wielkopolscy Żydzi, op. 
cit., s. 30-31. 
 
[7] Pawelska Stanisława, Pawelski Antoni, Jaworowicz Józef, Jaworowicz Michalina: W czasie likwidacji 
pozostałości kaliskiego getta w lipcu 1942 r. obie rodziny udzieliły tymczasowego schronienia zbiegłemu Mosze 
Grossowi – studentowi medycyny, którego ojciec był znanym w mieście krawcem. Pawelscy i Jaworowiczowie 
znali się z Grossami, w miarę możliwości pomagali im i pozostałym Żydom w okresie trwania getta – w 
podziękowaniu za dostarczaną żywność Berl Gross, ojciec Moszego, uszył dla niego garnitur; również A. 
Pawelski zaangażował się w pomoc, w podziękowaniu M. Gross aplikował zastrzyki jemu choremu na gruźlice 
synowi, Henrykowi. Ich mieszkania stały się pierwszym miejscem, do którego się skierował się po zakończeniu 
deportacji Żydów z getta. W pierwszej kolejności udał się do Jaworowiczów, gdzie ukrywał się przez pewien 
czas, następnie do Pawelskich. Gdy, z racji narastającej podejrzliwości sąsiadów, w większości będących 
Volksdeutschami bądź napływowymi Niemcami z Wołynia, przebywanie w Kaliszu stawało się coraz bardziej 
niebezpieczna dla ukrywanego i ukrywających (rodzina Pawelskich składała się z czterech osób, rodzina 
Jaworowskich z sześciu), Pawelscy znaleźli dla niego schronienie w pobliskiej wsi Piwonice w gospodarstwie u 
chłopa o nazwisku Waleriańczyk. Udało się mu wyrobić fałszywe papiery na nazwisko Henryk Żeligowski 
(tym nazwiskiem posługiwał się również już po wyzwoleniu, gdy przybywał w Polsce). Uznano, iż najlepszą 
strategią przetrwania będzie dołączenie do jednego z transportów polskich ochotników na roboty do Niemiec. 
Mosze Gross/Henryk Żeligowski przebywał tam do końca okupacji, pracując jako Polak. Do 1957 r. mieszkał w 
Łodzi, gdzie ukończył studia medyczne i rozpoczął praktykę lekarską. Ożenił się z Ireną – Żydówką, również 
ocaloną z Zagłady. Po emigracji do Izraela powrócił do pierwotnego imienia i nazwiska. Swoje okupacyjne 
doświadczenia opisał w eseju opublikowanym w 1968 r. w Księdze Pamięci Kalisza (Sefer Kalisz). Pozostawał 
w stałym kontakcie z rodzinami Jaworowiczów i Pawelskich. Kilkukrotnie przejeżdżał do rodzinnego Kalisza i 
Łodzi. Dzięki jego staraniom 15 lipca 1981 r. Yad Vashem przyznał im odznaczenie Sprawiedliwych wśród 
Narodów Świata. 
 
Źródła: 301/4180 ZIH (relacja Moshe Grossa); 303/XI/37, 303/XI/46, 303/XI/60 ŻIH (Wydział Młodzieżowy CKŻP, 1945-1950); 349/2426 
ŻIH; M.31.2/2111 YV; Księga Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, op. cit., t. II, s. 755-756; Pawelski, Jaworowicz Family: Rescue 
Story, http://db.yadvashem.org/righteous/family.html?language=en&itemId=4035164 [dostęp: 31.12.2018]; M. Gross, (a.k.a Henryk 
Żeligowski) The End of the Community [w:] The Kalisz Book, Israel-American Book Committee, Tel-Aviv 1968, p. 251-274, 
https://www.jewishgen.org/yizkor/kalisz1/kal249.html [dostęp: 31.12.2018]; H. Żeligowski, I. Żeligowski, Fuga dalla paura [Fuga strachu], 
la meridiana 2006 [ss. 152]; Sprawiedliwi wśród Narodów Świata – Józef i Michalina Jaworowiczowie, 
http://www.info.kalisz.pl/statut/sprawiedliwi.htm[dostęp [31.12.2018]. 

 
[8] Poranek Andrzej, Poranek Józefa: Udzielenie schronienia Jakubowi Kempnerowi zbiegłemu w 1942 r. z 
transportu kolejowego prowadzącego najprawdopodobniej z getta w Wieluniu, dokąd trafił ze Skomlina, do 
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Chełmna nad Nerem. Wydostał się z pociągu po oderwaniu deski w jednym z wagonów i wyskoczeniu przez 
dziurę. Po nocy spędzonej przy nasypie zorientował się, że znajduje się on w pobliżu rodzinnej miejscowości. 
Skierował się do gospodarstwa rodziny Poranek we wsi Czastary k. Wieruszowa, z którymi utrzymywał dobre 
stosunki w czasach przedwojennych. Drzwi otworzył mu A. Poranek i zaprosił do środka słowami „Jakubie 
Jakub, u mnie są drzwi dla Ciebie zawsze otwarte”. W pierwszym liście wysłanym po jego emigracji do Izraela 
Kempner przytacza te słowa i deklaruje, że nigdy ich nie zapomni. W Czastarach ukrywał się on do nadejścia 
Armii Czerwonej w styczniu/lutym 1945 r. Codzienny schemat prezentował się następująco: za dnia 
przesiadywał w wypełnionej sianem skrytce na strychu, gdzie dostarczano mu żywność; schodził z niej nocami, 
aby porozmawiać ze współmieszkańcami i wyjść na chwilę na powietrze. Do 1977 r. prowadził stałą 
korespondencję z Izraela. Jak napisał w jednym z listów do Marianny Habzy zd. Poranek z 7 maja 1967 r. (tuż 
przed wybuchem wojny sześciodniowej i zerwaniem stosunków dyplomatycznych między Polską a Izraelem 
trwającym do końca lat siedemdziesiątych) niedługo po śmierci Józefy Poranek: „Jest mi niezmiernie przykro, że 
Waszej Matki już nie ma. Była kochanym człowiekiem i dobrą osobą. W 1942 r. kiedy tylko przyszedłem do 
Was, to zawsze mi Wasza Ś.P. Matka podała chleb z serem, nieraz i trochę gotowanych kartofli. […] [Z]awsze 
wspominam Waszych rodziców. Niech im Bóg da wieczny spoczynek! Amend! […] [w dalszej części mowa jest 
m.in. dostarczonej odzieży, J.Kempner prosi też o przesłanie paczki suszonych grzybów – Sz.P]. 8 stycznia 1990 
r. YV pośmiertnie przyznał im odznaczenie Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. 

 
Źródło zdjęcia: AŻIH 349/1067 (Sprawa rodziny Poranków) 
 
Źródła: 349/1067 ŻIH; M.31.2/4448 YV; Księga Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, op. cit., t. II, s. 581; Poranek Family: Rescue 
Story: http://db.yadvashem.org/righteous/family.html?language=en&itemId=4035202 [dostępne: 31.12.2018]. 
 
[9] Przybysz Marta, Przybysz Stefan: Nie wcześniej niż od drugiej połowy 1941 r. aż do końca okupacji w 
skromnym mieszkaniu rodziny Przybyszów przy ul. Słonecznej 17b w Poznaniu (niem. Schubertstrasse), na 
dzielnicy Grunwald, przebywała żydowska dziewczynka Debora[h]/Dvora Halter, nazywana przez nich 
Dorotą. Dzielnica ta była wówczas zamieszkiwana prawie wyłącznie przez napływowych Niemców. Kilka 
domów obok, na Słonecznej 10, znajdowała się siedziba niemieckiej policji porządkowej. Dach nad głową 
dziewczynka dzieliła z nestorką rodu, Stanisławą Mittelsteadt, małżeństwem Stefanem i Martą Przybysz zd. 
Mittelsteadt, bratem Stefana – Wacławem – oraz trójką ich synów – Stefanem, Romanen i Januszem. Ten 
ostatni – ceniony poznański prozaik, dziennikarz i satyryk; piszący m.in. na łamach „Głosu Wielkopolskiego”, 
„Gazety Poznańskiej”, „Kaktusa” czy „Karuzeli”, przez krótki okres czasu redaktor naczelny powstałego w 1982 
r. tygodnika „Wprost” – opisał okoliczności ukrywania dziewczynki w powieści Zapiski untermenscha (1972), w 
1988 r. korespondował w tej sprawie z ŻIH-em i regionalnym historykiem Stanisławem Budnym, w 1989 r. 
pozostawił również zwięzłą, 7-stronicową relację w poznańskim Instytucie Zachodnim (w odpowiedzi na 
niesprawiedliwy jego zdaniem obraz zachowań Polaków w okupowanej Warszawie zawarty w opublikowanym 
trzy lata wcześniej Początku Andrzeja Szczypiorskiego). Jak wspomina, dziecko, ur. w 1938 lub 1939 r. w 
miejscowości Szadek k. Zduńskiej Woli, najprawdopodobniej zostało im przekazane zimą 1940 r. bądź wiosną 
1941 r. i mieszkało z nimi do połowy 1945 r. (Poznań został wyzwolony 23 lutego tego roku). Jej matka zginęła 
w Chełmnie nad Nerem, najprawdopodobniej wywieziona została w jednym z pierwszych transportów z getta w 
Izbicy, w którym przebywała wraz z córką (córka ocalała). Ojciec, Szlomo Halter, trafił do Poznania na roboty 
przymusowe, przebywał w obozie przejściowym na Junikowie. Stosunkowo luźny rygor w początkowym 
okresie jego funkcjonowania – zasługa „tolerancyjnych wachmanów” – znacząco ułatwiał nawiązywanie 
kontaktów z lokalną ludnością, m.in. z Przybyszami, potajemnie dostarczającym żywność więźniom Julagów, 
którym zaproponował wzięcie w przechowanie Debory. Po uzyskaniu ich zgody, zdołał przetransportować ją 
spod okolic Izbicy, gdzie była ukrywana, do Poznania i przekazać im za pośrednictwem niejakiego 
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Korzeniowskiego lub Czarneckiej (jak podejrzewa J. Przybysz, mogli być oni Volksdeutschami – jedynie 
osoby wpisane na listę narodowościową dysponowały relatywnie dużą swobodą podróżowania). Losy Haltera 
nie są znane – mógł zostać przeniesiony do innego obozu i/lub przetransportowany do Auschwitz; najpewniej 
nie przetrwał on wojny. U Przybyszów Dvora/Debora[h]/Dorota nie była specjalnie ukrywana, umożliwiały to 
jej niesemickie rysy twarzy. Tak jak miało to miejsce w przypadku rodziny Kaczmarków, Przybyszowie również 
zamierzali ją oficjalnie zaadoptować Deborę/Dorotę i ochrzcić. Musieli się jednak rozstać. Okoliczności 
rozstania wyglądały dość podobnie. J. Przybysz, jak sam wyznał w liście do ŻIH, wspomnieniem tym dzieli się 
niezbyt chętnie: 
 

[…] Dziecko przebywało u nas do chwili wyzwolenia Poznania. Wiosną 1945 r. zabrał je od nas jakiś jej bliski krewny przybyły z 
ZSRR, z czego wynika, że w Izbicy żył wówczas ktoś wtajemniczony w sprawę, który udzielił mu aż informacji adresowej. Kto to 
był nie wiem, rodzice nic na ten temat nie mówili. Matka była w Izbicy u dziecka dwukrotnie, za drugim razem już go tam nie 
zastała, przebywało wówczas w Łodzi, gdzie przygotowywano repatriacje dzieci żydowskich. Bezpośrednio po wyzwoleniu rodzice 
podjęli starania, zamierzali też je ochrzcić i ojciec pojechał do Łodzi, do działającego tam wówczas «Komitetu Żydowskiego» 
(nazwy nie znam). Prosił o zgodę na powrót dziecka do nas, nie uzyskał jej jednak. Z tego, co udało nam się dowiedzieć, wyjechało 
wkrótce z kraju, w jednym z transportów. Żadnej wiadomości o nim nigdy później nie mieliśmy, czy żyje nie wiemy. Faktu pobytu 
dziecka rodzice nigdzie nie zgłaszali. Zdarzenia miały te dla nas charakter bardzo osobisty, a dla rodziców również emocjonalny, i 
po wojnie rozmawiali na ten temat rzadko i niechętnie. O samym fakcie w czasach okupacji wiedziało bardzo niewiele osób, 
niektóre jeszcze żyją, ale nie zabiegaliśmy o dokumentowanie sprawy [w relacji przekazanej IŻ J. Przybysz podaje informację o 
tym, iż podczas wspominanej wizyty ojca w Łodzi „[…] oferowano mu korzyści majątkowe, z których nie skorzystał – Sz.P]. 

 
W 2001 r. Deborah Halter odnowiła kontakty z żyjącymi wówczas potomkami i bliskimi krewnymi rodziny 
Przybyszów. Dzięki jej staraniom 12 lipca 2001 r. YV pośmiertnie uhonorował Martę i Stefana Przybysz 
odznaczeniem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata.  

 
Źródło zdjęć: AŻIH 349/1279 (Sprawa rodziny Przybyszów) 
 
Źródła: 303 VIII/236, k. 21-22 ŻIH (Wydział Opieki Społecznej CKŻP); 303/IX/741 ŻIH (Wydział Oświaty CKŻP); 349/1279 ŻIH; 
M.31.2/9415; 11455R’’M, Koordinacja – Zionist coordination for discovery and revovery of Jewish children in postwar Poland/ 
Koordynacja – syjonistyczny skoordynowany program w celu odnalezienia żydowskich dzieci w powojennej Polsce (Dvora Halter) (DBG); 
I. Z. Dok. II – 464 (Archiwum II Wojny Światowej Instytutu Zachodniego w Poznaniu – Przechowywanie dziecka żydowskiego w polskiej 
rodzinie – Poznań, relacja Janusza Przybysza z 1989 r., por. B. Rudawski, Relacja o ukrywaniu dziecka żydowskiego w polskiej rodzinie, 
http://www.iz.poznan.pl/archiwum/2017/12/11/relacja-o-ukrywaniu-dziecka-zydowskiego-w-polskiej-rodzinie-nr-10-2016/ [dostęp: 
31.12.2018]; Przybysz Family: Rescue Story, http://db.yadvashem.org/righteous/family.html?language=en&itemId=4321744 [dostęp: 
31.12.2018]; [krótki esej o twórczości Janusza Przybysza zamieszony w Poznańskim Przewodniku Literackim:] J. Roszak, Janusz Przybysz, 
http://poznanski.przewodnikliteracki.pl/janusz-przybysz-ulica-masztalarska/ [dostęp: 31.12.2018]; J. Przybysz, Eintopfkommando, Poznań 
1986; J. Przybysz, Zapiski Untermenscha, Poznań 1988. 
 
[10] Sroka Kazimierz, Sroka Leokadia: Bezdzietne małżeństwo – Kazimierz i Leokadia Sroka (oboje urodzeni 
w 1982 r.) – zostali deportowani z rodzinnej miejscowości Gaworzewo k. Poznania pod koniec 1939 r. do 
Generalnej Guberni. Z racji tego, iż Kazimierz z zawodu był nadzorcą majątków ziemskich, regularnie zmieniali 
oni miejsca zamieszkania. Latem 1942 r., przebywając we wsi Kroczyn k. Chełma na Lubelszczyźnie przyjęli 
urodzoną w kwietniu 1937 r. żydowską dziewczynkę, Felicję Grabarczyk (w rzeczywistości Felicję Braun). 
Od 1939 do 1942 r. żyła z rodzicami w warszawskim getcie. Jej matka, Bluma Braun, zmarła na tyfus 22 
grudnia 1941 r. Pochowana została na żydowskim cmentarzu przy Okopowej. Ojciec, David Braun, dysponując 
fałszywymi papierami na nazwisko Zygmunt Bakowski, oscylował między gettem a dzielnicą aryjską, zajmując 
się szmuglem żywności. Po przekupienia strażnika, zapewne już w trackie „Wielkiej Akcji”, Davidowi udało się 
wydostać się z getta razem z Felicją, synem Jurkiem oraz siostrą zmarłej Blumy, Franią Glicksman, którą 
poślubił po jej śmierci. Felicja zapamiętała cenną wskazówkę z tego okresu udzieloną jej przez ojca: 
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[…] Mój tatuś, kiedy ja wyszłam z getta, mając 5 lat, powiedział mi jedno słowo: «Nigdy nie zapomnij kłamać. Nigdy nikomu nie 
mów, kim Ty jesteś. Jak będziesz kłamać – przeżyjesz. Jak powiesz prawdę – nie będziesz żyła. I z tym właśnie ja szłam – z tym 
bólem wewnątrz. Kłamać – to było moje życie […] 

 
Po wielotygodniowej tułaczce od Warszawy przez Legionowo w okolice Chełma na Lubelszczyźnie, w trakcie 
której dzieci uczyły się chrześcijańskich modlitw oraz kilkukrotnie musiały zmieniać opiekunów i miejsca 
zamieszkania, Davidowi udało się zaaranżować kryjówkę dla Felicji w gospodzie u państwa Sroków. W relacji 
na stronie YV mowa jest o tym, iż okazywana przez Sroków pomoc miała charakter bezinteresowny (odmówili 
jednak przyjęcia dwójki rodzeństwa, tłumacząc się tym, iż wiązałoby się to ze zbyt dużym ryzykiem; sądzili też, 
iż nie dysponują wystarczającymi środkami na ich utrzymanie). W opisie dziecięcego portretu Felicji 
(widniejącego również na okładce jej biografii) umieszczonego na stronie USHMM jest informacja o tym, iż 
Braun miał obiecać Sroce, iż w zamian za opiekę nad córką otrzyma on nieruchomość na własność oraz 
rekompensatę pieniężną od jego krewnego w Stanach Zjednoczonych (przypuszczalnie chodzi tu o Nusyma 
Glickmana, wujka Felicji od strony jej matki). Realizację tej obietnicy pokrzyżowała śmierć D. Brauna.. Poza 
tym, między Felicją, nadzwyczaj rozwiniętą i dojrzałą jak na swój wiek, ze skłonnością do nieposłuszeństwa i 
licznych buntów, a Srokami, zwłaszcza „wujkiem” Kazimierzem wykształciła się bliska, choć niełatwa relacja. 
Następująco opisała ją w zrealizowanym w 2012 r. filmie dokumentalnym Oczami dziecka. Felicja z Poznania, 
stojąc przed ich grobem w Tulcach k. Poznania:  
 

[…] Kiedy ja patrzę teraz w moich myślach, to nie było klasyczne małżeństwo. […] Sroka przed wojna prawdopodobnie jeździł 
sobie po świecie, wodziła na polowania… I on był mądry człowiek, a ona była ładną kobietą. Ale, ja sądzę, [że] on okazywał mi 
więcej… jak by to powiedzieć… miłości jak do swojej żony. […] Kiedy przyjechałam pierwszy raz po 10 latach, to ja mówię: «Czy 
mógłbyś mi powiedzieć, dlaczegoś Ty mnie ocalił?». To on mi cała historię opowiedział… Mówił: «Słuchaj, ja nie mogłem się 
przyzwyczaić do Twojego charakteru, a Ty nie mogłaś do mojego charakteru. Ty zupełnie inaczej myślałaś. Ja wiedziałem, że Ty 
nigdy nie będziesz gospodarza córką»… I w ogóle dużo mi opowiedział, ale na końcu powiedział: «Ale ja Cię bardzo kocham, moja 
córeczko…» 
 

Po tym jak bratowa Kazimierza, Pela, zagroziła im denuncjacją, Srokowie wraz z Felicją postanowili opuścić 
Kroczyn i przenieśli się do wsi Deniski k. Bielska Podlaskiego. Tam w grudniu 1942 r., w Święta Bożego 
Narodzenia, po raz ostatni zobaczyła się z ojcem. Od kwietnia 1943 r. do grudnia 1944 r. przemieszczali się po 
różnych miejscach wschodniej Polski, by po wyzwoleniu osiąść z powrotem w Gaworzewie. K. Sroka, już po 
powrocie, odrzucił żądanie N. Glickmana, aby oddać ją w opiekę CKŻP. Zdecydował się wychowywać ją w 
katolicyzmie, jak własną córkę. F. Braun w Polsce pozostała na stałe do dziewiętnastego roku życia – 
uczęszczała do Szkoły Podstawowej nr 35 w Poznaniu na ul. Słowackiego, następnie do Zespołu Szkół 
Ekonomicznych na ul. Śniadeckich i Wyższej Szkoły Ekonomicznej; w wolnych chwilach oglądała spektakle 
operowe w Teatrze Wielkim – przez pewien czas studiowała chemię we Wrocławiu. W 1957 r. – zachęcona 
przez konsula ambasady izraelskiej, Yaakova Balmora, z którym zetknęła się w Gaworzewie – postanowiła 
wyemigrować. Jak wspomina, nie do końca potrafiła się odnaleźć w Izraelu. Podjęła niedaną próbę samobójczą. 
W 1959 r. wyszła za Natana Bryna – również ocalonego z Zagłady, byłego więźnia obozu w Stalowej Woli. W 
1960 r. wyemigrowali do Nowego Jorku, gdzie N. Bryn zaczął służyć jako rabin, następnie osiedlili się w 
Miami. Felicja pracowała w branży informatycznej, była dyrektorem organizacji pozarządowej, zajmowała się 
dziećmi specjalnej troski. Przeszła na ortodoksyjny judaizm. Schyłek jej życia wypełniła opieka nad ciężko 
chorym Natanem, który przeszedł rozległy udar mózgu i zmarł w 2012 r. F. Bryn odeszła niedługo po mężu, w 
2014 r. Tytuł wydanej w 2005 r. autobiografii Never Forger to Lie, przetłumaczonej w 2011 r. na język polski 
(Nigdy nie zapomnij kłamać!), jest nawiązaniem do słów jej ojca. Jest bohaterką filmów dokumentalnych w 
reżyserii Marka Marzyńskiego i prof. Marka Hendrykowskiego. Dzięki jej staraniom, 13 maja 2008 r., YV 
pośmiertnie uhonorował Martę i Kazimierza Sroków odznaczeniem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata.  
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[11] Suszczewicz Maria: 1941 r. do lipca 1945 r., Maria Suszczewicz – wówczas młoda, nieco ponad 
trzydziestoletnia, niezamężna, bezdzietna kobieta, zamieszkała w miejscowości Konarzewo k. Poznania, gdzie 
pomagała rodzicom w prowadzeniu gospodarstwa wiejskiego (przejęła je po ich śmierci) – przechowywała 
urodzoną 20 kwietnia 1939 r. w Sosnowcu żydowską dziewczynkę, Zofię Goldman, którą nazwała na ten czas 
Łucją/Lusią Trembacz (po emigracji do Izraela przybrała imię Naomi, po wyjściu za mąż przyjęła nazwisko 
Goldrei). Nazwisko to należało do nieżonatego kuzyna/niezamężnej kuzynki M. Suszczewicz (relacje w tej 
kwestii, i kilku pozostałych, nieco się rozchodzą – Maria w liście do ŻIH-u pisała o kuzynce, jej była 
podopieczna wspomina o kuzynie). Jako alibi na wypadek zatrzymania wymyślono, że Łucja/Lusia jest jego/jej 
nieślubnym dzieckiem. Musiała nauczyć się na pamięć tej wersji swojej historii, podobnie jak modlitw i 
zwyczajów chrześcijańskich. Ojciec Zosi, Henryk Goldman, zgłosił się na ochotnika do polskiej armii, gdy jego 
córka miała cztery miesiące (nastąpiło to zatem pod koniec sierpnia 1939 r., tuż przed wybuchem wojny). 
Ponownie zobaczył ją już po wyzwoleniu, gdy powrócił do Polski wraz z wojskiem sowieckim (prawdopodobnie 
mógł być żołnierzem utworzonej w ZSRR dywizji kościuszkowskiej). Jej matka, Henryka/Henia Goldman zd. 
Cywan, po wybuchu wojny i rozpoczęciu okupacji zaangażowała się w działalność konspiracyjną, za co została 
aresztowana, następnie wywieziona do Auschwitz i podobozu w Gliwicach. Po wyzwoleniu przez krótki czas 
przebywała w Szwecji, po czym powróciła do Polski, by ponownie zjednoczyć się z mężem i córką). W 1941 r. 
niespełna trzyletnia wówczas Zofia została przeniesiona wraz z babcią Salomeą Tuchman – jej jedyną stałą 
opiekunką po zniknięciu matki – z dotychczasowego mieszkania na ul. Piłsudzkiego do dzielnicy Środula, gdzie 
utworzony został obóz przejściowy dla miejscowych i przybyłych z okolicy Żydów bez stałego zatrudnienia, 
skąd wysyłano ich do obozów pracy. Przebywała tam bardzo krótko, „raptem kilka godzin”. Zachowała kilka 
szczątkowych, dość mglistych wspomnień z tego dnia. Z obozu przejściowego/getta wydostała ją pewna kobieta, 
przyjaciółka rodziny, nazywana przez nich „nianią”. W przeszłości opiekowała się matką Zosi. W trakcie 
okupacji zaopatrywała ich w żywność, od znajomych z pobliskich wsi przynosiła im jajka, świeże warzywa. 
Dziewczyna przewieziona została pociągiem z Sosnowca do Poznania, następnie konnym powozem do 
pobliskiego Konarzewa. Często wyjeżdżała z Lusią do jej siostry, Anny Rowińskiej, zamieszkałej we Wronkach. 
Bliżej nieznane są też szczegóły dotyczące ewentualnych relacji pomiędzy „Marysią” a „nianią” bądź krewnymi 
Zosi/Lusi. W liście do YV z 18 stycznia 1988 r. N. Goldrei pisze, że była ona znajomą jej wujka od strony 
matki, Lutka Cywana (był on wachmanem w obozie w Gliwicach – dzięki tej pozycji mógł ocalić swą siostrę, 
Henrykę Goldman, gdy tam trafiła, przekierowując ją do lżejszej pracy). Przypuszcza, że pomiędzy nimi mógł 
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zawiązać się jakiś romans i, że „Marysia” zobowiązała się zapewnić schronienie dla pozostałej rodziny, „[…] 
lecz bieg zdarzeń ostatecznie pokrzyżował ten plan […]”. M. Suszczewicz często wyjeżdżała z Lusią do jej 
siostry, Anny Rowińskiej, zamieszkałej we Wronkach. Jak wspomina N. Goldrei, „[…] Jej dzieci przyjeżdżały 
do nas na Gwiazdkę i w inne święta, aby odwiedzić dziadków i w pewnym sensie dawały mi do zrozumienia, że 
byłam… [po dłuższej chwili zastanowienia – Sz.P] uzurpatorem. Że uzurpowałam sobie ich dziadków”. Po 
ucieczce francuskiego jeńca wojennego, przedzielonego do pracy w gospodarstwie Suszczewiczów („Nie 
pasował tu zbytnio. Nie był zbyt skłonny do pomocy. […] Bardziej interesował się Marysią, a później tym, jak 
się stąd wydostać”) nasiliły się kontrole. W trakcie jednej z nich Lusia została wyciągnięta z łóżka i 
przepytywana przez Niemców, Marysia odciągnęła jednak ich uwagę „koszem pełnym owoców, warzyw, wódki 
i kiełbasy”. Po tym incydencie Lusia trafiła do Koronowa k. Bydgoszczy, gdzie przebywała u ciotki Marysi. 
Wyszła za maż za Volksdeutscha, miała dwóch synów – starszy służył w niemieckiej armii, młodszy uczęszczał 
do szkoły wojskowej. Po ok. czterosiecznym pobycie w Koronowie z powrotem znalazła się w Konarzewie. 
Tam, w lipcu 1945 r., zastał ją ojciec, z którym wyjechała do Sosnowca, następnie do Białegostoku, gdzie 
stacjonował jego oddział. Ze Szwecji powróciła Henryka Goldman. Po ponownym spotkaniu relacje między 
małżonkami nie ułożyły się najlepiej. Choć, jak sama przyznała, wolała zostać wówczas z ojcem, przeniosła się 
wraz z matką do Niemczy na Dolnym Śląsku, blisko granicy z Niemcami – H. Goldman otrzymała tam pracę 
jako pielęgniarka. W Niemczy przebywały do 1950 r. W tym czasie matka ponownie wyszła za maż i urodziła 
syna Szymona. Po emigracji do Izraela Zofia Goldman/Lusia Trembacz zmieniła imię i nazwisko na Naomi 
Himek (od nazwiska ojczyma). Ukończyła szkołę wyższą w Jerozolimie, przeszła kurs położniczy i 
obowiązkową służbę wojskową. W Izraelu urodziła się jej siostra, Rachel Abramowicz. Naomi wyszła za mąż za 
Izraelczyka, Jedidję Goldreia, którego rodzina opuściła Niemcy przed wybuchem wojny. Krótkoterminowy w 
założeniu wyjazd do Australii na ślub kuzyna/kuzynki, zamienił się w permanentny pobyt. Mąż Naomi założył 
tam firmę i – jak przyznała w rozmowie – pomimo, iż zastanawiali się czasem nad powrotem do Izraela, 
ostatecznie zdecydowali się osiąść tam na stałe. W międzyczasie urodziła się dwójka ich dzieci, Sally i Simon. 
Cała rodzina zajęła się programowaniem komputerowym (w branży informatycznej pracowała też przez pewien 
czas Felicja Bryn, inna ocalona związana z Wielkopolską). Ojciec Naomi pozostał w Polsce. N. Goldrei 
pozostawała w korespondencji listownej z M. Suszczewicz do jej śmierci w 1993 r. Wymiana listów zapewne 
musiała pozostawać w miarę regularna w pierwszych latach po jej wyjeździe z Konarzewa, po czym nastąpiła 
długa, ok. czterdziestoletnia przerwa. Kontakty zostały wznowione mniej więcej w drugiej połowie lat 
osiemdziesiątych. Poskutkowało to m.in. uhonorowaniem M. Suszczewicz przez YV tytułem Sprawiedliwej 
wśród Narodów Świata 28 grudnia 1988 r, o co osobiście zwróciła się N. Goldrei rok wcześniej. 
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[12] Maria Wojciech/marsz śmierci Schlesieree-Volary: Pod koniec stycznia 1945 r., zamieszkała w 
miejscowości Wijewo w dawnym powiecie wolsztyńskim Maria Wojciech zd. Jon, krótko przed wyzwoleniem 
tych terenów przez wojska radzieckie, przyjęła do położonego na skraju lasu mieszkania należącego do rodziny 
Zboralskich – do którego została przesiedlona z dotychczasowego lokum, by zrobić miejsce napływowym 
Niemcom ze wschodu – i udzieliła pomocy 37-letniej wówczas Czeszce żydowskiego pochodzenia, Valerii 
Strauss zd. Kantorovej. Była ona jedyną ocalałą ze wyselekcjonowanej, najsłabszej fizycznie grupy ok. 19/20-u 
kobiet zamordowanych w pobliżu wsi Spokojna k. Śmieszkowa (woj. lubuskie) na samym początku marszu 
śmierci prowadzącym w głąb Niemiec, jaki wyruszył wieczorem 20/21 stycznia z dwóch folwarków w pobliżu 
Sławy (Schlesiersee) przearanżowanych na obozy pracy przymusowej: Potrzebówka Górnego (Bänischvorwerk) 
i Potrzebówka Dolnego (Neuvorwerk). Wchodziły w skład rozległej siatki ponad stu podobozów KL Gross-
Rosen.  
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