
Formy pomocy

Składająca relację: Leonarda Kazanecka, ratujący: Leonarda i Czesław Kazaneccy (rolnicy), 
miejce: Wola Skromowska koło Kocka 
Tak żeśmy im trochę pomagali. [Trójce żydowskich chłopaków] Chcieliśmy, żeby przeżyły. To były 
młode chłopaki, ubrane, aż serce bolało. Miłe takie były, całkiem jak katoliki.Ugotowałam kartofli 
garnek, kwaśne mleko, żółtej kaszy na mleku i zaniosłam za stodołę. Oni tam czekali. Stodoła była 
parę metrów dalej od chałupy. Zaniosłam im to, jedli no i nikt nic nie mówi. Później jesień się 
zrobiła, a oni do męża: „Może by się tutaj gdzieś do tych budynków wpakować?” A mąż mówi „O, 
to, to nie. Jak wy przyjdziecie w nocy, to ja w dzień wyjadę do Kocka. Nie będę z wami razem 
mieszkał.” Bo przecież za to była kara, jak ktoś się dowiedział, to spalili, zabili. Ale o tym nie 
myśleliśmy. I o tak sobie przychodzili. Piekłam raz ciasto. Oni przyszli wieczorem. A ja zaraz 
dałam im blachę ciasta i powiedziałam, żeby uciekali. Jeszcze im z blachą dałam.

Składający relację i ratującz: ks. Jan Poddębniak, miejsce: Lublin
Żydóweczki [Sara i Lea] trafiły [do mnie] od siostry Marii ze szpitala Bożego Jana. Bałem się, że 
jak przyjdą Niemcy - a te dwie dziewczyny są podobne do Żydówek - z miejsca [je] wezmą. I 
mówię: „Panie kochane, uciekajcie stąd, bo tu Niemcy przychodzą, poznają was. Nie mam 
[możliwości], żeby wam pomóc w tej chwili”. „Nam siostry powiedziały, że jak pan ksiądz będzie 
chciał, to my będziemy żyły”. Jak im powiedziałem, że nic nie zrobię, buchnęły płaczem... Ja wtedy 
szalony krok, mówię: „Schowajcie się do mojego mieszkania”. Moje mieszkanie było na ul 
Zielonej. Panienki do swojego mieszkania wprowadziłem i mówię: „Siedźcie spokojnie, ja po 
urzędowaniu przyjdę i wtedy dopiero będziemy myśleć”. Poszedłem na obiad do siostry Gulbin, 
zwymyślałem ją: „Dlaczego siostra nie powiedziała, żebym był nastawiony i przesłała tylko bilecik 
‘proszę te dwie panienki jakoś uratować’?”. „Proszę księdza, ksiądz ma bardzo łatwe wyjście”. Nie 
wiedziałem, że mój znajomy [jest] dyrektorem Arbeitsamtu. „Przecież on jest księdza kumplem”. 
On zdradził polskość i przeszedł na Volksdeutcha. Do niego [zgłaszała się] każda osoba, która 
[chciała wyjechać] do Rzeszy. Musiał dać dokument, że jest upoważniona. Sama metryka chrztu i 
urodzenia nie wystarczyła. Metryki chrztu [Sara i Lea] otrzymały z parafii św. Pawła. Na drugi 
dzień poszedłem do niego i zagrałem w otwarte karty: „Mam wielki kłopot, głupstwo zrobiłem. W 
obawie, żeby z kurii nie zabrali dwóch Żydówek, kazałem im się schować w moim mieszkaniu”. 
Chwycił za telefon: „Poślę zaraz i wezmą je z księdza mieszkania”. Wyjąłem mu telefon z ręki: 
„Czekaj bracie, uważaj, bo jużeś jedno głupstwo zrobił. Volksdeutchem się zrobiłeś. Całe 
podziemie wie. Pan mnie może w tej chwili sprzedać. Dostanę kulę w łeb razem z tymi 
Żydówkami. Ja pana nie szachuję, tylko podziemie o tym wi. Pan nie ma pewności, czy Hitler 
wojnę wygra. Pan działa na szkodę Polski”. On wtedy zgasł i zaczął ze mną rozmawiać łagodnie: 
„Szukajmy wyjścia. Niech ksiądz dokumenty da, żeby miały metryki”. Mówię: „Już mają”. Mówi 
„Muszą do mnie przyjść”. Ja „Nie muszą przychodzić. Nie będzie ich pan oglądał. Nie potrzebuje 
ich pan egzaminować. Przyjdą dwie aryjki.” Imiona i nazwiska polskie podałem. Mówi: „Wszystko 
będę miał przygotowane na jutro, aby tylko dziewczyny przyszły. Dam im do ręki”. I tak się stało.

Składająca relację: Danuta Mikulska-Renk, córka ratujących, ratujący: Jan i Melania 
Mikulscy, Jan Mikulski był wyedukowanym leśnikiem, pochodził z Galicji, matka zajmowała 
się domem i dziećmi, miejsce: Wola Duża koło Biłgoraja (leśniczówka) 
Było ich pięcioro. Siostra nauczyła się doić krowę. Latała z tymi wiadrami. Miała wtedy 18 lat, a 
ona co noc wynosiła brudy spod pięciu osób, do ubikacji. Do krowy się chodzi, królików się tam 
namnożyło, z wiadrami, z jedzeniem. Zawsze w wiadrach był chleb, jedzenie dla nich, jakieś 
garnki. Nikt by nie zwrócił uwagi, nawet jak patrzył, no bo chodzi się do zwierząt, nie? Było ich 
pięcioro i nas pięcioro, przez dwa lata, bez dwóch miesięcy. Dzieliło się skromne jedzenie na pół, 
wszystko. To było dla nas wszystkich rzeczą normalną. Musi się to robić, chodzi o ludzkie życie. 
Nikt się nigdy nic nie sprzeciwiał. Mama nieraz płakała: „Janku, ty jedziesz do pracy, jedziesz na 
cały dzień do lasu, a mnie z dziećmi zabiją.” 



Kara za pomoc 
Składająca relację: Gabriela Gorzandt, córka ratujących, ratujący: Paweł i Wisława 
Trzcińscy. Paweł Trzciński przed wojną pracował w Urzędzie Skarbowym, w czasie wojny 
zajmował się handlem, prowadził sklep ze skórami, miejce: Biłgoraj
Rodziców moich aresztowano 17 lutego [1943 roku, wydani najprawdopodobniej przez jednego z 
Polaków]. Ja cudem uniknęłam śmierci. Rodzice zostali rozstrzelani 2 marca [1943]. Z tego co 
wiem, ciało mamy było w innym miejscu, ojca w innym. To dowodzi, że chcieli uciekać. [Ciała] 
rodziców przywieźli do więzienia i położyli tak w kącie tego podwórka. Jak się ówczesny, nie wiem 
czy burmistrz, ale będę mówić burmistrz, chyba pan Goliński, jak się o tym dowiedział to 
zadzwonił od gestapo czy można rodziców pochować w trumnie, bo byliby pochowani razem z 
Żydami i innymi gdzieś tam w lesie, w dołach. Gestapowiec, który odebrał telefon skontaktował się 
z szefem gestapo, pozwolił w trumnie. Wtedy zapytał czy można pochować na cmentarzu. Szef 
zirytowany zapytał, czy chce leżeć razem z Trzcińskimi, dlaczego się interesuje. Wyjaśnił, że 
Trzcińscy byli obywatelami Biłgoraja przysługuje im prawo pochówku na koszt miasta. I dlatego 
rodzice byli pochowani na cmentarzu. Pogrzeb wyglądał tak: na furmance stały 2 trumny, na jednej 
siedział gestapowiec Barda, jak zobaczył wujenkę i babcię, które chciały iść na pogrzeb, to im 
pogroził pięścią. Zakopali, zrównali z ziemią, ktoś postawił krzyż brzozowy. 

Składający relację: Kazimierz Kusiak, syn,rolników, mieszkaniec wsi Paulinów, w której 
grupa Polaków została zamordowana za pomoc udzieloną Żydom. 
24 lutego [1942 roku], na Macieja. To data nie wychodzona z głowy. Szwagier szedł do roboty do 
Paulinowa do majątku. Pod Paulinowem go spotkali i przejęli. Przeprowadzili go pod las na śmierć. 
Pamiętam, jak weszli [Niemcy]. Myłem się, miałem w koszuli zawinięte rękawy. Do mnie się nic 
nie czepili. Rozstrzelane jak ta droga, jak do mnie się skręca, to oni na poprzeczkę byli rozstrzelane. 
A 3 było zabitych na cegielni. I na Paulinowie 1, i tu ze szwagrem 2. Nasamprzód pochowaliśmy 
ich, bo na cmentarzu nie można było, w tym lasku, tam osiem mogił. Tam spoczywali do 
wyzwolenia. 1,5 roku leżeli w tym lasku. A później powywoziliśmy ich na cmentarz. Wszystkie te 
osoby pomagały Żydom. Moi [rodzice] przeżyli. 

Składająca relację: Julianna Wereska, ratujący: brat Julianny, miejsce: Wola Boża 
[...]5 stycznia 1943 roku przyszedł do nas, na Trzech Króli. Duży śnieg upadł, że były ślady, jak 
ktoś szedł. Przyszli we troje, młoda dziewczyna, ten syn [ukrywających się] i jeszcze jeden Żyd. 
[...]Nie wiem, o czym z bratem rozmawiały. Jakśmy się spojrzeli mówię: „cóż to tyle ludzi idzie?!” 
Szły Polacy z Kolonii Studzieńskiej, przeważnie chłopy. Mówię: „co te chłopy idą, dlaczego?” Szło 
ich z dziesięciu, może więcy. I na mojego brata: „Żydów trzymasz”. Obstąpili nasz dom i do 
mieszkania naszło się, z Boży Woli [za] jakieś parę minut drugie chłopy przyszły. [...] I oni zaczęli 
rzucać słomę wszędzie, trzęść za Żydami. Jak znaleźli Żydów - wszystkich do mieszkania 
pościągali. Żydy chciały uciekać, ale [chłopi do nich] z pałami - broni nie mieli tylko pały te 
chłopy. Krzyczały, że brat złodziej, bandyta, chodzi z Żydami. Wtenczas dawali dwa kila cukru za 
jednego Żyda. Wtenczas z Woli Studzieńskiej był pogrzeb - moji babci brat zmarł i szedł pogrzyb. 
Wypadłam z tego domu i troje tych Żydów. Te mocne, młode, dwóch mężczyzn i dziewczyna, 
zaczeni uciekać. Uciekali do sąsiedniej wioski. [Wtedy] mężczyźni pognali [za nimi] przez drogę 
na pola. Wtenczas nadszedł kundukt żałobny tego dziadka i ja się wmieszałam na pogrzyb. Tylko 
dwóch Żydów uciekło. Fisiel i ten drugi, a dziewczynę, tą Żydowicę. jakieś 17 może 16 lat miała, 
złapali. Mojego brata - późni mówili sąsiady - skuły do tego czternastoletniego Żyda, w kajdanki. 
Przyjechała policja z Zakrzówka. Zabrała dwoje starszych Żydów, czternastoletniego Żydziaka z 
moim bratem skutego i dwoje malutkich i tę panienkę, która przyszła rano 5 stycznia. [Wzięli ich] 
na wóz i zabrała [ich] policja z Zakrzówka. Jak odjeżdżał brat - mówili sąsiady - skuty był, ni mógł 
ucieknąć. Cieszyły [pocieszały] go [chłopi], że go wykupią: „Nie bój się, my cię wykupiemy”. Jakie 
wykupienie było, do dzisiaj nikt... Już nie żyją ci ludzie, co go oddali do Niemców. [Brata trzmali] 
na zamku [w Lublinie], bo późni poszukiwaliśmy go. [Tam zginął]



Kontakty po wojnie i przyznanie medalu 

Składająca relację: Stefania Wójcik, córka i wnuczka ratujących, ratujący: Kazimierz i 
Marianna Sadlak, Jan i Maria Wrona (rolnicy), miejce: Siennica Nadolna k. Krasnegostawu
Pisała [uratowana] do nas cały czas. Ona nam nigdy nic nie pomogła, broń Boże. Bo ona była sama 
biedna. Jak wyszła za mąż to owszem, on był jubilerem, jeździła po świecie, ale to było krótkie 
małżeństwo. Pielęgniarską szkołę skończyła. Miała syna jednego chłopca, Emanuel. Ona nie miała 
lekkiego życia. Ona do nas pisze cały czas. Nikt tam u niej nie był, chociaż ona zapraszała, żebym 
przyjechała. Bardzo zżyta była z mamą, bardzo. Ona zawsze do nas pisała. Po polsku i podpisuje się 
„Janinka”, tak jak była nazywana przez mojego dziadka. Ona nas odwiedziła w 1972 roku. 
Poznałam ją od razu, ze zdjęcia. Była u mamy. Mama mieszkała na ulicy Hrubieszowskiej. Ona 
była dość długo, do dwóch miesięcy. Ciągle nam dziękowała, że żyje tylko dzięki nam. Pojechała 
też z nami na wieś, do Siennicy i zastała tam wszystkich żyjących, tych, z którymi była. Mówiła, że 
ona poznaje drzewa, które mijała, jak szła do dziadka. Myśmy w ogóle o tym [medal] nic nie 
wiedzieli. Ona nic nie pisała, że się o coś stara. Dostałam telefon. Rodzice już nie żyli. W 1994 roku 
na zamku w Lublinie odebrałam medal za mamę i za dziadków.

Składająca relację: Eugenia Złotko, córka ratujących, ratujący: Helena i Mikołaj Artymiak 
(rolnicy), miejce: Kukawka k. Wojsławic 
Myśmy zajechali do Izraela, ale ci Żydzi [rodzice pani Eugeni uratowali dwoje Żydów] nasi byli już 
bardzo chorzy. Myśmy poznali tam takiego co pracował w tym urzędzie, gdzie nadają medale, i on 
mówi, że powinnyśmy być odznaczeni. Myśmy nie pojechali po odznaczenie. Po prostu oni nas 
zaprosili. Ja mówię, że my w ogóle na ten temat nie rozmawiamy. „Proszę panią, ja wszystko 
załatwię”. Jak on tak powiedział, to wtedy nas wezwali i pojechaliśmy do Jerozolimy do tego  Yad 
Vashem. I tam trzeba było opowiedzieć to wszystko. I tam był taki- nazywali go "doktor"- nie 
wiem, czy to nazwisko czy tytuł.  Bardzo sympatyczny facet. Ja tak na tempo nie mogłam, dobrze, 
że syn był, to mi pomógł. I zaczęłam robić ortograficzne błędy. W końcu mówię: „Rysiu, ja ci będę 
mówić, ty pisz”. Trzeba było opisać to wszystko, jak było. A tą naszą Żydówkę zaczął wypytywać i 
ja właśnie stąd wszystko wiem, bo ona później opowiedziała, bo się rozpłakała, bo on takie pytanie 
jej zadał: „Proszę panią, dużo się mówi o tym, że Żydów ratowano, żeby mieć z tego zysk”. A ona 
rozpłakała się i mówi „Mój Boże, a cóż ja mogłam oferować wtedy, jak ja nie miałam nic. Tę duszę, 
która ze mnie ulatywała? Ja już byłam u kresu, już widziałam podwójnie, kiedy zobaczyłam tego 
człowieka, kiedy powiedział, że przyjdzie wieczorem, to ja czekałam, że przyjdą Niemcy, było mi 
wszystko jedno. Na życiu mi nie zależało”. 

Składająca relację: Stefan Krusiński, syn ratujących, ratujący: rodzice Stefana, (rolnicy), 
miejsce: Uniszowice
To się zaczęło dziać dawno, bo jak napisałem list do tej pani a ta pani zdziwiona, bo jak ojciec 
zmarł to znalazłem list z tym adresem – wysłałem – i przyszedł list od tej pani [uratowanej]. No i 
zaczęła tak opisywać to tamto, no mówi – Stefan, co ci przysłać? A ja później mówię – no nic - no 
to ja ci cuś załatwię. A już medale ludzie dostawali, no i oświadczenie takie przysłała, urzędowo 
napisane przez jakiegoś tam wyższego urzędnika i mówi – to złożysz. Ja sam osobiście jeździłem 
do Warszawy do tego instytutu z tymi papierami, złożyłem tam i bardzo długo czekałem. No i w 97 
roku na moje ręce otrzymałem dyplom, medal po rodzicach, tyle. To [wręczenie medalu] było w 
Trybunale. Przyjechał ambasador Izraela i 11 osobom chyba wtedy wręczali. I tym, którzy żyją i 
tym, którzy już nie żyją. Moi rodzice już nie żyli wtedy. Byłem bardzo wzruszony i pomyślałem 
sobie, że warto było, że teraz taki medal dostali, ojciec to by się naprawdę cieszył. Bo tam o 
sprawach finansowych to nie ma mowy, bo to nikt nie finansuje tego, tylko w Jerozolimie na tablicy 
jest nazwisko, tam są wszystkie nazwiska wypisane. Ludzie jeździli to opowiadają. Ale niektórzy to 
się w ogóle bronią od tego, żeby ktuś się nie dowiedział że oni przechowywali, bo zaraz będzie 
nagonka bo ludzie mają i wrogów. Mówią – dostałeś medal to i pieniądze jakieś dostałeś. 



Ukrywający się
Składający relację Józef Mazur, syn ratujących, ratujący: Jan i Wiktoria (rolnicy)), 7 dzieci, 
miejsce: Kolonia Płouszowice
Rodzina Goldberg, to były sąsiady moich rodziców, od przedwojnia. Żyli w dobry sposób, w 
zgodzie. Przed wojną jak to Żyd - przeważnie handlowali, ale mieli i rolnictwa trochę. Sąsiady 
polem. Rodzina Goldbergów pracowała w Jastkowie, we dworze.

1942 rok to już była likwidacja Żydów. Goldbergowie już wiedzieli, że koniec się z nimi robi i 
dogadali się z rodzicami, żeby kryjówkę zrobić. Doszli do zgody i w 1942  roku jesienią, to był 
może listopad, może grudzień, było zrobione. Weszli tam w 1942 roku, na zimę. Przebyli 1943 i 
1944 do lipca, bo wyzwolenie przyszło, wolność.[...]

W sumie tam było trzy siostry i brat, siostry z mężami, brat z żoną. Siostry to była tak: Gitwa, 
Aidwa, Sara i brat – Berek. I dwóch synów  Aidwy przeżyło, to jest 10. I jeszcze trójka weszła, tych 
Rubinów.  Rubin pochodził z Nasutowa, ale tutaj się obijał, tutaj się ukrywał i do kompletu wszedł. 
Tak się dogadali z tymi Żydami w kryjówce, z matką i ojcem, no i weszli. Sytuacja była taka, że nie 
mieli gdzie dalej żyć i weszli do kupy. Już jedna racja, jak jeden Żyd a dziesięć - to jedna 
odpowiedzialność była. Już wtedy niektórzy byli po czterdziestce, jak Berek, Mosiek mąż Sary. 
Mąż Aidwy to może już miał pięćdziesiątkę, bo jego syn byłby starszy ode mnie.

Składająca relację Jadwiga Zawiślak, córka ratujących, ratujący Józef i Bronisława Zając, 
(matka zajmowała się gospodarstwem, ojciec wojskowym), miejsce: Kolonia Witoldów koło 
Wojsławic
Luba przyszła do rodziców w 1942 roku, to było wiosną, w maju, jak rodzice wspominali. Wtedy 
miała 13 lat. Dotychczas przechowywała się- trudno tak powiedzieć- tułała się po różnych rowach, 
spała to pod stertą, to w stodole czy w najlepszym wypadku- jak opowiadała, to było w oborze. Tam 
było przynajmniej ciepło.   
Luba pochodziła z Wojsławic. Ale moi rodzice nie znali tych Żydów. Nikogo. Jej ojciec miał sklep 
żelazny. Ale mój tato go nie znał.

Składająca relację: Danuta Mikulska-Renk, córka ratujących, ratujący: Jan i Melania 
Mikulscy, Jan Mikulski był wyedukowanym leśnikiem, pochodził z Galicji, matka zajmowała 
się domem i dziećmi, miejsce: Wola Duża koło Biłgoraja (leśniczówka) 
A potem którejś nocy ktoś zastukał do okna. Przyszło troje Żydów, dorosłych. To był Bencjon 
Rosenbaum, jego siostrzenica i jego brataniec. Także on był dla nich wujkiem. Ojciec go znał 
bardzo dobrze, bo on był przed wojną brakarzem drewna. Ten najstarszy to miał... nie wiem... dla 
mnie wszyscy się dawali starzy.... jak się ma 12 lat.  A on mógł mieć pewnie ze 30 lat, może 
trzydzieści parę. Ta jego siostrzenica była jeszcze niezamężna. Pola, po żydowsku Perla. Ona chyba 
się nazywała Twerski, ale nie jestem pewna. No i jego brataniec, też Rosenbaum, Chaim. Chłopak 
siedemnastoletni, wysoki, który zaczął przed wojną chodzić do gimnazjum.

Składająca relację Maria Jurczak, córka ratujących, ratujący Maciej i Cecylia Brogowscy 
(rolnicy), miejsce: Bełżec
Moja ciocia była w Warszawie i jeszcze była z nią taka pani Maria Leszczyńska. Jacyś znajomi byli 
dla niej ci rodzice, pewnie tej Ireny, bo chcieli ją uratować. Przywieźli ją z Krakowa do Warszawy, 
a ta moja ciocia Ksawera przyjechała zapytać się moich rodziców, to właściwie decydował tata mój, 
czy można przywieźć takie dziecko, żeby przechować ją, ochronić jej życie. I ojciec mój zgodził się 
na to, zgodził się tak. Pamiętam, że był strach, było zagrożenie, ale on się zgodził. I ona została do 
nas przywieziona. I była jako jedna z nas, bardzo my się polubiliśmy. I była tak przez kilka lat, ale 
na pewno cztery lata, bo już przyszli Sowieci, i ona była jeszcze u nas.



Kryjówka
Składająca relację Weronika Choma, ukrywała Żydów wraz z mężem Feliksem (rolnicy), 
miejsce: Ostrów Nadrybski (k. Łęcznej).
Na tym strychu nad zwierzętami była słoma i były snopki ustawione. Tam nie było tak, że nie 
można znajść, ale tyle było, żeby nikt nie zobaczył, że oni są. Bo jakby chciał ktoś znajść, to by ich 
tam znalazł.

Składająca relację Marianna Kasprzak, córka ratujących, ratujący:Feliks i Wiktoria 
Antosiewiczowie (matka krawcowa, ojciec robotnik budowlany, malarz), miejsce: Radzyń 
Podlaski 
Był w domu schowek w ścianie, skrytka koło pieca. Dwie osoby z powodzeniem do tej skrytki 
weszły, natomiast drzwiczki były zamknięte. Na drzwiach wisiał obraz, jakaś słaba reprodukcja. 
Ojciec nazywał to z niemiecka landszaft. Reprodukcja przedstawiała owoce cytrusowe, których ja 
na oczy nie widziałam. 
W dzień, w razie niebezpieczeństwa, to ona tam była. Natomiast normalnie to chodziła po 
mieszkaniu. Razem spaliśmy w jednym łóżku, jedliśmy przy jednym stole. Nawet jak w dzień się 
pilnowało, nikt do nas nie przychodził. Nikt o tym nie wiedział. Nawet nikt z rodziny, [poza] ojca 
siostrą, z którą łączyło mnie wielkie uczucie. [...] Jak tylko ktokolwiek zbliżał się do domu, to ja 
biegłam szybko, mówiłam i one wtedy miały możliwość [schować się] do tej skrytki, a tak to 
normalnie chodziły po mieszkaniu. Były traktowane jak siostry, jak córki.

Składająca relację: Danuta Mikulska-Renk, córka ratujących, ratujący: Jan i Melania 
Mikulscy, Jan Mikulski był wyedukowanym leśnikiem, pochodził z Galicji, matka zajmowała 
się domem i dziećmi, miejsce: Wola Duża koło Biłgoraja (leśniczówka) 
Było ich pięcioro.  Wsadzono do stodoły, przykryto snopkami jakoś. Ale to nie mogło trwać. Ludzie 
muszą wychodzić za swoją potrzebą. Gdzie to robić? Jest pięć osób.
Jakiś czas tych troje nie wiedziało o tamtych dwóch, na wszelki wypadek. Były dyskusje, co 
zrobić? Może gdzieś coś załatwić, ale nikt nie miał pieniędzy, żeby ktoś za pieniądze wziął. Poza 
tym często brali pieniądze i mordowali Żydów. Także w końcu zostało ich pięcioro.
Gdzie ich schować? Zima, mrozy straszne w czasie okupacji były. W końcu zdecydowano. Taki był 
pokoik dla parobka, do którego się przechodziło ze stajni, z obory przez taką sień i do tego pokoiku. 
Ale tam nie było jeszcze pieca wstawionego, nie było ogrzewania. Było jeszcze z tyłu drugie 
pomieszczenie. Tam były takie jakieś szparki, to  były gospodarcze zabudowania. 
Zdecydowano się ich umieścić w tym drugim pomieszczeniu. Kopano po nocach dół, taki schron. 
Nie wiadomo było, co zrobić z piaskiem. Nagle jak się piasek pojawi na podwórku, wszyscy będą 
pytać. Część sypano do ustępów, część pod studnią, żeby niby kałuże zasypać. jakiś mały dołek w 
ogródku był wykopany. Wykopano ten dół. Podłoga Była z desek drewnianych. I tam zbito dwie 
czy trzy deski i haczyk, także to się jak drzwi otwierało od spodu, także mogli się tam zamykać. 
Matka miała jedną czy dwie poduchy i pierzynę, którą też Żydzi zostawili w 1939 roku, gdzieś 
uciekali na Wschód, i prosili, żeby im przechować. Matka tego nigdy nie używała i dała im. Jak 
mrozy, to tam spali i tam mieli się chować w razie niebezpieczeństwa. I tam się nosiło. 

Składająca relację Wanda Michalewska, córka ratującej, ratująca Tekla Dudziak, 
Kajetanówka k.Lublina
Długi czas kompletnie nikt nic nie wiedział. Mama była czarnowłosa, ona też, więc jakieś 
podobieństwo istniało. Ona zawsze chodziła z nami na majówki pod figurkę Matki Boskiej, jak to 
na wsi, pięknie śpiewała, modliła się, więc nikt niczego nie podejrzewał. To była bardzo mądra i 
piękna dziewczynka. Sama doskonale wiedziała, że musi być ostrożna. […] Działałam w Ruchu 
Oporu. Ale oni też nic nie wiedzieli, że u nas się chowa dziecko żydowskie. Później zaczęto mówić, 
że ukrywamy Żydówkę, ale wszyscy sprawdzali nasze malutkie mieszkanko i nikomu nie przyszło 
do głowy, że ona się nie ukrywa. Nikt nie myślał, że możemy być tak zuchwali i trzymać ją „na 
widoku”. A myśmy po prostu nie mieli jej gdzie ukryć, więc musiała mieszkać z nami. 



Sytuacje zagrożenia
Składająca relację Marianna Kasprzak, córka ratujących, ratujący:Feliks i Wiktoria 
Antosiewiczowie (matka krawcowa, ojciec robotnik budowlany, malarz), miejsce: Radzyń 
Podlaski 
Był taki moment, pamiętam, mama była w ogrodzie, nie było nikogo w domu. Przyszedł do domu 
Niemiec. Wołali po ojca, do roboty, miał odnawiać. Chyba posłańca dali. Nie było nikogo w domu i 
ten szwab wszedł do kuchni, bo była tylko kuchnia i pokój, i w pokoju wziął ręce do tyłu, nogi 
rozkraczone, bo oni taką przyjmowali postawę, stanął nad tym obrazem i się przyglądał. Mnie 
serce... nie wiedziałam, czy one się tam nie poruszą. Trzymałam na ręce kota. Ja tego kota 
ścisnęłam mocno, że aż on zadrapał mnie i wyrwał mi się z rąk. Wybiegł do kuchni, ja za nim, a 
Niemiec wyszedł za mną. Dzięki temu odwróciła się jego uwaga od tego obrazu. Później, jak 
opowiadałam, to Saba przytuliła i wycałowała mnie.

Składający relację Stanisław Trzeciak, syn ratujących, ratujący: Edward i Eufrozyna 
Trzeciakowie (ojciec leśniczy, matka nie pracowała), miejsce:  Leśniczówka w Brzozowicy pod 
Międzyrzecem Podlaskim
Każda wizyta Niemców była groźna. W nocy przychodzili partyzanci najeść się, a w dzień byli 
Niemcy, niemiecka służba leśna. Codziennie przychodziła. W każdym momencie mogło wszystko 
prysnąć jak bańka mydlana. Siedziało się na bombie, która mogła wybuchnąć w każdej chwili. 
Trzysta metrów od leśniczówki [biegły] tory. Pociągi były wysadzane. Stale coś się działo. 
Były przechodzące oddziały partyzanckie, i to z jednej i z drugiej strony. Moja mama [znała] 
każdego [po] głosie. Ale nie pozwalała światła zapalać, jak jedli. „Nie chcę waszych twarzy 
widzieć, bo jak by mnie... aresztowali, nie chcę wiedzieć, kim wy jesteście.” Oni się nie 
interesowali [tą dziewczynką]. Ich interesowało jedzenie. 
Do leśniczówki przychodzili [także] jeńcy rosyjscy, którzy uciekli z obozu.[...]
Kiedyś przyjechali Niemcy, strasznie dużo wojska. I partyzanci przelecieli przez podwórko, bo 
chcieli wody. Mama: „Zabierajcie wiadro i uciekajcie z tą wodą. Nie pijcie wody przy studni, bo 
was...” Przyjechali Niemcy: „Byli partyzanci?” „Byli. Przecież widać, jak potratowali wszystko.” 
„Uciekli?” „No, uciekli.” „Tam?” „No, tam.” Mama mówi: „Może głodny?” Niemieckiego słabo 
znała, ale po francusku dogadała się z Niemcem. To oni zostaną, zjedzą. Mama wysłała po 
dziewczynę na wieś, żeby zabić kurczaki, oprawić szybko. I już Niemcy dalej nie pojechali za 
partyzantami. Mama musiała gdzieś Ludkę tak ustawić, żeby nie rzucała się w oczy. Tutaj zająć ich 
jedzeniem, tutaj żeby nie wychodziła. Rodzice nie chcieli jej w piwnicy trzymać, bo zostaje trauma 
na całe życie.

Składający relację Szlomo Gorzyczański, uratowany, ratujący Emilia i Piotr Czechońscy, 
(Emilia prowadziła sklep, Piotr – policjant), miejsce:Tomaszów Lubelski 
Jednym razem wyszedłem i wróciłem po południu. Byłem w Tomaszowi. [Podeszły] do mnie dzieci 
polskie i powiedzieli, że ja jestem Żyd. Powiedziałem, że nie jestem Żyd. Chcieli mnie złapać i 
wziąć do Hitlerjugend czy coś takiego, ale udało mi się uciec. Wróciłem do tej polskiej familii. I od 
tego czasu więcej nie wyszedłem, aż przyszło to rosyjskie i polskie wojsko. Strzelali. 

Jednego razu myśleli że Niemcy wiedzą, że żandarmeria niemiecka wie. To już było, kiedy 
rosyjskie wojsko było niedaleko od Tomaszowa. Oni mnie wzięli w nocy. Parę dni byłem u innej 
familii polskiej. Nie wiem, jak się ona nazywa. Trzy lata [temu] dowiedziałem się, że po wojnie 
zamiast [rodzinie, która] mnie schowała [dać] medal, że byli przeciwko Niemcom, wzięli [ich] na 
przesłuchanie. Nie było [im] dobrze. Jak była wojna nikt nie wiedział [że byłem przechowywany]. 
Po wojnie Ci co byli niedaleko tego domu powiedzieli, że wiedzieli, ale myślę, że oni nie wiedzieli. 
I dobrze. Jakby wiedzieli, możliwe, że by powiedzieli.


