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WYMAZANE
ŻYCIE RODZINY
TEJTLÓW
Ostrów Mazowiecka: jedno miasto, dwie historie

• Żydowska rodzina Tejtlów przed swoim browarem w Ostrowi Mazowieckiej. Po wybuchu wojny wszystko straciła, a większość rodziny zginęła w Holokauście.
Od lewej: Zundel Tejtel, jego dzieci Ryfka i Channania oraz Icok, brat Zundla FOT. ARCHIWUM RODZINNE
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Stulecia z fake newsami
Umiejętnie preparowane kłamstwa pomagały
wygrywać wojny, zbijać majątki, sprzedawać gazety
i bawiły. Ludzie zawsze wierzyli w bzdury, bo chcieli
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Między Polską a Niemcami
Dla Polaków pochodzący z Marklowic koło Wodzisławia
Teofil Kupka był renegatem i zdrajcą, dla Niemców
ofiarą polskiej zbrodniczości
7
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Ostrów Mazowiecka – jedno miasto, dwie historie

WYMAZANE ŻYCIE M OI

Moja żydowska rodzina mieszkała od ośmiu
pokoleń w polskim miasteczku. Podobnie jak
rodzina Magdaleny Gawin, polskiej wiceminister
kultury. Jej krewnej zamordowanej przez Niemców
powołana przez nią instytucja postawiła tam pomnik. Po moich przodkach nie ma śladu.
Mikhal Dekel

P
Pewnego letniego wieczoru w czerwcu
2014 r. dostałam e-mail z Warszawy.
Autorka, dr Magdalena Gawin, dziś
wiceszefowa resortu kultury, dziedzictwa narodowego i sportu oraz generalna
konserwatorka zabytków i założycielka
Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami
im. Witolda Pileckiego, wtedy była jak ja
pracownikiem naukowym.
Jej ojciec, katolik, i mój pochodzili
z tego samego polskiego miasteczka,
Ostrowi Mazowieckiej, w połowie drogi
między Warszawą a Białymstokiem.
Tematem e-maila byli nie nasi ojcowie ani
„nasze miasteczko”, jak później nazywała
Ostrów, tylko jej cioteczna babcia Jadwiga
Długoborska, podczas II wojny światowej
właścicielka hoteliku, w którym ukrywała
Żydów. Pod koniec wojny – pisała Gawin
– wskutek donosu pokojówki Długoborska została aresztowana i po torturach zamordowana przez gestapo. W 75. rocznicę śmierci ciotecznej babci Gawin postanowiła uczcić w Ostrowi jej pamięć.
„Będziemy zaszczyceni, mogąc zaprosić Panią w imieniu rodziny i miasteczka”
– pisała w zakończeniu.

GDY UCIEKALIŚMY,
ONI WIWATOWALI
W Ostrowi Mazowieckiej byłam tylko
raz, rok przed e-mailem od Gawin, gdy
zbierałam materiały do wspomnienia
o moim ojcu. Ojciec, Hannan Dekel, urodzony jako Channania Tejtel, 6 września
1939 r. jako 12-latek uciekł z Ostrowi
i w wieku lat 15 trafił do kibucu w rządzonej przez Brytyjczyków Palestynie.
Przez resztę życia mieszkał w Izraelu,
służył w izraelskich siłach powietrznych,
zmienił nazwisko, ożenił się z rodowitą
Izraelką, miał trójkę izraelskich dzieci
– byłam najstarsza – i w domu mówił
tylko po hebrajsku, nigdy w jidysz ani po
polsku.

O Ostrowi wspomniał tylko raz, w latach
80., kiedy w ramach szkolnego projektu
„rodzinne korzenie” robiłam wywiad
z jego kuzynem Ze’evem Dekelem (dawniej
Wolfem Tejtlem). Kuzyn ojca opowiadał
o browarze braci Tejtlów w Ostrowi,
o domach, w których mieszkali, o polskich
i żydowskich pracownikach browaru
i o sztuce warzenia piwa, podając nawet
dokładną temperaturę fermentacji jęczmienia – 67 stopni Celsjusza. Brzmiało to
jak dziwna sielanka.
– Ale kiedy uciekliśmy, polscy pracownicy wiwatowali – wtrącił ojciec. – „Teraz
browar będzie nasz!” – wołali.
„Kiedy uciekaliśmy, wiwatowali” – niczego straszniejszego nie usłyszałam
nigdy o Polsce. Nic straszniejszego nie
było potrzebne. O tym, że dla mojego ojca
i urodzonych w Polsce rodziców moich
izraelskich kolegów Polska była jak niezabliźniona rana, jakby wiedziałam, odkąd
zaczęłam cokolwiek rozumieć. W szkole
w Hajfie uczono nas historii wschodnioeuropejskich Żydów jako serii pogromów,
których kulminacją były Holokaust i odrodzenie Izraela. Ale nie tylko syjonistyczna
interpretacja odcisnęła piętno na mojej
wiedzy historycznej. Większość naszych
sąsiadów i przyjaciół rodziny urodziła się
w Polsce. Czułam, że naziści byli dla nich
złem wcielonym, ale ból, jaki zadała Polska,
strach przed nią zdawały się sięgać głębiej,
były bardziej intymnym, cichym dziedzictwem.
Latem 1992 r. na prośbę siostry ojciec
pojechał do Ostrowi. Znikły gdzieś nagrobki jego bliskich i cały żydowski cmentarz.
Browaru Tejtlów też nie było, na jego
miejscu stała wielka, świeżo odmalowana Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza
Kościuszki. Mam zdjęcie ojca na szkolnym
podwórku – chudy, spięty, schorowany,
stoi na miejscu rodzinnego domu. Oboje
z siostrą dopytywali w ratuszu o akt własności dawnego browaru, spotykając się
z chłodnymi spojrzeniami i wymijającymi
odpowiedziami. Ojciec odzyskał jednak
swój akt urodzenia wskazujący, że ma nie
64 lata, jak w izraelskich dokumentach,
tylko 65, obowiązujący w Izraelu wiek
emerytalny. Przeszedł więc na emeryturę.
Po roku zmarł.

ŚWIAT ZATARTY
20 lat później zaczęłam gromadzić materiały o życiu ojca i wtedy rozwinął mi się
przed oczami wielki, zupełnie nieznany
świat – coś jak otwarty, rozciągający się
akordeon.
W Ostrowi Mazowieckiej żyło osiem
pokoleń Tejtlów. Pierwszy, mój imiennik
Michał, przybył tam w 1789 r. Tworzyli
wielki klan, który prowadził kilka rodzinnych interesów – browar, tartak i stolarnię.

• Browar braci Tejtlów w Ostrowi Mazowieckiej działał przez 55 lat – od 1885 do 1940 r.
Dziś w jego miejscu stoi Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki.
W rogu logo browaru FOT. ARCHIWUM RODZINNE

Byli osobami publicznymi i filantropami,
w samym browarze zatrudniali około stu
pracowników, w połowie Polaków. Przetrwali I wojnę światową – wuj mego ojca
był wtedy zastępcą burmistrza – a potem
wojnę polsko-bolszewicką, która toczyła się
w ich opłotkach. W okresie międzywojennym związali się z ruchem syjonistycznym
i posłali dzieci do syjonistycznej szkoły
prowadzonej na terenie ich browaru przez
Żydowskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Tarbut”. Przestrzegali szabatu, ale nosili się jak chrześcijańscy Polacy
z ich warstwy społecznej. Na dalszą edukację posłali dzieci do polskiego gimnazjum.
Nie żyli ani w sztetlu rodem ze „Skrzypka
na dachu” Szolema Alejchema, ani w zasymilowanym świecie Marcela Prousta. To
było coś zupełnie innego, jakaś polsko-żydowska mieszanka pobożności i nowoczesności, unicestwiona tak doszczętnie, że
zatarła się nawet w ich pamięci.
Przed pierwszą podróżą do Polski,
w 2013 r., zgłosiłam się do ciotki, Ryfki
Benyamini (Reginy z domu Tejtel), która
wyrysowała mi plan zabudowań browaru
i opowiedziała o pogromach w latach 30.
w Ostrowi – o marszach, dewastacji i zastraszaniu, co zwykle działo się w okolicach
Wielkanocy. Przeczytałam ponownie
wspomnienia Wolfa Tejtla o jego dziwnym,
nie tylko strasznym życiu. W klasie gimnazjalnej był jednym z trójki żydowskich
chłopców, w szkole radził sobie znakomicie, ale poza tym prawie nie utrzymywał
kontaktów z chrześcijańskimi uczniami.
Pisał o bojkotach żydowskich przedsiębiorstw w Ostrowi końca lat 30., których
organizator kupował potajemnie u Żydów.
I o wydarzeniach, które skłoniły go w 1936 r.
do wyjazdu z Polski. Kolega Żyd, który zdał
na Politechnikę Warszawską, został dotkliwie pobity, a on sam oblał, postanowił
więc emigrować i podjąć naukę w nowo
otwartym technikum w Hajfie, w ówczesnej
Palestynie, co ocaliło mu życie.
Przeczytałam też niepublikowane
wspomnienia byłego mieszkańca Ostrowi,
„Ostrów Mazowiecka z dystansu”, które
przysłał mi przed wyprawą do Polski zatrudniony przeze mnie przewodnik Krzysztof Malczewski. Autor, Andrzej Pęziński,
urodził się w 1927 r., tym samym, co mój

• Mikhal Dekel, zajmuje się Bliskim
Wschodem, wykłada literaturę angielską
w City University of New York Graduate
Center i City College of New York, gdzie
kieruje też Rifkind Center for the Humanities
and the Arts. W 2019 r. nakładem W.W. Norton ukazała się jej książka „Tehran Children:
A Holocaust Refugee Odyssey”. Niemieckie
wydanie – „Die Kinder von Teheran” – ukazało się w kwietniu 2021 r. nakładem wbg
– Wissen verbindet
FOT. STRONA INTERNETOWA AUTORKI

ojciec. W rozdziale „Współżycie Polaków
i Żydów w Ostrowi” napisał, że „oprócz wielu negatywnych stron ich koegzystencji (…)
były też pozytywy. Część bogatych Żydów
– Tejtel i inni – wsparła finansowo budowę
gimnazjum w Ostrowi, w którym uczyły się
ich dzieci”.

NOWE DZIEJE MIASTECZKA
Miesiąc później spotkałam Pęzińskiego
w Warszawie. Przyjął mnie ciepło i parokrotnie nazwał mojego dziadka „człowiekiem
szacownym” i „uczciwym”, ubolewając jednak, że nie wszyscy ostrowscy Żydzi byli tacy
jak on. „Kiedy Niemcy weszli do miasta, Żydzi
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M OICH PRZODKÓW

• Rodzina Tejtlów, od lewej: Channania (ojciec autorki) i Ryfka, za nimi ich rodzice
Rachela i Zundel FOT. ARCHIWUM RODZINNE

• Magdalena Gawin, wiceszefowa resortu
kultury, sportu i dziedzictwa narodowego,
inicjatorka utworzenia Ośrodka Badań nad
Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego.
Wcześniej pracowała w Instytucie Historii
PAN. Autorka artykułów i książek, m.in.:
„Spór o równouprawnienie kobiet
(1864-1919)”, „Rasa i nowoczesność. Historia
polskiego ruchu eugenicznego (1880-1952)”,
„Bilet do nowoczesności. O kulturze polskiej
w XIX-XX wieku”
FOT. MICHAŁ ŁEPECKI / AGENCJA GAZETA
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zaczęli im nadskakiwać” – wyjaśnił. Spłoszył
się trochę, kiedy grzecznie zasugerowałam, że
jego normy honoru niezbyt pasują do ludzi,
którzy próbowali uniknąć śmierci.
Potem pojechałam z przewodnikiem do
Ostrowi, której prawie wszyscy żydowscy
mieszkańcy – paru uciekło jak mój ojciec
– zostali wymordowani, a ślady ich życia
uległy zatarciu. W dawnej synagodze był
teraz warsztat samochodowy, a w jesziwie
– przedszkole. Na zrównanym po wojnie
z ziemią żydowskim cmentarzu był targ
zwierząt. Wszystkie domy i przedsiębiorstwa należące do Żydów – w tym nasz
rodzinny browar i pięć domów wokół
– zostały zburzone lub zyskały nowe przeznaczenie.

Przy wejściu do mieszczącej się tam
teraz szkoły widniała tablica pamiątkowa z napisem: „Miejsce uświęcone
męczeńską krwią Polaków walczących
o wolność z hitlerowskim okupantem,
1939-1944”. Przewodnik wyjaśnił, że
podczas wojny w browarze Tejtlów była
kwatera gestapo.
Próżno szukać na terenie browaru
wzmianki o dawnych właścicielach czy
o żydowskich ofiarach, które zginęły z rąk
gestapo. Mały kamienny pomnik zamordowanych Żydów z Ostrowi powstał za
pieniądze krewnych z Ameryki na obrzeżach miasta, w pobliżu szosy Warszawa
– Białystok. Zatrzymałam się, żeby zapalić
świeczkę, pojechaliśmy dalej. Ku memu
rozczarowaniu w samej Ostrowi nie znalazłam niczego.
Ale znikł niemal natychmiast lęk przed
Polską, niepokój, który odziedziczyłam
i nosiłam w sobie przez całe życie. Ostrów
robiła wrażenie leniwie nieszkodliwej,
Warszawa i Kraków były wspaniałe, mój
przewodnik Krzysztof – ciepły i zabawny,
nawet bezrefleksyjny antysemityzm Pęzińskiego wydał mi się bardziej śmieszny
niż złośliwy. Powiedziałam sobie: dobrze,
mój ojciec mógł uciekać z Polski w 1939 r.,
a polscy pracownicy jego ojca wiwatować,
kiedy odchodził, ale w 2013 r. nie ma to
większego znaczenia. Jestem amerykańską profesorką w kwitnącym postkomunistycznym kraju pragnącym pokazać się
z dobrej strony płacącym za to turystom.
A skoro Ostrów wymyśliła sobie nową
historię, z której wymazano rodzinę mojego ojca i resztę żydowskich mieszkańców,
mogę po prostu odwrócić wzrok. Ostrów
nie jest moją raną, należę do innego świata. Ale nie było to też miejsce, do którego
chciałabym wrócić.
Dopóki nie dostałam e-maila od Magdy Gawin.

OPOWIEM CI
O „NASZYM MIEŚCIE”
Nie skorzystałam z zaproszenia na uroczystość ku czci jej ciotki, nie bardzo
wiedziałam, co o tym myśleć. W moich
poszukiwaniach nigdy nie natknęłam

się na Jadwigę Długoborską ani innych
chrześcijańskich mieszkańców Ostrowi
Mazowieckiej, którzy ukrywali żydowskich sąsiadów lub pomagali im. Ale
Magda nadal pisała. Zaproponowała, że
pojedzie ze mną do Ostrowi, zorganizowała też dla mnie wykład w Instytucie
Historycznym PAN, gdzie pracowała.
Zgodziłam się i kilka miesięcy później,
w październiku 2014 r., podałyśmy sobie
dłonie, a potem się uścisnęłyśmy na Lotnisku Chopina. Była inna, niż się spodziewałam – wysoka, swobodna, o szczerym
spojrzeniu. Lepsza, cieplejsza – od razu
znalazłyśmy wspólny język.
Minęło półtora roku od mojej pierwszej wizyty w Ostrowi. Miasteczko było
teraz czystsze, wyraźnie zamożniejsze.
Świeża farba pokryła graffiti na niszczejących blokach z czasów PRL, otoczonych
nowo nasadzoną zielenią. W małym pasażu handlowym przy ulicy 3 Maja było
więcej sklepów należących do niemieckiej sieci Supermarket, sklep T-Mobile
i włoska restauracja. Teraz, kiedy byłam
pod opieką Magdy, wszyscy byli dla mnie
mili – we włoskiej restauracji, w której
jadłyśmy, w sklepie T-Mobile, gdzie dostałam polską kartę SIM, i w miejscowych
delikatesach, gdzie Magda poprosiła
właścicielkę o przygotowanie dla mnie
kugla na przypadające za parę dni Rosz
ha-Szana.
Miała fantazję. Powiedziała, że powinnyśmy pić wino, jeść kugiel i odmawiać
w dawnym browarze Tejtlów modlitwę
na Rosz ha-Szana, żydowski Nowy Rok,
który moja rodzina obchodziła tam przed
wojną 150 razy. Parokrotnie okrążyłyśmy
teren szkoły, która była kiedyś browarem, i zatrzymałyśmy się przy pomniku
poświęconym „męczeńskiej krwi Polaków walczących o wolność z hitlerowskim okupantem”.
– Moja cioteczna babcia Jadwiga była
tu torturowana, a potem rozstrzelana
w Lesie Zambrowskim – opowiadała
Magda. – Kiedy byłam mała, myślałam, że
„browar” znaczy „gestapo”.
Wieczorami siedziałyśmy przed
kominkiem w jej daczy, popijałyśmy
francuskie wino i Jefferson Port, które
przywiozłam z Nowego Jorku, i rozmawiałyśmy. Mówiła głównie ona. Opowiadała o „naszym mieście” i mojej „polskiej
rodzinie”, jak nazywała Tejtlów. W aktach
Instytutu Pamięci Narodowej znalazła
zeznania naocznych świadków tego, co
działo się podczas okupacji w browarze.
Jeden z nich, dostawca żywności Stanisław Szymański, zeznał, że „piwnice
browaru – ściany, sufit, podłoga, stoły
– były zawsze poplamione krwią”, „przed
browarem leżały nagie zwłoki”, „ciała
piętrzyły się pod ścianą za budynkiem”,
niektóre „szturchano kijami i żelaznymi prętami”.
Z płaczem opowiadała o agencie
gestapo Antonie Cyku [chodzi o Antona
Birkenfelda, zwanego „Cykiem”, folksdojcza], który, jak mówiła, torturował i zabił
jej ciotkę. – Cyk był sadystą – powiedziała. – Nazywali go „katem Ostrowi”. Był
wulgarny, najczęściej pijany, do Polaków
zwracał się zwykle per „polskie świnie”.
Brak słów na to, co robił z Żydami. Śmierć
Żydów w browarze nie była normalna.
Do tortur używano psów. Zabijanie miało
być zabawą.
Wydawała się autentycznie smutna,
naprawdę współczuła Żydom, ale całą
uwagę skupiła na swej ciotce Jadwidze.

– Chciałabym zgłosić Jadwigę do Jad
Waszem – powtarzała. – Ale nie sądzę, by
ją zaakceptowali.

ZWĄTPIENIE I MIŁOŚĆ
Muzeum Holokaustu Jad Waszem przyznaje tytuły Sprawiedliwych wśród Narodów Świata nie-Żydom, którzy z narażeniem życia ratowali w czasie wojny Żydów.
Wniosek o tytuł wymaga jednak „świadectwa osoby ocalonej” lub „innej potwierdzającej dokumentacji”. Magda była przekonana, że jej cioteczna babcia dała schronienie
żydowskim rezydentom, którzy mieszkali
w jej hoteliku przed wojną, i że przechowywała Żydów uciekających z okupowanej
przez hitlerowców Polski do Związku Radzieckiego, którego ówczesna granica przebiegała półtora kilometra na wschód od
Ostrowi. Rzecz w tym, że w moim ówczesnym rozumieniu miała tylko dwa dowody:
przedwojenną księgę hotelową z „żydowsko brzmiącymi nazwiskami” i świadectwo
siostry Jadwigi, Cecylii Pacheckiej, która
widziała, jak siostra myje dwóch obcych
chłopców w hotelowej kuchni. Spytała, czy
mogę jej pomóc zlokalizować kogoś, kogo
Jadwiga mogła uratować.
Szczątki Jadwigi spoczywają na katolickim cmentarzu w Ostrowi. Przy wejściu na
cmentarz widnieje czarna granitowa tablica,
na której wyryto 138 nazwisk: 28 zabitych
przez radzieckie NKWD, 23 przez polskie
UB i 88 przez hitlerowców (w tym nazwisko
Jadwigi). Magda poprosiła, żebym odmówiła
za nią modlitwę po hebrajsku.
Spłoszyłam się, ale po chwili zaświtały
mi słowa izraelskiego poety Jehudy Amichaja:
Na miejscu gdzie mamy rację
nie rosną kwiaty
wiosną.
Miejsce gdzie mamy rację
jest suchym zdeptanym
klepiskiem.
Ale zwątpienie i miłość
orzą świat
jak kret, jak pług.
I szept rozlegnie się w miejscu
ruiny
co była domem.
(przeł. Sergiusz Kowalski)
Zwątpienie i miłość. To było w pewnym
sensie wyzwalające – powinnam trochę
odpuścić z naszym żydowskim monopolem na cierpienie, poznać okupacyjne losy
polskich mieszkańców Ostrowi. To też wyzwolenie od ponurego obrazu Polski, który
podświadomie odziedziczyłam, wyzwalające zrozumienie szczegółów dzieciństwa
mojego ojca w Polsce, które odsłaniało
wiele otaczających go tajemnic.
Tego wieczoru jadłyśmy z Magdą kolację w pobliskim miasteczku w gronie jej
przyjaciół. Byli wśród nich dawny opozycjonista, a teraz osobistość medialna, znany
katolicki dziennikarz i inni. Byli politycznymi konserwatystami, bali się Rosji i brzydzili komunistycznym reżimem. Zarazem
byli ciepli, czarujący i przyjacielscy. Wydawali się najszczęśliwszymi ludźmi, jakich
spotkałam w Polsce.

JAK POPRAWIĆ
HISTORYCZNĄ
NIEŚCISŁOŚĆ?
Wracałyśmy w kompletnych ciemnościach, z otwartymi oknami, chłodne
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powietrze owiewało nam twarze. Pomyślałem o wideo izraelskiej artystki
Yael Bartany z 2011 r., „And Europe
will be Stunned”. Instalacja przedstawia
powrót milionów martwych Żydów do
ojczyzn przodków. Powrót niemożliwy,
ale przez chwilę czułam, jak otwiera się
wąska szczelina, przez którą mogę może
wpisać na powrót w historię Polski historię mojej żydowskiej rodziny.
Zawahałam się natychmiast, niepewna, pełna wątpliwości.
– Jeśli, jak mówisz, to nasze miasto
– spytałam ostrożnie – to gdzie są żydowskie nazwiska na tablicy ostrowskiego cmentarza?
– Nie ma też wielu zamordowanych
Polaków – wzruszyła ramionami Magda.
– A co z Żydami, którzy zginęli w browarze, dlaczego ani słowa o nich na tablicy przy dawnym browarze Tejtlów?
10 listopada 1939 r. setki żydowskich
mieszkańców Ostrowi zamknięto w browarze Tejtlów, a nazajutrz około pięciuset wyprowadzono na pobliskie pole
i rozstrzelano z karabinu maszynowego.
To była jedna z pierwszych masakr polskich Żydów.
Z innych zeznań, także tych, które pokazała mi Magda, wynika, że w browarze
Tejtlów przetrzymywano i mordowano
także Żydów, w tym dzieci. We wspomnianej książce „Ostrów Mazowiecka
z dystansu” pisze Pęziński: „niemieccy
żołnierze kazali jednemu Żydowi wejść na
wysoki komin browaru i strzelali do niego
dla zabawy. Po każdym strzale obracał
się wokół komina, licząc, że w ten sposób
uniknie śmierci”.
Ktoś, pomyślałam, pewnie ja, musiałby
zaprotestować przeciwko historycznej
nieścisłości upamiętniania samych polskich chrześcijan. Ale o co właściwie
miałabym walczyć? Tablicę przy wejściu
do dawnego browaru Tejtlów z napisem:
„Tu był browar braci Tejtel”? Czy może
zmianę treści tablicy pamiątkowej – zamiast „męczeńskiej krwi Polaków walczących o wolność” byłaby „męczeńska krew
Żydów zamordowanych przez nazistów
i walczących o wolność Polaków”?
Czy z moralnego punktu widzenia obie
te grupy mogłyby koegzystować na jednej,
hipotetycznej tablicy? Oto pytanie, które
sobie zadawałam.
Mój ojciec był polskim obywatelem.
Podobnie jak pracownicy browaru, którzy
wiwatowali, kiedy uciekał. Podobnie jak
„kat Ostrowi” Anton Cyk.
– Ale Cyk był folksdojczem – powiedziała Magda. Niemcem mieszkającym
poza granicami Rzeszy. Tego akurat nigdy
jednak nie dowiedziono.
– A co z „pogromczykami” z Ostrowi,
o których opowiadała mi ciocia Ryfka
i o których wspominał kuzyn ojca, co
z bojkotem i przemocą? – spytałam Magdę.
– Pytałam ojca o okres przedwojenny
– odparła – wytłumaczył mi, że podżegacze nie byli z naszego miasteczka, to byli
przywiezieni autobusem członkowie ONR
z opaskami na ramieniu.
– Jeśli nie byli stąd, dlaczego nie przegoniła ich miejscowa policja?
– Kiedy pytałam o to ojca, odparł:
„Mój Boże, w naszym mieście było pięciu
policjantów na krzyż. Kiedy zobaczyli
tylu młodych mężczyzn przyjeżdżających
autobusem, wystraszyli się i pochowali na
komisariacie”.
W latach 30. nie było dostatecznego
wsparcia ze strony państwa, by walczyć
z przemocą, więc Żydzi i niektórzy Polacy byli w naszym mieście zupełnie sami
– kontynuowała Magda.
– Ale ze wspomnień Wolfa Tejtla wiem,
że ONR miał w mieście swój oddział,
którym kierował niejaki Radwański.
(„W niedzielę Radwański robił zakupy
w żydowskich sklepach, wchodząc tylnymi drzwiami” – pisał kuzyn).
– Nawet Radwańscy, ewidentni zwolennicy Romana Dmowskiego, nie popierali
przemocy wobec miejscowych Żydów
– odparła Magda. – Ostrowianie byli
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• Magdalena Gawin (na prawo od pomnika) 29 czerwca 2019 r. w Ostrowi Mazowieckiej
podczas upamiętnienia Jadwigi Długoborskiej, swojej krewnej zamordowanej
przez Niemców. W czasie tej samej uroczystości upamiętniona została także Lucyna
Radziejowska, która zmarła w Auschwitz FOT. INSTYTUT PILECKIEGO

tradycyjni, religijni, ale nie radykalni, nie
używali przemocy. Byli jak ja. Jak twoja
rodzina. Ludzie przywiązani do idei narodowej i tradycyjnych wartości.

PYTANIA O ARMIĘ
KRAJOWĄ
Po powrocie do Warszawy odwiedziliśmy
Muzeum Powstania Warszawskiego,
które współtworzył mąż Magdy, Dariusz
Gawin, dziś wicedyrektor. Tłumy dzieci
w wieku szkolnym z zeszytami w ręku
przechodziły od kolekcji broni i mundurów do nagrań, pieśni, zdjęć i ustnych
relacji. Oglądały zdjęcia naturalnej wielkości przedstawiające żołnierzy Armii
Krajowej, rekonstrukcje wojennych scen
i trójwymiarowe wizualizacje Warszawy
przed powstaniem i po nim. Wystawa
robiła wspaniałe wrażenie – interaktywna, nasycona technologią, przedstawiała
w niezwykle sugestywny, wizualnie
atrakcyjny sposób dzieje polskiego heroizmu. Na zewnątrz ceglany mur z wyrytymi imionami żołnierzy Armii Krajowej
otaczał wypielęgnowany dziedziniec, na
którym odbywały się uroczystości.
– Za komunizmu żołnierzy AK, takich
jak moja cioteczna babcia Jadwiga, skazano na niepamięć – powtarzała Magda.
– Teraz możemy uhonorować ich odwagę.

– Ale AK miała pewną wadę – zauważyłam z lekkim zakłopotaniem. – Nie pomogła powstańcom w warszawskim getcie.
– Celem AK była walka z Niemcami
i Sowietami. To był cel militarny. AK
nie chroniła polskiej ludności cywilnej,
czasem nawet wyrządzała jej szkodę, nie
mówiąc już o Żydach, którzy byli najsłabszym ogniwem – odpowiedziała Magda.
„Powstanie w getcie było akcją militarną – odpisała mi tego wieczoru znajoma
historyczka, kiedy poprosiłam ją o więcej
szczegółów. – Ale kiedy Mordechaj Anielewicz błagał Armię Krajową o broń, nie
odpowiedzieli. W AK byli nacjonaliści,
a w całym polskim podziemiu także
frakcje takie jak Narodowe Siły Zbrojne,
które były jawnie antysemickie i zabijały Żydów”.
Postanowiłam nie drążyć z Magdą
tej sprawy.
Niepokój pozostał, ale byłam jej
wdzięczna za gościnność i pomoc w moich poszukiwaniach. Nie wiedziałam, czy
Jadwiga faktycznie ukrywała Żydów, czy
gestapo zabiło ją z innych powodów, ale
rozumiałem potrzebę Magdy nadania
sensu śmierci ciotki. A jeśli jej obraz relacji żydowsko-chrześcijańskich był piękniejszy niż w rzeczywistości, wówczas,
w 2014 r., wydał mi się słodką, nieszkodliwą fantazją osoby prywatnej.
Niezupełnie.

NASZE JAD WASZEM

Z perspektywy czasu
zrozumiałam,
że większość tego,
czego tak zawzięcie broniła
Magda Gawin,
dotyczy tożsamości
– chęci relegowania
donosicieli i sprawców
z polskiej historii,
zbudowania wizerunku
Polski jako dobrego
i szlachetnego,
ukrzyżowanego narodu,
a Polaków jako odważnych
i dzielnych obrońców

Dokładnie rok po moim wyjeździe z Polski Magda została wiceministrą kultury
nowo wybranego rządu PiS. Wiele treści,
które mi wówczas przekazywała, przewędrowało do oficjalnej państwowej narracji. Nowo powstające muzea, pomniki
i instytuty badawcze, niektóre z inicjatywy Magdy, służą promowaniu w kraju
i za granicą wizji polskiego cierpienia,
polskiego heroizmu, polsko-żydowskiej
przyjaźni, a zwłaszcza ratowania Żydów
przez chrześcijańskich Polaków.
Powstaje Muzeum Getta Warszawskiego, które ma zostać otwarte w 2023 r.,
w 80. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. Według szefa Magdy,
ministra kultury Piotra Glińskiego,
muzeum upamiętni „wzajemną miłość
dwu narodów [żydowskiego i polskiego],
które tu spędziły, w tym miejscu, na ziemi
polskiej, 800 lat. Że to będzie solidarność,
braterstwo, także prawda historyczna ze
wszystkimi jej aspektami”.
Ustanowiono nowe święto, Narodowy
Dzień Pamięci Polaków Ratujących Żydów w Czasie II Wojny Światowej, obchodzone w rocznicę zamordowania przez
hitlerowców polskiej rodziny Ulmów,
ukrywającej Żydów we wsi Markowa.
Działa tam dziś Muzeum Polaków Ratują-

cych Żydów Podczas II Wojny Światowej
im. Rodziny Ulmów.
A przy wejściu do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki, gdzie
był browar Tejtlów, wznosi się czarny
granitowy pomnik ku czci Jadwigi Długoborskiej. Powstał z inicjatywy Instytutu
Pileckiego, centrum badań i pamięci,
utworzonego w 2017 r. z inicjatywy Magdy. Oprócz hojnego dotowania badań
nad „nazistowskim i sowieckim totalitaryzmem” instytut odszukuje i wyróżnia
„Polaków zamordowanych za pomaganie
Polakom i Żydom podczas II wojny światowej”. Projekt „Zawołani po imieniu” powstał – jak wyjaśnia Magda w wywiadzie
z 19 czerwca 2019 r. dla „Poland: Current
Events” – z myślą o uhonorowaniu polskich katolików, których nie uhonorowało
Jad Waszem.
„Nie uznano ich za Sprawiedliwych ani
za ofiary Holokaustu… Nie mają imienia.
Są nikim” – mówi Magda, ubolewając, że
„Izrael nie uznaje polskiej dokumentacji
przygotowanej przez Główną Komisję
Badania Zbrodni Hitlerowskich” i wymaga „obecności żydowskiego świadka” na
dowód tego, że Polak jest Sprawiedliwym.
Ale to nieprawda, Jad Waszem dopuszcza
„inną dokumentację”, niebędącą świadectwem ocalałych, a program „Zawołani
po imieniu” służy de facto obchodzeniu
kryteriów uznania za Sprawiedliwego
wśród Narodów Świata.
Instytut Pileckiego kładzie nacisk na
społeczności wiejskie w Polsce. „Dzisiaj
w tak szczególny sposób podkreślamy
znaczenie czynów cichych lokalnych
bohaterów, których heroiczna postawa
wobec zagłady Żydów pokazuje bohaterstwo lokalnych społeczności” – napisał
premier Mateusz Morawiecki w liście odczytanym podczas odsłonięcia pomnika
Jadwigi Długoborskiej 29 czerwca 2019 r.
„[Dla Długoborskiej i uhonorowanej wraz
z nią Lucyny Radziejowskiej] śmierć była
ceną, jaką przyszło [im] zapłacić za akt
ludzkiej solidarności”.

KOREKTA OBRAZU
Przez lata, jakie upłynęły od naszej z Magdą wizyty w Ostrowi, badałam dzieje
ojca, a zebrane materiały składały się na
obraz będący w znacznej mierze zaprzeczeniem tego, co można nazwać „ludzką
solidarnością”. Po ucieczce z Ostrowi do
ZSRR ojciec, jak setki tysięcy żydowskich
i chrześcijańskich obywateli Polski, został
zesłany na najdalsze kresy ZSRR, gdzie
– jak ponad 200 tys. polskich Żydów
– przeżył, bo nie dotarł tam Wehrmacht.
Po zwolnieniu wraz z innymi polskimi
obywatelami wyjechał do Uzbekistanu,
gdzie z siostrą (rodzice, jak większość
polsko-żydowskich wygnańców, zostali
w tyle) ewakuowali się u boku armii Andersa do Iranu, Indii i wreszcie Palestyny.
Prócz paru chwalebnych wyjątków
materiały archiwalne i naoczne świadectwa, do których dotarłam, wskazywały nie
na przyjazne stosunki między polskimi
Żydami a chrześcijanami na ich wspólnych szlakach – raczej na dyskryminację,
lekceważenie, a nawet przemoc wobec
żydowskich uchodźców, a także zawiłe
próby wyjaśnienia i usprawiedliwienia tej
postawy. Trudno je pogodzić z obrazem
świata Magdy. Spytałam ją, dlaczego jej
zdaniem mój ojciec figurować miał na
liście polskich obywateli w Iranie jako
„Janek”, a nie „Channania”. Odpisała, że
zapewne „tak nazywali go polscy koledzy”. Była nadal uczynna i serdeczna, czasem pomagała mi w badaniach, ale bolała
przepaść między jej słowami a wizją mego
zziębniętego, głodnego ojca w Iranie.
Po 2014 r. nie śledziłam wojennych
dziejów Ostrowi i Jadwigi Długoborskiej.
Jadwiga ma teraz stronę w Wikipedii jako
„nauczycielka, działaczka społeczna i charytatywna, w latach II wojny światowej
działaczka polskiego podziemia niepodległościowego. Aresztowana przez Gestapo
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pod zarzutem ukrywania Żydów i polskich oficerów AK, poddana torturom,
zamordowana”. Czytamy też, że ukrywała
Żydów 10 listopada 1939 r., w nocy przed
eksterminacją, i że tym, których ukryła,
udało się przekroczyć granicę ZSRR,
a nawet „z Białegostoku przesłać kartkę
pocztową, dając znać, że żyją”.
To może być nowy dowód. Nie słyszałam o Żydach ukrywających się
w tamtym hoteliku 10 listopada 1939 r.,
nie widziałam w Ostrowi takiej pocztówki ani nie spotkałam Żyda, który
przeżył, ukrywając się w okupowanym
miasteczku. Spotykałam świadków,
którzy przeżyli, ukrywając się w innych
miejscach. Michael Pratt (urodzony jako
Rapaport), który przez kilka lat ukrywał
się w dziurze w ziemi dzięki pomocy
chrześcijańskiej kochanki ojca, aż tak bał
się swoich polskich sąsiadów z Łodzi, że
do śmierci w 2012 r. odmawiał podróży
z USA do Polski.

MAGDA DĄŻY
DO ZWYCIĘSTWA
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Z perspektywy czasu zrozumiałam, że
większość tego, czego tak zawzięcie broniła Magda, dotyczy tożsamości – chęci relegowania donosicieli i sprawców z polskiej
historii, zbudowania wizerunku Polski
jako dobrego i szlachetnego, ukrzyżowanego narodu, a Polaków jako odważnych
i dzielnych obrońców, takich jak Jadwiga.
Ta obsesja wyprzedzała o lata wyborcze
zwycięstwo PiS w 2015 r. „W porównaniu
z tą siłą ognia [polskiego lobby] lobby
żydowskie może ledwie staczać potyczki”
– pisał Claude Lanzmann we wspomnieniach pt. „Le lièvre de Patagonie” (Patagoński zając), odnosząc się do agresywnej
kampanii polskich nacjonalistów blokujących jego film „Shoah”.
Ale jeszcze inaczej jest, gdy takie wysiłki podejmuje rząd. IPN dysponuje dziś
rocznym budżetem 420 mln zł, do czego
dochodzi ponad 20 mln Instytutu Pileckiego, który rozbudowuje sieć międzynarodowej współpracy. Ma już filię w Berlinie, a w Nowym Jorku powstaje oddział
„Muzeum Polaków, którzy z narażeniem
życia pomagali żydowskim współobywatelom w obliczu Holokaustu”.
Nic dziwnego, że w takiej atmosferze
wszystko, co kwestionuje polski bohaterski wizerunek, jest energicznie zwalczane,
czego dowodem niedawny proces i wyrok
skazujący historyków Jana Grabowskiego i Barbarę Engelking. To, co w 2014 r.
było przyjacielską, czasem trudną dyskusją dwóch akademiczek, zamieniło się
w wojnę w sferze publicznej, którą toczy
państwo z niewygodnymi dowodami,
wykorzystując cały arsenał miękkiej siły.
Magda dąży do zwycięstwa. Nieważne,
co jeszcze odkryjemy, nie pozwoli, by
dzieje polskiego heroizmu zostały odjęte
społeczności, która na nich buduje tożsamość.
Oto jej własne słowa (podkreślenie
moje): „24 marca w Dzień Polaków Ratujących Żydów każda wspólnota pójdzie
w miejsce swoich upamiętnień. Orkiestra
strażacka, Koła Gospodyń Wiejskich,
nauczyciele, sąsiedzi, starosta, burmistrz,
dzieci szkolne. Ksiądz odprawi mszę. BO
TO JEST ICH WŁASNA HISTORIA. I NIKT
IM JEJ NIE ODBIERZE”.
Jeśli „historii” nie da się zakwestionować ani przetworzyć na potrzeby chwili,
czy może wrócić do Ostrowi ktoś taki jak
ja? Polska lepiej niż jakikolwiek inny postkomunistyczny kraj przechowuje pamięć
o swoich Żydach. Teren dawnego cmentarza żydowskiego w Ostrowi będzie, jak
słyszę, wyjęty spod planów zagospodarowania dzięki prawu, które Magda pomogła uchwalić. Czuję głębszą niż dziesięć lat
temu więź z Polską, w której mieszkało
osiem pokoleń moich przodków. Ale ta rana nie boli już tylko mojego ojca, to także
moja rana. +
Przełożył Sergiusz Kowalski

100-lecie trzeciego powstania śląskiego – cz. 3.

MIĘDZY
POLSKĄ
A NIEMCAMI
„My, Górnoślązacy polskiej narodowości,
nie chcemy dalej pozostawać w nienawiści
narodowej. Nam krwawi się serce, gdy patrzeć musimy, jak cudzoziemczy motłoch nasz
lud do ślepej nienawiści podsyca” – deklarował 20 listopada 1920 r. Teofil Kupka. Jeszcze
tego samego dnia został zamordowany.
Józef Krzyk

D
Dla Polaków Kupka był renegatem
i zdrajcą, dla Niemców ofiarą polskiej
zbrodniczości. Sam miał nadzieję,
że Górnoślązacy nie są skazani
wyłącznie na wybór między Polską
i Niemcami. Wybrał zły moment i za
tę naiwność zapłacił życiem.

ŚWIATŁY
„LUDEK ŚLĄSKI”
Pochodził z Marklowic pod Wodzisławiem. Już w dzieciństwie
z rodzeństwem angażował się
w działalność polskiej organizacji
przy parafii. W politykę wciągnął go
sam Wojciech Korfanty. Na początku
1920 r., gdy w Bytomiu tworzył Polski
Komisariat Plebiscytowy, wypatrzył
go podobno podczas wiecu i zaproponował objęcie kierownictwa
Wydziału Organizacyjnego. Kupce
pomogło doświadczenie zawodowe – był urzędnikiem w miejscowej
kopalni. W Komisariacie podlegało
mu 350 agitatorów, którzy w różnych miejscowościach zachęcali do
głosowania za przyłączeniem Śląska
do Polski.

Po kilku miesiącach Kupka
popadł w konflikt z Korfantym.
Denerwował się, że Górnoślązacy
nie mają wpływu na decyzje, co źle
wróżyło Ślązakom po ewentualnym
przyłączeniu do Polski. Od Niemiec
chcieli się przecież uwolnić m.in.
dlatego, że czuli się w nich obywatelami drugiej kategorii. Tymczasem
widząc u boku Korfantego panoszących się Wielkopolan, Kupka był
przekonany, że po przyłączeniu do
Polski Ślązacy wpadną z deszczu
pod rynnę.
Nie chodziło mu wyłącznie o ich
pochodzenie, uważał, że niepotrzebnie antagonizują i bez tego już
mocno skłóconych ludzi. Kupka
krytykował protekcjonalny stosunek Polaków do Górnoślązaków.
Taki lekceważący, a nawet pogardliwy ton słyszał, gdy nazywali ich
„ludkiem śląskim”. Irytowało go
przysyłanie na Górny Śląsk nauczycieli, bo – przypominał – za sprawą
powszechnej edukacji analfabetyzmu już tu dawno nie było. Ponad
99,5 proc. dorosłych mieszkańców
Śląska pisało i czytało, często zarówno po polsku, jak i po niemiecku, podczas gdy w Kongresówce
i w Galicji z czytaniem radził sobie
wtedy ledwie co trzeci Polak.
Kupka uważał też, wbrew innym
kierownikom Polskiego Komisariatu,
że zamiast eskalować polsko-niemiecki konflikt narodowościowy na
Śląsku i odpowiadać terrorem na
podobne metody Niemców, należy
zjednywać dla sprawy polskiej jak
najwięcej ludzi umiarkowanych. Nie
nawracać również na siłę takich,
którzy uważali siebie przede wszystkim za Ślązaków, a nie za Niemców
lub Polaków. Żądał rezygnacji ze
stosowania terroru wobec górnośląskich Niemców oraz gwarancji,
że w przyszłym autonomicznym
województwie śląskim, które miało
powstać w granicach Rzeczypospo-

• Plakat wykorzystujący śmierć
Teofila Kupki do antypolskiej propagandy. Niemiecki napis brzmi:
„Zabiliście mnie, ale to ja jestem
zwycięzcą” FOT. DOMENA PUBLICZNA

litej, władzę obejmą sami Górnoślązacy, a nie „desant administracyjny”
z Polski.

GÓRNY ŚLĄSK
DLA GÓRNOŚLĄZAKÓW
Korfanty tych rad nie chciał i nie
mógł posłuchać, bo zdawał sobie
sprawę, że bez owego „desantu”
z Niemcami nie wygra.
Wyrzucony z Komisariatu Kupka
nie zamierzał ustąpić. Wspólnie
z ludźmi o podobnych poglądach
powołał Górnośląski Komitet Plebiscytowy i własne pismo, którego
pierwszy numer ukazał się 6 listopada 1920 r. Na łamach „Woli Ludu”
wydawanej po polsku i niemiecku
Wilhelm Cysorz – bardziej radykalny od Kupki – lansował hasło:
„Górny Śląsk dla Górnoślązaków”.
Cysorz przestrzegał również, że
jeśli Śląsk przypadnie Polsce, to los
wielu mieszkańców nie tylko się nie
poprawi, ale też będzie gorszy niż
pod panowaniem niemieckim: „Jak
świat światem, nie będzie Ślązak
szlachcicowi bratem”. Początkowo
opowiedział się za niepodległością
Śląska, ale wycofał się z tego postulatu (bo uznał go za niemożliwy do
zrealizowania) i optował za szeroką autonomią.
W polskim obozie te kroki odebrano jako dywersję. Kupka ze
względu na swoje nazwisko stał się
bohaterem niesmacznych dowcipów
w satyrycznym „Kocyndrze”, a w kolportażu „Woli Ludu” przeszkadzali „nieznani sprawcy”.

