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Ostrów Mazowiecka: jedno miasto, dwie historie

WYMAZANE 
!YCIE RODZINY 

TEJTLÓW
Mi!dzy Pols"# a Niemcami
Dla Pola!ów pochodz"cy z Mar!lowic !o#o Wodzis#awia 
Teo$ l %up!a by# renegatem i zdrajc", dla Niemców 
o$ ar" pols!iej zbrodniczo&ci 
7

Stulecia z fa"e newsami 
Umiej'tnie preparowane !#amstwa pomaga#y 
wygrywa( wojny, zbija( maj"t!i, sprzedawa( gazety 
i bawi#y. Ludzie zawsze wierzyli w bzdury, bo chcieli
2

NR 19!470

• !ydowska rodzina Tejtlów przed swoim browarem w Ostrowi Mazowieckiej. Po wybuchu wojny wszystko straci"a, a wi#kszo$% rodziny zgin#"a w Holokau$cie. 
Od lewej: Zundel Tejtel, jego dzieci Ryfka i Channania oraz Icok, brat Zundla   FOT. ARCHIWUM RODZINNE
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Ostrów!Mazowiecka!–!jedno!miasto"!dwie!historie

WYMAZANE !YCIE M OICH PRZODKÓW
Moja !ydows"a rodzina miesz"a#a od o$miu 
po"ole% w pols"im miastecz"u. Podobnie ja! 
rodzina Magdaleny Gawin, pols!iej wiceminister 
!ultury. Jej !rewnej zamordowanej przez Niemców 
powo"ana przez ni# instytucja postawi"a tam po-
mni!. Po moich przod!ach nie ma $ladu. 

Mikhal Dekel

Pewnego letniego wieczoru w czerwcu 
2014 r. dosta!am e-mail z Warszawy. 
Autorka, dr Magdalena Gawin, dzi" 
wiceszefowa resortu kultury, dziedzic-
twa narodowego i sportu oraz generalna 
konserwatorka zabytków i za!o#ycielka 
O"rodka Bada$ nad Totalitaryzmami 
im. Witolda Pileckiego, wtedy by!a jak ja 
pracownikiem naukowym.

Jej ojciec, katolik, i mój pochodzili 
z tego samego polskiego miasteczka, 
Ostrowi Mazowieckiej, w po!owie drogi 
mi%dzy Warszaw& a Bia!ymstokiem. 
Tematem e-maila byli nie nasi ojcowie ani 
„nasze miasteczko”, jak pó'niej nazywa!a 
Ostrów, tylko jej cioteczna babcia Jadwiga 
D!ugoborska, podczas II wojny "wiatowej 
w!a"cicielka hoteliku, w którym ukrywa!a 
(ydów. Pod koniec wojny – pisa!a Gawin 
–)wskutek donosu pokojówki D!ugobor-
ska zosta!a aresztowana i po torturach za-
mordowana przez gestapo. W 75.)roczni-
c% "mierci ciotecznej babci Gawin posta-
nowi!a uczci* w Ostrowi jej pami%*.

„B%dziemy zaszczyceni, mog&c zapro-
si* Pani& w imieniu rodziny i miasteczka” 
– pisa!a w zako$czeniu.

GDY UCIE%ALI&MY,  
ONI WIWATOWALI
W Ostrowi Mazowieckiej by!am tylko 
raz, rok przed e-mailem od Gawin, gdy 
zbiera!am materia!y do wspomnienia 
o moim ojcu. Ojciec, Hannan Dekel, uro-
dzony jako Channania Tejtel, 6 wrze"nia 
1939 r. jako 12-latek uciek! z Ostrowi 
i w wieku lat 15 trafi! do kibucu w rz&-
dzonej przez Brytyjczyków Palestynie. 
Przez reszt% #ycia mieszka! w Izraelu, 
s!u#y! w izraelskich si!ach powietrznych, 
zmieni! nazwisko, o#eni! si% z rodowit& 
Izraelk&, mia! trójk% izraelskich dzieci 
– by!am najstarsza – i w domu mówi! 
tylko po hebrajsku, nigdy w jidysz ani po 
polsku. 

O Ostrowi wspomnia! tylko raz, w latach 
80., kiedy w ramach szkolnego projektu 
„rodzinne korzenie” robi!am wywiad 
z jego kuzynem Ze’evem Dekelem (dawniej 
Wolfem Tejtlem). Kuzyn ojca opowiada! 
o browarze braci Tejtlów w Ostrowi, 
o domach, w których mieszkali, o polskich 
i #ydowskich pracownikach browaru 
i o sztuce warzenia piwa, podaj&c nawet 
dok!adn& temperatur% fermentacji j%cz-
mienia – 67 stopni Celsjusza. Brzmia!o to 
jak dziwna sielanka.

– Ale kiedy uciekli"my, polscy pracow-
nicy wiwatowali – wtr&ci! ojciec. – „Teraz 
browar b%dzie nasz!” – wo!ali.

„Kiedy uciekali"my, wiwatowali” – ni-
czego straszniejszego nie us!ysza!am 
nigdy o Polsce. Nic straszniejszego nie 
by!o potrzebne. O tym, #e dla mojego ojca 
i urodzonych w Polsce rodziców moich 
izraelskich kolegów Polska by!a jak nieza-
bli'niona rana, jakby wiedzia!am, odk&d 
zacz%!am cokolwiek rozumie*. W szkole 
w Hajfie uczono nas historii wschodnio-
europejskich (ydów jako serii pogromów, 
których kulminacj& by!y Holokaust i odro-
dzenie Izraela. Ale nie tylko syjonistyczna 
interpretacja odcisn%!a pi%tno na mojej 
wiedzy historycznej. Wi%kszo"* naszych 
s&siadów i przyjació! rodziny urodzi!a si% 
w Polsce. Czu!am, #e nazi"ci byli dla nich 
z!em wcielonym, ale ból, jaki zada!a Polska, 
strach przed ni& zdawa!y si% si%ga* g!%biej, 
by!y bardziej intymnym, cichym dziedzic-
twem.

Latem 1992 r. na pro"b% siostry ojciec 
pojecha! do Ostrowi. Znik!y gdzie" nagrob-
ki jego bliskich i ca!y #ydowski cmentarz. 
Browaru Tejtlów te# nie by!o, na jego 
miejscu sta!a wielka, "wie#o odmalowa-
na Szko!a Podstawowa nr 1 im. Tadeusza 
Ko"ciuszki. Mam zdj%cie ojca na szkolnym 
podwórku – chudy, spi%ty, schorowany, 
stoi na miejscu rodzinnego domu. Oboje 
z siostr& dopytywali w ratuszu o akt w!a-
sno"ci dawnego browaru, spotykaj&c si% 
z ch!odnymi spojrzeniami i wymijaj&cymi 
odpowiedziami. Ojciec odzyska! jednak 
swój akt urodzenia wskazuj&cy, #e ma nie 
64 lata, jak w izraelskich dokumentach, 
tylko 65, obowi&zuj&cy w Izraelu wiek 
emerytalny. Przeszed! wi%c na emerytur%. 
Po roku zmar!.

&WIAT ZATARTY 
20 lat pó'niej zacz%!am gromadzi* mate-
ria!y o #yciu ojca i wtedy rozwin&! mi si% 
przed oczami wielki, zupe!nie nieznany 
"wiat – co" jak otwarty, rozci&gaj&cy si% 
akordeon. 

W Ostrowi Mazowieckiej #y!o osiem 
pokole$ Tejtlów. Pierwszy, mój imiennik 
Micha!, przyby! tam w 1789 r. Tworzyli 
wielki klan, który prowadzi! kilka rodzin-
nych interesów – browar, tartak i stolarni%. 

Byli osobami publicznymi i filantropami, 
w samym browarze zatrudniali oko!o stu 
pracowników, w po!owie Polaków. Prze-
trwali I wojn% "wiatow& – wuj mego ojca 
by! wtedy zast%pc& burmistrza – a potem 
wojn% polsko-bolszewick&, która toczy!a si% 
w ich op!otkach. W okresie mi%dzywojen-
nym zwi&zali si% z ruchem syjonistycznym 
i pos!ali dzieci do syjonistycznej szko!y 
prowadzonej na terenie ich browaru przez 
(ydowskie Stowarzyszenie Kulturalno-
-O"wiatowe „Tarbut”. Przestrzegali szaba-
tu, ale nosili si% jak chrze"cija$scy Polacy 
z ich warstwy spo!ecznej. Na dalsz& eduka-
cj% pos!ali dzieci do polskiego gimnazjum. 
Nie #yli ani w sztetlu rodem ze „Skrzypka 
na dachu” Szolema Alejchema, ani w zasy-
milowanym "wiecie Marcela Prousta. To 
by!o co" zupe!nie innego, jaka" polsko-#y-
dowska mieszanka pobo#no"ci i nowocze-
sno"ci, unicestwiona tak doszcz%tnie, #e 
zatar!a si% nawet w ich pami%ci.

Przed pierwsz& podró#& do Polski, 
w 2013 r., zg!osi!am si% do ciotki, Ryfki 
Benyamini (Reginy z domu Tejtel), która 
wyrysowa!a mi plan zabudowa$ browaru 
i opowiedzia!a o pogromach w latach)30. 
w Ostrowi – o marszach, dewastacji i za-
straszaniu, co zwykle dzia!o si% w okolicach 
Wielkanocy. Przeczyta!am ponownie 
wspomnienia Wolfa Tejtla o jego dziwnym, 
nie tylko strasznym #yciu. W klasie gim-
nazjalnej by! jednym z trójki #ydowskich 
ch!opców, w szkole radzi! sobie znakomi-
cie, ale poza tym prawie nie utrzymywa! 
kontaktów z chrze"cija$skimi uczniami. 
Pisa! o bojkotach #ydowskich przedsi%-
biorstw w Ostrowi ko$ca lat 30., których 
organizator kupowa! potajemnie u (ydów. 
I o wydarzeniach, które sk!oni!y go w 1936 r. 
do wyjazdu z Polski. Kolega (yd, który zda! 
na Politechnik% Warszawsk&, zosta! do-
tkliwie pobity, a on sam obla!, postanowi! 
wi%c emigrowa* i podj&* nauk% w nowo 
otwartym technikum w Hajfie, w ówczesnej 
Palestynie, co ocali!o mu #ycie.

Przeczyta!am te# niepublikowane 
wspomnienia by!ego mieszka$ca Ostrowi, 
„Ostrów Mazowiecka z dystansu”, które 
przys!a! mi przed wypraw& do Polski za-
trudniony przeze mnie przewodnik Krzysz-
tof Malczewski. Autor, Andrzej P%zi$ski, 
urodzi! si% w 1927 r., tym samym, co mój 

ojciec. W rozdziale „Wspó!#ycie Polaków 
i (ydów w Ostrowi” napisa!, #e „oprócz wie-
lu negatywnych stron ich koegzystencji (…) 
by!y te# pozytywy. Cz%"* bogatych (ydów 
– Tejtel i inni – wspar!a finansowo budow% 
gimnazjum w Ostrowi, w którym uczy!y si% 
ich dzieci”. 

NOWE DZIEJE MIASTECZ%A
Miesi&c pó'niej spotka!am P%zi$skiego 
w Warszawie. Przyj&! mnie ciep!o i parokrot-
nie nazwa! mojego dziadka „cz!owiekiem 
szacownym” i „uczciwym”, ubolewaj&c jed-
nak, #e nie wszyscy ostrowscy (ydzi byli tacy 
jak on. „Kiedy Niemcy weszli do miasta, (ydzi 

• Mikhal Dekel, zajmuje si! Bliskim  
Wschodem, wyk"ada literatur! angielsk# 
w City University of New York Graduate 
Center i City College of New York, gdzie 
kieruje te$ Rifkind Center for the Humanities 
and%the Arts. W 2019 r. nak"adem W.W. Nor-
ton ukaza"a si! jej ksi#$ka „Tehran Children: 
A Holocaust Refugee Odyssey”. Niemieckie 
wydanie – „Die Kinder von Teheran” – ukaza-
"o si! w kwietniu 2021 r. nak"adem wbg  
– Wissen verbindet 
FOT. STRONA INTERNETOWA AUTORKI 

• Browar braci Tejtlów w Ostrowi Mazowieckiej dzia#a# przez 55 lat – od 1885 do 1940 r. 
Dzi$ w jego miejscu stoi Szko#a Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Ko$ciuszki.  
W rogu logo browaru FOT. ARCHIWUM RODZINNEP
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zacz!li im nadskakiwa"” – wyja#ni$. Sp$oszy$ 
si! troch!, kiedy grzecznie zasugerowa$am, %e 
jego normy honoru niezbyt pasuj& do ludzi, 
którzy próbowali unikn&" #mierci.

Potem pojecha$am z przewodnikiem do 
Ostrowi, której prawie wszyscy %ydowscy 
mieszka'cy – paru uciek$o jak mój ojciec 
– zostali wymordowani, a #lady ich %ycia 
uleg$y zatarciu. W dawnej synagodze by$ 
teraz warsztat samochodowy, a w jesziwie 
– przedszkole. Na zrównanym po wojnie 
z ziemi& %ydowskim cmentarzu by$ targ 
zwierz&t. Wszystkie domy i przedsi!bior-
stwa nale%&ce do (ydów – w tym nasz 
rodzinny browar i pi!" domów wokó$ 
– zosta$y zburzone lub zyska$y nowe prze-
znaczenie.

Przy wej#ciu do mieszcz&cej si! tam 
teraz szko$y widnia$a tablica pami&t-
kowa z napisem: „Miejsce u#wi!cone 
m!cze'sk& krwi& Polaków walcz&cych 
o wolno#" z hitlerowskim okupantem, 
1939-1944”. Przewodnik wyja#ni$, %e 
podczas wojny w browarze Tejtlów by$a 
kwatera gestapo.

Pró%no szuka" na terenie browaru 
wzmianki o dawnych w$a#cicielach czy 
o %ydowskich ofiarach, które zgin!$y z r&k 
gestapo. Ma$y kamienny pomnik zamor-
dowanych (ydów z Ostrowi powsta$ za 
pieni&dze krewnych z Ameryki na obrze-
%ach miasta, w pobli%u szosy Warszawa 
– Bia$ystok. Zatrzyma$am si!, %eby zapali" 
#wieczk!, pojechali#my dalej. Ku memu 
rozczarowaniu w samej Ostrowi nie zna-
laz$am niczego. 

Ale znik$ niemal natychmiast l!k przed 
Polsk&, niepokój, który odziedziczy$am 
i nosi$am w sobie przez ca$e %ycie. Ostrów 
robi$a wra%enie leniwie nieszkodliwej, 
Warszawa i Kraków by$y wspania$e, mój 
przewodnik Krzysztof – ciep$y i zabawny, 
nawet bezrefleksyjny antysemityzm P!-
zi'skiego wyda$ mi si! bardziej #mieszny 
ni% z$o#liwy. Powiedzia$am sobie: dobrze, 
mój ojciec móg$ ucieka" z Polski w 1939 r., 
a polscy pracownicy jego ojca wiwatowa", 
kiedy odchodzi$, ale w 2013 r. nie ma to 
wi!kszego znaczenia. Jestem ameryka'-
sk& profesork& w kwitn&cym postkomu-
nistycznym kraju pragn&cym pokaza" si! 
z dobrej strony p$ac&cym za to turystom. 
A skoro Ostrów wymy#li$a sobie now& 
histori!, z której wymazano rodzin! moje-
go ojca i reszt! %ydowskich mieszka'ców, 
mog! po prostu odwróci" wzrok. Ostrów 
nie jest moj& ran&, nale%! do innego #wia-
ta. Ale nie by$o to te% miejsce, do którego 
chcia$abym wróci".

Dopóki nie dosta$am e-maila od Mag-
dy Gawin.

OPOWIEM CI 
O „NASZYM MIE!CIE”
Nie skorzysta$am z zaproszenia na uro-
czysto#" ku czci jej ciotki, nie bardzo 
wiedzia$am, co o tym my#le". W moich 
poszukiwaniach nigdy nie natkn!$am 

si! na Jadwig! D$ugoborsk& ani innych 
chrze#cija'skich mieszka'ców Ostrowi 
Mazowieckiej, którzy ukrywali %ydow-
skich s&siadów lub pomagali im. Ale 
Magda nadal pisa$a. Zaproponowa$a, %e 
pojedzie ze mn& do Ostrowi, zorganizo-
wa$a te% dla mnie wyk$ad w Instytucie 
Historycznym PAN, gdzie pracowa$a. 
Zgodzi$am si! i kilka miesi!cy pó)niej, 
w pa)dzierniku 2014 r., poda$y#my sobie 
d$onie, a potem si! u#cisn!$y#my na Lot-
nisku Chopina. By$a inna, ni% si! spodzie-
wa$am – wysoka, swobodna, o szczerym 
spojrzeniu. Lepsza, cieplejsza – od razu 
znalaz$y#my wspólny j!zyk.

Min!$o pó$tora roku od mojej pierw-
szej wizyty w Ostrowi. Miasteczko by$o 
teraz czystsze, wyra)nie zamo%niejsze. 
*wie%a farba pokry$a graffiti na niszcze-
j&cych blokach z czasów PRL, otoczonych 
nowo nasadzon& zieleni&. W ma$ym pa-
sa%u handlowym przy ulicy 3 Maja by$o 
wi!cej sklepów nale%&cych do niemiec-
kiej sieci Supermarket, sklep T-Mobile 
i w$oska restauracja. Teraz, kiedy by$am 
pod opiek& Magdy, wszyscy byli dla mnie 
mili – we w$oskiej restauracji, w której 
jad$y#my, w sklepie T-Mobile, gdzie do-
sta$am polsk& kart! SIM, i w miejscowych 
delikatesach, gdzie Magda poprosi$a 
w$a#cicielk! o przygotowanie dla mnie 
kugla na przypadaj&ce za par! dni Rosz 
ha-Szana.

Mia$a fantazj!. Powiedzia$a, %e powin-
ny#my pi" wino, je#" kugiel i odmawia" 
w dawnym browarze Tejtlów modlitw! 
na Rosz ha-Szana, %ydowski Nowy Rok, 
który moja rodzina obchodzi$a tam przed 
wojn& 150 razy. Parokrotnie okr&%y$y#my 
teren szko$y, która by$a kiedy# browa-
rem, i zatrzyma$y#my si! przy pomniku 
po#wi!conym „m!cze'skiej krwi Pola-
ków walcz&cych o wolno#" z hitlerow-
skim okupantem”.

– Moja cioteczna babcia Jadwiga by$a 
tu torturowana, a potem rozstrzelana 
w Lesie Zambrowskim – opowiada$a 
Magda. – Kiedy by$am ma$a, my#la$am, %e 
„browar” znaczy „gestapo”.

Wieczorami siedzia$y#my przed 
kominkiem w jej daczy, popija$y#my 
francuskie wino i Jefferson Port, które 
przywioz$am z Nowego Jorku, i rozma-
wia$y#my. Mówi$a g$ównie ona. Opowia-
da$a o „naszym mie#cie” i mojej „polskiej 
rodzinie”, jak nazywa$a Tejtlów. W aktach 
Instytutu Pami!ci Narodowej znalaz$a 
zeznania naocznych #wiadków tego, co 
dzia$o si! podczas okupacji w browarze. 
Jeden z nich, dostawca %ywno#ci Sta-
nis$aw Szyma'ski, zezna$, %e „piwnice 
browaru – #ciany, sufit, pod$oga, sto$y 
–+by$y zawsze poplamione krwi&”, „przed 
browarem le%a$y nagie zw$oki”, „cia$a 
pi!trzy$y si! pod #cian& za budynkiem”, 
niektóre „szturchano kijami i %elazny-
mi pr!tami”.

Z p$aczem opowiada$a o agencie 
gestapo Antonie Cyku [chodzi o Antona 
Birkenfelda, zwanego „Cykiem”, folksdoj-
cza], który, jak mówi$a, torturowa$ i zabi$ 
jej ciotk!. – Cyk by$ sadyst& – powiedzia-
$a. – Nazywali go „katem Ostrowi”. By$ 
wulgarny, najcz!#ciej pijany, do Polaków 
zwraca$ si! zwykle per „polskie #winie”. 
Brak s$ów na to, co robi$ z (ydami. *mier" 
(ydów w browarze nie by$a normalna. 
Do tortur u%ywano psów. Zabijanie mia$o 
by" zabaw&.

Wydawa$a si! autentycznie smutna, 
naprawd! wspó$czu$a (ydom, ale ca$& 
uwag! skupi$a na swej ciotce Jadwidze.

– Chcia$abym zg$osi" Jadwig! do Jad 
Waszem – powtarza$a. – Ale nie s&dz!, by 
j& zaakceptowali.

ZW"TPIENIE I MI#O!$
Muzeum Holokaustu Jad Waszem przy-
znaje tytu$y Sprawiedliwych w#ród Naro-
dów *wiata nie-(ydom, którzy z nara%e-
niem %ycia ratowali w czasie wojny (ydów. 
Wniosek o tytu$ wymaga jednak „#wiadec-
twa osoby ocalonej” lub „innej potwierdza-
j&cej dokumentacji”. Magda by$a przekona-
na, %e jej cioteczna babcia da$a schronienie 
%ydowskim rezydentom, którzy mieszkali 
w jej hoteliku przed wojn&, i %e przechowy-
wa$a (ydów uciekaj&cych z okupowanej 
przez hitlerowców Polski do Zwi&zku Ra-
dzieckiego, którego ówczesna granica prze-
biega$a pó$tora kilometra na wschód od 
Ostrowi. Rzecz w tym, %e w moim ówcze-
snym rozumieniu mia$a tylko dwa dowody: 
przedwojenn& ksi!g! hotelow& z „%ydow-
sko brzmi&cymi nazwiskami” i #wiadectwo 
siostry Jadwigi, Cecylii Pacheckiej, która 
widzia$a, jak siostra myje dwóch obcych 
ch$opców w hotelowej kuchni. Spyta$a, czy 
mog! jej pomóc zlokalizowa" kogo#, kogo 
Jadwiga mog$a uratowa".

Szcz&tki Jadwigi spoczywaj& na katolic-
kim cmentarzu w Ostrowi. Przy wej#ciu 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 poprosi$a, %ebym odmówi$a 
za ni& modlitw! po hebrajsku.

Sp$oszy$am si!, ale po chwili za#wita$y 
mi s$owa izraelskiego poety Jehudy Ami-
chaja:

Na miejscu gdzie mamy racj!
nie rosn" kwiaty
wiosn".
Miejsce gdzie mamy racj!
jest suchym zdeptanym
klepiskiem.
Ale zw"tpienie i mi#o$%
orz" $wiat
jak kret, jak p#ug.
I szept rozlegnie si! w miejscu 
ruiny
co by#a domem.
(prze$. Sergiusz Kowalski)
Zw&tpienie i mi$o#". To by$o w pewnym 

sensie wyzwalaj&ce – powinnam troch! 
odpu#ci" z naszym %ydowskim monopo-
lem na cierpienie, pozna" okupacyjne losy 
polskich mieszka'ców Ostrowi. To te% wy-
zwolenie od ponurego obrazu Polski, który 
pod#wiadomie odziedziczy$am, wyzwala-
j&ce zrozumienie szczegó$ów dzieci'stwa 
mojego ojca w Polsce, które ods$ania$o 
wiele otaczaj&cych go tajemnic. 

Tego wieczoru jad$y#my z Magd& kola-
cj! w pobliskim miasteczku w gronie jej 
przyjació$. Byli w#ród nich dawny opozy-
cjonista, a teraz osobisto#" medialna, znany 
katolicki dziennikarz i inni. Byli polityczny-
mi konserwatystami, bali si! Rosji i brzy-
dzili komunistycznym re%imem. Zarazem 
byli ciepli, czaruj&cy i przyjacielscy. Wyda-
wali si! najszcz!#liwszymi lud)mi, jakich 
spotka$am w Polsce.

JA% POPRAWI$  
HISTORYCZN"  
NIE!CIS#O!$?
Wraca$y#my w kompletnych ciemno-
#ciach, z otwartymi oknami, ch$odne 

• 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 O!rodka Bada" nad 
Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego. 
Wcze!niej pracowa#a w Instytucie Historii 
PAN. Autorka artyku#ów i ksi$%ek, m.in.: 
„Spór o równouprawnienie kobiet  
(1864-1919)”, „Rasa i nowoczesno!&. Historia 
polskiego ruchu eugenicznego (1880-1952)”, 
„Bilet do nowoczesno!ci. O kulturze polskiej  
w XIX-XX wieku” 

FOT. MICHA! !EPECKI " AGENCJA GAZETA
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powietrze owiewa!o nam twarze. Po-
my"la!em o wideo izraelskiej artystki 
Yael Bartany z 2011 r., „And Europe 

will be Stunned”. Instalacja przedstawia 
powrót milionów martwych #ydów do 
ojczyzn przodków. Powrót niemo$liwy, 
ale przez chwil% czu!am, jak otwiera si% 
w&ska szczelina, przez któr& mog% mo$e 
wpisa' na powrót w histori% Polski histo-
ri% mojej $ydowskiej rodziny.

Zawaha!am si% natychmiast, niepew-
na, pe!na w&tpliwo"ci.

– Je"li, jak mówisz, to nasze miasto 
– spyta!am ostro$nie – to gdzie s& $y-
dowskie nazwiska na tablicy ostrowskie-
go cmentarza?

– Nie ma te$ wielu zamordowanych 
Polaków – wzruszy!a ramionami Magda.

– A co z #ydami, którzy zgin%li w bro-
warze, dlaczego ani s!owa o nich na tabli-
cy przy dawnym browarze Tejtlów?

10 listopada 1939 r. setki $ydowskich 
mieszka(ców Ostrowi zamkni%to w bro-
warze Tejtlów, a nazajutrz oko!o pi%-
ciuset wyprowadzono na pobliskie pole 
i rozstrzelano z karabinu maszynowego. 
To by!a jedna z pierwszych masakr pol-
skich #ydów.

Z innych zezna(, tak$e tych, które po-
kaza!a mi Magda, wynika, $e w browarze 
Tejtlów przetrzymywano i mordowano 
tak$e #ydów, w tym dzieci. We wspo-
mnianej ksi&$ce „Ostrów Mazowiecka 
z dystansu” pisze P%zi(ski: „niemieccy 
$o!nierze kazali jednemu #ydowi wej"' na 
wysoki komin browaru i strzelali do niego 
dla zabawy. Po ka$dym strzale obraca! 
si% wokó! komina, licz&c, $e w ten sposób 
uniknie "mierci”.

Kto", pomy"la!am, pewnie ja, musia!by 
zaprotestowa' przeciwko historycznej 
nie"cis!o"ci upami%tniania samych pol-
skich chrze"cijan. Ale o co w!a"ciwie 
mia!abym walczy'? Tablic% przy wej"ciu 
do dawnego browaru Tejtlów z napisem: 
„Tu by! browar braci Tejtel”? Czy mo$e 
zmian% tre"ci tablicy pami&tkowej – za-
miast „m%cze(skiej krwi Polaków walcz&-
cych o wolno"'” by!aby „m%cze(ska krew 
#ydów zamordowanych przez nazistów 
i walcz&cych o wolno"' Polaków”?

Czy z moralnego punktu widzenia obie 
te grupy mog!yby koegzystowa' na jednej, 
hipotetycznej tablicy? Oto pytanie, które 
sobie zadawa!am.

Mój ojciec by! polskim obywatelem. 
Podobnie jak pracownicy browaru, którzy 
wiwatowali, kiedy ucieka!. Podobnie jak 
„kat Ostrowi” Anton Cyk.

– Ale Cyk by! folksdojczem – powie-
dzia!a Magda. Niemcem mieszkaj&cym 
poza granicami Rzeszy. Tego akurat nigdy 
jednak nie dowiedziono.

– A co z „pogromczykami” z Ostrowi, 
o których opowiada!a mi ciocia Ryfka 
i o których wspomina! kuzyn ojca, co 
z bojkotem i przemoc&? – spyta!am Magd%.

– Pyta!am ojca o okres przedwojenny 
– odpar!a – wyt!umaczy! mi, $e pod$ega-
cze nie byli z naszego miasteczka, to byli 
przywiezieni autobusem cz!onkowie ONR 
z opaskami na ramieniu.

– Je"li nie byli st&d, dlaczego nie prze-
goni!a ich miejscowa policja?

– Kiedy pyta!am o to ojca, odpar!: 
„Mój Bo$e, w naszym mie"cie by!o pi%ciu 
policjantów na krzy$. Kiedy zobaczyli 
tylu m!odych m%$czyzn przyje$d$aj&cych 
autobusem, wystraszyli si% i pochowali na 
komisariacie”. 

W latach 30. nie by!o dostatecznego 
wsparcia ze strony pa(stwa, by walczy' 
z przemoc&, wi%c #ydzi i niektórzy Pola-
cy byli w naszym mie"cie zupe!nie sami 
–)kontynuowa!a Magda.

– Ale ze wspomnie( Wolfa Tejtla wiem, 
$e ONR mia! w mie"cie swój oddzia!, 
którym kierowa! niejaki Radwa(ski. 
(„W niedziel% Radwa(ski robi! zakupy 
w $ydowskich sklepach, wchodz&c tylny-
mi drzwiami” – pisa! kuzyn).

– Nawet Radwa(scy, ewidentni zwolen-
nicy Romana Dmowskiego, nie popierali 
przemocy wobec miejscowych #ydów 
– odpar!a Magda. – Ostrowianie byli 

tradycyjni, religijni, ale nie radykalni, nie 
u$ywali przemocy. Byli jak ja. Jak twoja 
rodzina. Ludzie przywi&zani do idei naro-
dowej i tradycyjnych warto"ci.

PYTANIA O ARMI! 
"RAJOW#
Po powrocie do Warszawy odwiedzili"my 
Muzeum Powstania Warszawskiego, 
które wspó!tworzy! m&$ Magdy, Dariusz 
Gawin, dzi" wicedyrektor. T!umy dzieci 
w wieku szkolnym z zeszytami w r%ku 
przechodzi!y od kolekcji broni i mundu-
rów do nagra(, pie"ni, zdj%' i ustnych 
relacji. Ogl&da!y zdj%cia naturalnej wiel-
ko"ci przedstawiaj&ce $o!nierzy Armii 
Krajowej, rekonstrukcje wojennych scen 
i trójwymiarowe wizualizacje Warszawy 
przed powstaniem i po nim. Wystawa 
robi!a wspania!e wra$enie – interaktyw-
na, nasycona technologi&, przedstawia!a 
w niezwykle sugestywny, wizualnie 
atrakcyjny sposób dzieje polskiego hero-
izmu. Na zewn&trz ceglany mur z wyry-
tymi imionami $o!nierzy Armii Krajowej 
otacza! wypiel%gnowany dziedziniec, na 
którym odbywa!y si% uroczysto"ci.

– Za komunizmu $o!nierzy AK, takich 
jak moja cioteczna babcia Jadwiga, ska-
zano na niepami%' – powtarza!a Magda. 
–)Teraz mo$emy uhonorowa' ich odwag%.

– Ale AK mia!a pewn& wad% – zauwa$y-
!am z lekkim zak!opotaniem. – Nie pomo-
g!a powsta(com w warszawskim getcie.

– Celem AK by!a walka z Niemcami 
i Sowietami. To by! cel militarny. AK 
nie chroni!a polskiej ludno"ci cywilnej, 
czasem nawet wyrz&dza!a jej szkod%, nie 
mówi&c ju$ o #ydach, którzy byli najs!ab-
szym ogniwem – odpowiedzia!a Magda.

„Powstanie w getcie by!o akcj& militar-
n& – odpisa!a mi tego wieczoru znajoma 
historyczka, kiedy poprosi!am j& o wi%cej 
szczegó!ów. – Ale kiedy Mordechaj Anie-
lewicz b!aga! Armi% Krajow& o bro(, nie 
odpowiedzieli. W AK byli nacjonali"ci, 
a w ca!ym polskim podziemiu tak$e 
frakcje takie jak Narodowe Si!y Zbrojne, 
które by!y jawnie antysemickie i zabija-
!y #ydów”.

Postanowi!am nie dr&$y' z Magd& 
tej sprawy.

Niepokój pozosta!, ale by!am jej 
wdzi%czna za go"cinno"' i pomoc w mo-
ich poszukiwaniach. Nie wiedzia!am, czy 
Jadwiga faktycznie ukrywa!a #ydów, czy 
gestapo zabi!o j& z innych powodów, ale 
rozumia!em potrzeb% Magdy nadania 
sensu "mierci ciotki. A je"li jej obraz rela-
cji $ydowsko-chrze"cija(skich by! pi%k-
niejszy ni$ w rzeczywisto"ci, wówczas, 
w 2014 r., wyda! mi si% s!odk&, nieszkodli-
w& fantazj& osoby prywatnej.

Niezupe!nie.

NASZE JAD WASZEM
Dok!adnie rok po moim wyje*dzie z Pol-
ski Magda zosta!a wiceministr& kultury 
nowo wybranego rz&du PiS. Wiele tre"ci, 
które mi wówczas przekazywa!a, przew%-
drowa!o do oficjalnej pa(stwowej nar-
racji. Nowo powstaj&ce muzea, pomniki 
i instytuty badawcze, niektóre z inicja-
tywy Magdy, s!u$& promowaniu w kraju 
i za granic& wizji polskiego cierpienia, 
polskiego heroizmu, polsko-$ydowskiej 
przyja*ni, a zw!aszcza ratowania #ydów 
przez chrze"cija(skich Polaków.

Powstaje Muzeum Getta Warszaw-
skiego, które ma zosta' otwarte w 2023 r., 
w 80. rocznic% wybuchu powstania w get-
cie warszawskim. Wed!ug szefa Magdy, 
ministra kultury Piotra Gli(skiego, 
muzeum upami%tni „wzajemn& mi!o"' 
dwu narodów [$ydowskiego i polskiego], 
które tu sp%dzi!y, w tym miejscu, na ziemi 
polskiej, 800 lat. #e to b%dzie solidarno"', 
braterstwo, tak$e prawda historyczna ze 
wszystkimi jej aspektami”.

Ustanowiono nowe "wi%to, Narodowy 
Dzie( Pami%ci Polaków Ratuj&cych #y-
dów w Czasie II Wojny +wiatowej, obcho-
dzone w rocznic% zamordowania przez 
hitlerowców polskiej rodziny Ulmów, 
ukrywaj&cej #ydów we wsi Markowa. 
Dzia!a tam dzi" Muzeum Polaków Ratuj&-

cych #ydów Podczas II Wojny +wiatowej 
im. Rodziny Ulmów.

A przy wej"ciu do Szko!y Podstawo-
wej nr 1 im. Tadeusza Ko"ciuszki, gdzie 
by! browar Tejtlów, wznosi si% czarny 
granitowy pomnik ku czci Jadwigi D!ugo-
borskiej. Powsta! z inicjatywy Instytutu 
Pileckiego, centrum bada( i pami%ci, 
utworzonego w 2017 r. z inicjatywy Mag-
dy. Oprócz hojnego dotowania bada( 
nad „nazistowskim i sowieckim totalita-
ryzmem” instytut odszukuje i wyró$nia 
„Polaków zamordowanych za pomaganie 
Polakom i #ydom podczas II wojny "wia-
towej”. Projekt „Zawo!ani po imieniu” po-
wsta! – jak wyja"nia Magda w wywiadzie 
z 19 czerwca 2019 r. dla „Poland: Current 
Events” – z my"l& o uhonorowaniu pol-
skich katolików, których nie uhonorowa!o 
Jad Waszem.

„Nie uznano ich za Sprawiedliwych ani 
za ofiary Holokaustu… Nie maj& imienia. 
S& nikim” – mówi Magda, ubolewaj&c, $e 
„Izrael nie uznaje polskiej dokumentacji 
przygotowanej przez G!ówn& Komisj% 
Badania Zbrodni Hitlerowskich” i wyma-
ga „obecno"ci $ydowskiego "wiadka” na 
dowód tego, $e Polak jest Sprawiedliwym. 
Ale to nieprawda, Jad Waszem dopuszcza 
„inn& dokumentacj%”, nieb%d&c& "wia-
dectwem ocala!ych, a program „Zawo!ani 
po imieniu” s!u$y de facto obchodzeniu 
kryteriów uznania za Sprawiedliwego 
w"ród Narodów +wiata.

Instytut Pileckiego k!adzie nacisk na 
spo!eczno"ci wiejskie w Polsce. „Dzisiaj 
w tak szczególny sposób podkre"lamy 
znaczenie czynów cichych lokalnych 
bohaterów, których heroiczna postawa 
wobec zag!ady #ydów pokazuje bohater-
stwo lokalnych spo!eczno"ci” – napisa! 
premier Mateusz Morawiecki w li"cie od-
czytanym podczas ods!oni%cia pomnika 
Jadwigi D!ugoborskiej 29 czerwca 2019 r. 
„[Dla D!ugoborskiej i uhonorowanej wraz 
z ni& Lucyny Radziejowskiej] "mier' by!a 
cen&, jak& przysz!o [im] zap!aci' za akt 
ludzkiej solidarno"ci”.

"ORE"TA OBRAZU 
Przez lata, jakie up!yn%!y od naszej z Mag-
d& wizyty w Ostrowi, bada!am dzieje 
ojca, a zebrane materia!y sk!ada!y si% na 
obraz b%d&cy w znacznej mierze zaprze-
czeniem tego, co mo$na nazwa' „ludzk& 
solidarno"ci&”. Po ucieczce z Ostrowi do 
ZSRR ojciec, jak setki tysi%cy $ydowskich 
i chrze"cija(skich obywateli Polski, zosta! 
zes!any na najdalsze kresy ZSRR, gdzie 
–)jak ponad 200 tys. polskich #ydów 
–)prze$y!, bo nie dotar! tam Wehrmacht. 
Po zwolnieniu wraz z innymi polskimi 
obywatelami wyjecha! do Uzbekistanu, 
gdzie z siostr& (rodzice, jak wi%kszo"' 
polsko-$ydowskich wygna(ców, zostali 
w tyle) ewakuowali si% u boku armii An-
dersa do Iranu, Indii i wreszcie Palestyny.

Prócz paru chwalebnych wyj&tków 
materia!y archiwalne i naoczne "wiadec-
twa, do których dotar!am, wskazywa!y nie 
na przyjazne stosunki mi%dzy polskimi 
#ydami a chrze"cijanami na ich wspól-
nych szlakach – raczej na dyskryminacj%, 
lekcewa$enie, a nawet przemoc wobec 
$ydowskich uchod*ców, a tak$e zawi!e 
próby wyja"nienia i usprawiedliwienia tej 
postawy. Trudno je pogodzi' z obrazem 
"wiata Magdy. Spyta!am j&, dlaczego jej 
zdaniem mój ojciec figurowa' mia! na 
li"cie polskich obywateli w Iranie jako 
„Janek”, a nie „Channania”. Odpisa!a, $e 
zapewne „tak nazywali go polscy kole-
dzy”. By!a nadal uczynna i serdeczna, cza-
sem pomaga!a mi w badaniach, ale bola!a 
przepa"' mi%dzy jej s!owami a wizj& mego 
zzi%bni%tego, g!odnego ojca w Iranie.

Po 2014 r. nie "ledzi!am wojennych 
dziejów Ostrowi i Jadwigi D!ugoborskiej. 
Jadwiga ma teraz stron% w Wikipedii jako 
„nauczycielka, dzia!aczka spo!eczna i cha-
rytatywna, w latach II wojny "wiatowej 
dzia!aczka polskiego podziemia niepodle-
g!o"ciowego. Aresztowana przez Gestapo 

• Magdalena Gawin (na prawo od pomnika) 29 czerwca 2019 r. w Ostrowi Mazowieckiej 
podczas upami!tnienia Jadwigi D"ugoborskiej, swojej krewnej zamordowanej  
przez Niemców. W czasie tej samej uroczysto#ci upami!tniona zosta"a tak$e Lucyna  
Radziejowska, która zmar"a w Auschwitz FOT. INSTYTUT PILECKIEGO

Z perspektywy czasu 
zrozumia!am,  

"e wi#kszo$% tego,  
czego tak zawzi#cie broni!a 

Magda Gawin,  
dotyczy to"samo$ci  
– ch#ci relegowania 

donosicieli i sprawców 
z polskiej historii, 

zbudowania wizerunku 
Polski jako dobrego 

i szlachetnego, 
ukrzy"owanego narodu, 

a Polaków jako odwa"nych 
i dzielnych obro&ców
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!""-lecie#trzeciego#powstania#$l%skiego#–#cz&#'&#

MI!DZY 
POLSK" 
A NIEMCAMI
„My, Górno!l"zacy pols#iej narodowo!ci, 
nie chcemy dalej pozostawa$ w nienawi!ci 
narodowej. Nam !rwawi si" serce, gdy pa-
trze# musimy, ja! cudzoziemczy mot$och nasz 
lud do %lepej nienawi%ci podsyca” – de!laro-
wa$ 20 listopada 1920 r. Teo&l 'up!a. Jeszcze 
tego samego dnia zosta$ zamordowany.

Józef Krzyk

Dla Polaków Kupka by! renegatem 
i zdrajc", dla Niemców ofiar" polskiej 
zbrodniczo#ci. Sam mia! nadziej$, 
%e Górno#l"zacy nie s" skazani 
wy!"cznie na wybór mi$dzy Polsk" 
i Niemcami. Wybra! z!y moment i za 
t$ naiwno#& zap!aci! %yciem.

(WIAT)Y 
„LUDE' (L*S'I”
Pochodzi! z Marklowic pod Wo-
dzis!awiem. Ju% w dzieci'stwie 
z rodze'stwem anga%owa! si$ 
w dzia!alno#& polskiej organizacji 
przy parafii. W polityk$ wci"gn"! go 
sam Wojciech Korfanty. Na pocz"tku 
1920 r., gdy w Bytomiu tworzy! Polski 
Komisariat Plebiscytowy, wypatrzy! 
go podobno podczas wiecu i za-
proponowa! obj$cie kierownictwa 
Wydzia!u Organizacyjnego. Kupce 
pomog!o do#wiadczenie zawodo-
we – by! urz$dnikiem w miejscowej 
kopalni. W Komisariacie podlega!o 
mu 350 agitatorów, którzy w ró%-
nych miejscowo#ciach zach$cali do 
g!osowania za przy!"czeniem (l"ska 
do Polski.

Po kilku miesi"cach Kupka 
popad! w konflikt z Korfantym. 
Denerwowa! si$, %e Górno#l"zacy 
nie maj" wp!ywu na decyzje, co )le 
wró%y!o (l"zakom po ewentualnym 
przy!"czeniu do Polski. Od Niemiec 
chcieli si$ przecie% uwolni& m.in. 
dlatego, %e czuli si$ w nich obywate-
lami drugiej kategorii. Tymczasem 
widz"c u boku Korfantego pano-
sz"cych si$ Wielkopolan, Kupka by! 
przekonany, %e po przy!"czeniu do 
Polski (l"zacy wpadn" z deszczu 
pod rynn$. 

Nie chodzi!o mu wy!"cznie o ich 
pochodzenie, uwa%a!, %e niepo-
trzebnie antagonizuj" i bez tego ju% 
mocno sk!óconych ludzi. Kupka 
krytykowa! protekcjonalny stosu-
nek Polaków do Górno#l"zaków. 
Taki lekcewa%"cy, a nawet pogar-
dliwy ton s!ysza!, gdy nazywali ich 
„ludkiem #l"skim”. Irytowa!o go 
przysy!anie na Górny (l"sk nauczy-
cieli, bo – przypomina! – za spraw" 
powszechnej edukacji analfabety-
zmu ju% tu dawno nie by!o. Ponad 
99,5 proc. doros!ych mieszka'ców 
(l"ska pisa!o i czyta!o, cz$sto za-
równo po polsku, jak i po niemiec-
ku, podczas gdy w Kongresówce 
i w Galicji z czytaniem radzi! sobie 
wtedy ledwie co trzeci Polak. 

Kupka uwa%a! te%, wbrew innym 
kierownikom Polskiego Komisariatu, 
%e zamiast eskalowa& polsko-nie-
miecki konflikt narodowo#ciowy na 
(l"sku i odpowiada& terrorem na 
podobne metody Niemców, nale%y 
zjednywa& dla sprawy polskiej jak 
najwi$cej ludzi umiarkowanych. Nie 
nawraca& równie% na si!$ takich, 
którzy uwa%ali siebie przede wszyst-
kim za (l"zaków, a nie za Niemców 
lub Polaków. *"da! rezygnacji ze 
stosowania terroru wobec górno-
#l"skich Niemców oraz gwarancji, 
%e w przysz!ym autonomicznym 
województwie #l"skim, które mia!o 
powsta& w granicach Rzeczypospo-

litej, w!adz$ obejm" sami Górno#l"-
zacy, a nie „desant administracyjny” 
z Polski.

GÓRNY (L*S'  
DLA GÓRNO(L*ZA'ÓW
Korfanty tych rad nie chcia! i nie 
móg! pos!ucha&, bo zdawa! sobie 
spraw$, %e bez owego „desantu” 
z Niemcami nie wygra.

Wyrzucony z Komisariatu Kupka 
nie zamierza! ust"pi&. Wspólnie 
z lud)mi o podobnych pogl"dach 
powo!a! Górno#l"ski Komitet Ple-
biscytowy i w!asne pismo, którego 
pierwszy numer ukaza! si$ 6 listo-
pada 1920 r. Na !amach „Woli Ludu” 
wydawanej po polsku i niemiecku 
Wilhelm Cysorz – bardziej rady-
kalny od Kupki – lansowa! has!o: 
„Górny (l"sk dla Górno#l"zaków”. 
Cysorz przestrzega! równie%, %e 
je#li (l"sk przypadnie Polsce, to los 
wielu mieszka'ców nie tylko si$ nie 
poprawi, ale te% b$dzie gorszy ni% 
pod panowaniem niemieckim: „Jak 
#wiat #wiatem, nie b$dzie (l"zak 
szlachcicowi bratem”. Pocz"tkowo 
opowiedzia! si$ za niepodleg!o#ci" 
(l"ska, ale wycofa! si$ z tego postu-
latu (bo uzna! go za niemo%liwy do 
zrealizowania) i optowa! za szero-
k" autonomi".

W polskim obozie te kroki ode-
brano jako dywersj$. Kupka ze 
wzgl$du na swoje nazwisko sta! si$ 
bohaterem niesmacznych dowcipów 
w satyrycznym „Kocyndrze”, a w kol-
porta%u „Woli Ludu” przeszka-
dzali „nieznani sprawcy”.

D
• Plakat wykorzystuj%cy $mier( 
Teofila Kupki do antypolskiej pro-
pagandy. Niemiecki napis brzmi: 
„Zabili$cie mnie, ale to ja jestem 
zwyci)zc%” FOT. DOMENA PUBLICZNA

pod zarzutem ukrywania *ydów i pol-
skich oficerów AK, poddana torturom, 
zamordowana”. Czytamy te%, %e ukrywa!a 
*ydów 10 listopada 1939 r., w nocy przed 
eksterminacj", i %e tym, których ukry!a, 
uda!o si$ przekroczy& granic$ ZSRR, 
a nawet „z Bia!egostoku przes!a& kartk$ 
pocztow", daj"c zna&, %e %yj"”. 

To mo%e by& nowy dowód. Nie s!y-
sza!am o *ydach ukrywaj"cych si$ 
w tamtym hoteliku 10 listopada 1939 r., 
nie widzia!am w Ostrowi takiej pocz-
tówki ani nie spotka!am *yda, który 
prze%y!, ukrywaj"c si$ w okupowanym 
miasteczku. Spotyka!am #wiadków, 
którzy prze%yli, ukrywaj"c si$ w innych 
miejscach. Michael Pratt (urodzony jako 
Rapaport), który przez kilka lat ukrywa! 
si$ w dziurze w ziemi dzi$ki pomocy 
chrze#cija'skiej kochanki ojca, a% tak ba! 
si$ swoich polskich s"siadów z +odzi, %e 
do #mierci w 2012 r. odmawia! podró%y 
z USA do Polski.

MAGDA D*+Y  
DO ZWYCI,STWA
Z perspektywy czasu zrozumia!am, %e 
wi$kszo#& tego, czego tak zawzi$cie broni-
!a Magda, dotyczy to%samo#ci – ch$ci rele-
gowania donosicieli i sprawców z polskiej 
historii, zbudowania wizerunku Polski 
jako dobrego i szlachetnego, ukrzy%owa-
nego narodu, a Polaków jako odwa%nych 
i dzielnych obro'ców, takich jak Jadwiga. 
Ta obsesja wyprzedza!a o lata wyborcze 
zwyci$stwo PiS w 2015 r. „W porównaniu 
z t" si!" ognia [polskiego lobby] lobby 
%ydowskie mo%e ledwie stacza& potyczki” 
– pisa! Claude Lanzmann we wspomnie-
niach pt. „Le lièvre de Patagonie” (Pata-
go'ski zaj"c), odnosz"c si$ do agresywnej 
kampanii polskich nacjonalistów blokuj"-
cych jego film „Shoah”. 

Ale jeszcze inaczej jest, gdy takie wy-
si!ki podejmuje rz"d. IPN dysponuje dzi# 
rocznym bud%etem 420 mln z!, do czego 
dochodzi ponad 20 mln Instytutu Pilec-
kiego, który rozbudowuje sie& mi$dzyna-
rodowej wspó!pracy. Ma ju% fili$ w Berli-
nie, a w Nowym Jorku powstaje oddzia! 
„Muzeum Polaków, którzy z nara%eniem 
%ycia pomagali %ydowskim wspó!obywa-
telom w obliczu Holokaustu”.

Nic dziwnego, %e w takiej atmosferze 
wszystko, co kwestionuje polski bohater-
ski wizerunek, jest energicznie zwalczane, 
czego dowodem niedawny proces i wyrok 
skazuj"cy historyków Jana Grabowskie-
go i Barbar$ Engelking. To, co w 2014 r. 
by!o przyjacielsk", czasem trudn" dys-
kusj" dwóch akademiczek, zamieni!o si$ 
w wojn$ w sferze publicznej, któr" toczy 
pa'stwo z niewygodnymi dowodami, 
wykorzystuj"c ca!y arsena! mi$kkiej si!y. 
Magda d"%y do zwyci$stwa. Niewa%ne, 
co jeszcze odkryjemy, nie pozwoli, by 
dzieje polskiego heroizmu zosta!y odj$te 
spo!eczno#ci, która na nich buduje to%sa-
mo#&.

Oto jej w!asne s!owa (podkre#lenie 
moje): „24 marca w Dzie' Polaków Ratu-
j"cych *ydów ka%da wspólnota pójdzie 
w miejsce swoich upami$tnie'. Orkiestra 
stra%acka, Ko!a Gospody' Wiejskich, 
nauczyciele, s"siedzi, starosta, burmistrz, 
dzieci szkolne. Ksi"dz odprawi msz$. BO 
TO JEST ICH W+ASNA HISTORIA. I NIKT 
IM JEJ NIE ODBIERZE”.

Je#li „historii” nie da si$ zakwestiono-
wa& ani przetworzy& na potrzeby chwili, 
czy mo%e wróci& do Ostrowi kto# taki jak 
ja? Polska lepiej ni% jakikolwiek inny post-
komunistyczny kraj przechowuje pami$& 
o swoich *ydach. Teren dawnego cmen-
tarza %ydowskiego w Ostrowi b$dzie, jak 
s!ysz$, wyj$ty spod planów zagospodaro-
wania dzi$ki prawu, które Magda pomo-
g!a uchwali&. Czuj$ g!$bsz" ni% dziesi$&,lat 
temu wi$) z Polsk", w której mieszka!o 
osiem pokole' moich przodków. Ale ta ra-
na nie boli ju% tylko mojego ojca, to tak%e 
moja rana. +
Prze*o+y* Sergiusz Kowalski


