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Na wniosek dra Leona Gerstena, Ocalałego z Holokaustu, Instytut Yad Vashem 
postanowił przyznać odznaczenie „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata” jego wybawcom, 
śp. Marii i Stanisławowi Półzięciom. Jest to symboliczne podziękowania ze uratowanie 
życia pięciorgu uciekinierom z likwidowanego getta we Frysztaku. 
 
Gdy wybuchło piekło II wojny światowej, państwo Półzięciowie mieszkali we wsi Zawadka 
koło Strzyżowa. Choć sami cierpieli biedę i mieli na utrzymaniu pięcioro dzieci, nie wahali 
się pomóc jeszcze bardziej potrzebującym. W lecie 1942 r., gdy trwała akcja likwidacyjna 
getta we Frysztaku, przyjęli pod swój dach Fridę Gersten i jej syna Leona, a także Cylę  
i Hermana Wizenfeldów oraz ich syna Moszego. (Frida i Cyla były siostrami, ich 
panieńskie nazwisko brzmiało Tepper.) 
 

W swoim zeznaniu dla Instytutu Yad Vashem dr Gersten zeznał, że Półzięciowie 
udostępnili im dwie kryjówki – jedna znajdowała się na strychu a drugą była specjalnie 
wykopana ziemianka, która służyła w sytuacjach szczególnego zagrożenia. O tym, że 
nigdy nie mogli czuć się bezpieczni, świadczy choćby jedno wydarzenie. Pewnego dnia, 
zaniepokojeni ujadaniem psów, Gerstenowie i Wizenfeldowie szybko zbiegli do bunkra,  
a Stanisław Półzięć zdążył zamaskować ich kryjówkę, zanim w obejściu pojawili się 
żandarmi. Rewizja związana była z donosem o ukrywających się Żydach. Mimo 
porażającego strachu, mimo bicia i tortur gospodarz nie wydał swoich podopiecznych. 
 
Choć Półzięciowie żyli w niedostatku, dzielili się ze swoimi podopiecznymi wszystkim, co 
mieli. Za posiłek musiał starczyć chleb i ziemniaki. Wieczorami ukrywający się byli 
zapraszani do izby, gdzie niekiedy częstowano ich gorącą zupą grzybową, której smak 
głęboko zapadł w pamięć Ocalonym. 
 
Żyjąc w ciągłym strachu, obie rodziny doczekały końca okupacji w lecie 1944 r. 
Gerstenowie i Wizenfeldowie postanowili opuścić Polskę i wyemigrowali do Stanów 
Zjednoczonych, lecz utrzymywali serdeczny, listowny kontakt ze swoimi wybawcami. 
 
 
Podczas uroczystości w rzeszowskim Ratuszu mamy zaszczyt wręczyć medal 
„Sprawiedliwy wśród Narodów Świata” na ręce dzieci śp. Marii i Stanisława Półzcięciów. 
Natomiast w grudniu w Nowym Jorku syn Bohaterów, Czesław Półzięć spotka się  
z jednym z Ocalonych, dr. Leonem Gerstenem i jego liczną rodziną. 
 
 

Rzeszów, 15 listopada 2013 


