
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22/12/2008 Kraków 
 
22 grudnia w Urzędzie Miasta Krakowa odbyła się 
uroczysta ceremonia przyznania medali i 
dyplomów honorowych "Sprawiedliwi Wśród 
Narodów Świata" kolejnym wielkim Polakom. Tym 
zaszczytnym tytułem nadawanym przez Instytut 
Yad Vashem uhonorowani zostali: s. Cecylia 
Roszak OP, śp. s. Stanisława Bednarska OP, śp. 
Helena Frydrych, śp. Maria Gałęziowska, śp. 
Teofila Kic, śp. Stanisław Śliżewski, śp. Zofia i Jan 
Topińscy oraz śp. Tadeusz Pitz. W imieniu 
nieżyjących bohaterów odznaczenia odbiorą 
najbliżsi członkowie rodzin. Gospodarzem 
uroczystości jest Prezydent Miasta Krakowa. 
 

 

 
Departament Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata 

http://warsaw.mfa.gov.il/mfm/web/main/document.asp?SubjectID=142403&MissionID=55&LanguageID=340&StatusID=0&DocumentID=-1


19/12/2008 Warszawa 
 
19 grudnia w Zespole Szkół Lauder-Morasha w 
Warszawie odbyła się nietypowa uroczystość 
chanukowa, podczas której honorowym 
obywatelstwem Państwa Izrael odznaczony został 
pośmiertnie Aleksander Błasiak – Sprawiedliwy 
Wśród Narodów Świata. Attaché ds. Kultury 
Ambasady Izraela w Polsce Alon Simhayoff 
wręczył odznaczenie na ręce wnuka bohatera, 
pana Pawła Błasiaka. 
W uroczystości, przygotowanej wspólnie z 
Ambasadą przez uczniów i nauczycieli, oprócz 
rodziny odznaczonego udział wzięli m.in. 
członkowie Polskiego Towarzystwa Sprawiedliwych 
Wśród Narodów Świata i Stowarzyszenia "Dzieci 
Holocaustu". Patronat honorowy nad uroczystością 
objął Burmistrz Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego 
Warszawy. 
 
Zapraszamy do galerii ze zdjęciami z ceremonii 
(pictures) 
 

 

http://picasaweb.google.com/ambasada.izraela
http://picasaweb.google.com/ambasada.izraela


06/10/2008 Wrocław 
 
6 października w Urzędzie Wojewódzkim we 
Wrocławiu odbyła się uroczysta ceremonia 
wręczenia medali "Sprawiedliwi Wśród Narodów 
Świata", podczas której uhonorowane zostały 
pośmiertnie dwie Polki – śp. Aniela Barylak oraz 
śp. Antonina Działoszyńska. W czasie II wojny 
światowej Aniela Barylak ukrywała w swoim 
gospodarstwie żydowską sierotkę Szańcię Einhorn, 
która dziś jako Jafa Kurz mieszka w Izraelu. 
Wiceambasador Izraela Yahel Vilan przekazał 
medal przyznany przyznany przez Yad Vashem 
pani Barylak na ręce jej córki.  
Antonina Działoszyńska w 1944 roku przyjęła pod 
swój dach Żydówkę Adelę Krum i jej małą córkę 
Mirę. Podczas ceremonii pani Mira Ledowski, 
nauczycielka języka polskiego z Tel Aviv, 
przekazała odznaczenie na ręce wnuczki swojej 
wybawicielki. 
 
Uroczystość odbyła się pod honorowym 
patronatem Wojewody Dolnośląskiego Rafała 
Jurkowlańca. 
 
Program ceremonii  
Plan of the ceremony in English 
 
Zapraszamy do galerii zdjęć z uroczystości. 

 

http://212.143.236.29/Data/147742.pdf
http://212.143.236.29/Data/148032.pdf
http://212.143.236.29/Data/147747.pdf
http://212.143.236.29/Data/147744.pdf
http://212.143.236.29/Data/147745.pdf
http://picasaweb.google.com/ambasada.izraela


15/11 Sosnowiec 
W dniu 15. listopada 2007 r. Ambasador 

Izraela wręczyłmedale i dyplomy "Sprawiedliwych 
Wśród Narodów Świata" kolejnym polskim 
rodzinom. Odznaczeniem Yad Vashem 
pośmiertnie uhonorowano paniąRomanę Iżycką-
Fedorską., państwo Janinę  
i Tadeusza Górskich oraz państwo Mariannę i 
Piotra Zmarzłych. Uroczystość miała miejsce 
Pałacu Schoena – Muzeum w Sosnowcu. 
Ceremonię uświetnił koncert piosenek 
żydowskich krakowskiej artystki Urszuli Makosz.  

Zapraszamy do galerii zdjęć, za których 
udostępnienie dziękujemy panu Leszkowi 
Wolskiemu.  

 

 

22/09/2008 Białystok 
 
22 września w Pałacyku Gościnnym Branickich w 
Białymstoku odbyła się uroczysta ceremonia 
przyznania odznaczeń "Sprawiedliwi Wśród 
Narodów Świata" dwóm polskim bohaterom 
(program ceremonii). Śp. Czesław Dworzańczyk w 
czasie okupacji ukrywał w kryjówce za swoim 
domem w Knyszynie rodzeństwo Suraskich. Na 
uroczystości obecni byli członkowie rodziny 
jednego z ocalonych – Samuela Suraskiego, 
którzy wraz z Wiceambasadorem Izraela Yahelem 
Vilanem wręczyli medal synowi bohatera, panu 
Henrykowi Dworzańczykowi. Instytut Yad Vashem 
uhonorował również śp. Czesława Żalka, który 
narażając życie ocalił od Holokaustu Marię (Leę) 
Lasko oraz jej córeczkę Sabinę (Sarę), uciekinierki 
z getta w Łomży. W imieniu dziadka odznaczenie 
odebrał pan Jacek Żalek.  

 

http://picasaweb.google.com/ambasada.izraela
http://212.143.236.29/Data/147053.pdf
http://212.143.236.29/Data/146837.pdf
http://212.143.236.29/Data/146836.pdf


Nad uroczystością, odbywającą się w ramach 
festiwalu "Zahor", patronat honorowy objął 
Prezydent Białegostoku. Ceremonię uświetnił 
występ zespołu klezmerskiego Chanajki Klezmer 
Band. 
 
Zapraszamy do galerii ze zdjęciami z ceremonii 
(pictures) 
Plan of the ceremony in English 
 
Media o ceremonii: 
TVP Białystok 
Kurier Poranny 
Gazeta Wyborcza 
Gazeta Współczesna – historia Czesława 
Dworzańczyka 
Gazeta Współczesna – spotkanie Henryka 
Dworzańczyka i Hadar Suraski 

 

09/09/2008 Krosno 

9 września w krośnieńskim artKinie 
Ambasador Izraela wręczył medale i dyplomy 
honorowe rodzinom 6 Sprawiedliwych z rejonu 
Podkarpacia. Ich historie są wstrząsającym 
świadectwem bestialstwa II wojny światowej  
i przykładem heroizmu, na który stać było 
jedynie nielicznych. Katarzyna i Sebastian 
Kazakowie ze wsi Brzóza Królewska własnym 
życiem zapłacili za ukrywanie trojga uciekinierów 
z leżajskiego getta. W imieniu swoich nieżyjących 
rodziców medal odebrała pani Józefa Siudak, 
której wraz z siostrą udało się uciec z niemieckiej 
obławy i uniknąć śmierci.  

 

 

http://picasaweb.google.com/ambasada.izraela
http://picasaweb.google.com/ambasada.izraela
http://212.143.236.29/Data/147054.pdf
http://ww6.tvp.pl/2834,20080922795814.strona
http://www.poranny.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20080922/BIALYSTOK/431352156
http://miasta.gazeta.pl/bialystok/1,35235,5722232,Izrael_dziekuje_sprawiedliwym_za_ocalenie_przesladowanych.html
http://www.wspolczesna.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20080703/REG05/836384923
http://www.wspolczesna.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20070831/MAGAZYN/70830011&SearchID=73330843525108
http://212.143.236.29/Data/146163.pdf
http://212.143.236.29/Data/146163.pdf


Kasper Pilch i jego dzieci -  
Czesława Kut i Stanisław Pilch ze wsi Kożuchów 
przez ponad rok ukrywali w swoim gospodarstwie 
troje Żydów z miejscowości Frysztak. Dzięki 
rodzinie Pilchów braciom Jakubowi i Aronowi 
Apfelbaum oraz Pesi Birman udało się przeżyć 
wojnę, a następnie wyemigrować do USA (list od 
ocalonych – letters also in English). Ks. Jan 
Zawrzycki, duszpasterz z Rymanowa i Krosna, w 
czasie okupacji pomagał ukrywającym się 
Żydom, dawał schronienie i organizował 
bezpieczne kryjówki żydowskim dzieciom. Dzięki 
jego zaangażowaniu Holokaust przeżyła duża 
grupa krośnieńskich Żydów, którzy po wojnie 
wyemigrowali do Palestyny. 

Program ceremonii (plan of the ceremony in 
English) 

Zapraszamy do obejrzenia galerii ze zdjęciami  
z uroczystości (pictures). 

Media o uroczystości: 
TVP Rzeszów 
Krosno24 
Dziennik Polski 
Wirtualna Polska 
Instytut Pamięci Narodowej w Rzeszowie 
Portal Nowiny24 – historia rodziny Kazak 

http://212.143.236.29/Data/146165.pdf
http://212.143.236.29/Data/146165.pdf
http://212.143.236.29/Data/146528.pdf
http://212.143.236.29/Data/146528.pdf
http://212.143.236.29/Data/146164.pdf
http://212.143.236.29/Data/146164.pdf
http://212.143.236.29/Data/146527.pdf
http://picasaweb.google.com/ambasada.izraela
http://picasaweb.google.com/ambasada.izraela
http://ww6.tvp.pl/400,20080910788679.strona
http://www.krosno24.pl/informacje.php3
http://www.dziennik.krakow.pl/public/?2008/09.12/Podkarpacie/11/11.html
http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Kolejni-Polacy-Sprawiedliwymi-wsrod-narodow-swiata,wid,10342257,wiadomosc.html?ticaid=16985
http://www.ipn.gov.pl/portal/pl/2/7911/Wreczenie_medali_i_dyplomow_Sprawiedliwy_wsrod_Narodow_Swiata__Krosno_9_wrzesnia.html
http://www.nowiny24.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20080328/WEEKEND/400831181


01/09/2008 Warszawa 
Honorowe obywatelstwo Izraela dla 

Sprawiedliwej  
 
1 września 2008 r. podczas uroczystego 

rozpoczęcia roku szkolnego w XVI Liceum 
Ogólnokształcącym im. Stefanii Sempołowskiej w 
Warszawie odbyła się uroczystość przyznania 
honorowego obywatelstwa Państwa Izrael pani 
Janinie Rożeckiej z domu Gutowskiej. 

 
W czasie II wojny światowej w jej domu przy 

ul. Felińskiego 6 w Warszawie ukrywały się dwie 
osoby pochodzenia żydowskiego - Irena Palenker 
i mały chłopiec Henryk Teicher. W 1987 r. pani 
Rożecka została wraz z matką Leonią Gutowską 
odznaczona medalem "Sprawiedliwy Wśród 
Narodów Świata". Pani Janeczka, bo tak 
nazywają ją uczniowie i nauczyciele, to wieloletni 
pracownik i dobry duch XVI L.O. mieszczącego 
się na warszawskim Żoliborzu. 

 
W uroczystości udział wzięli m.in. 

Wiceambasador i Radca ds. Politycznych 
Ambasady Izraela Yahel Vilan, Zastępca 
Burmistrza Żoliborza Michał Jakubowski i Prezes 
Polskiego Towarzystwa Sprawiedliwych Wśród 
Narodów Świata Anna Stupnicka-Bando. 

 
Zdjęcia z uroczystości dostępne w Galerii.  
Blog o historii pani Janiny Rożeckiej. 
 
Media o uroczystości: 
Urząd Dzielnicy Żoliborz 

 

 

 

http://picasaweb.google.com/ambasada.izraela
http://roja22wapo.blogspot.com/2008/05/janina-roecka-informacje-oglne.html
http://www.zoliborz.org.pl/index.php?page_id=1&position=6&category_id=8&show=1239

