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Te mat Je dwab ne go wra ca co ja -
kiÊ czas na ła my ga ze ty i wcià˝
wzbu dza kon tro wer sje i dys ku sje.
Pa ni An na Wà do łow ska (z d.Nie -
brzy dow ska) jest ko lej nym Êwiad -
kiem tra ge dii zna nej pod na zwà
Po grom w Je dwab nem, do któ rej
do szło 10 lip ca 1941 ro ku.

W mar cu te go ro ku (w week -
en do wym wy da niu z 2/3.03)
opu bli ko wa li Êmy ob szer ny ar -
ty kuł na te mat lo sów Je rze go
Lau daƒ skie go, miesz kaƒ ca Je -
dwab ne go, któ ry zo stał oskar ̋ o -
ny o czyn ny udział w tej tra ge dii
i po mi mo wie lu do wo dów na je -
go nie win noÊç wcià˝ zma ga si´ z
pi´t nem sta li now skie go wy ro ku.
Bo ha ter kà obec ne go ar ty ku -

łu jest pa ni An na Nie brzy dow -
ska, tak ̋ e po cho dzà ca z oko lic
Je dwab ne go, a kon kret nie wio -
ski Wi ty nie. W cza sie woj ny pa -
ni Ania by ła dziec kiem, ale wy -
da rze nia z tam te go strasz ne go
dnia zo sta ły w jej pa mi´ ci.
Za rów no do pa na Lau daƒ skie -

go, jak i pa ni Nie brzy dow skiej
uda ło si´ “Pol skiej Ga ze cie” do -
trzeç dzi´ ki współ pra cy z re -
dak to rem Wa le ria nem Dà brow -
skim, któ ry wal czy o usta le nie
PRAWDY O JEDWABNEM.
Przy po mnij my, ˝e po grom w

Je dwab nem był ma so wym za -
bój stwem ˝y dow skich miesz -
kaƒ ców mia sta Je dwab ne i kil ku
in nych mor dów w oko li cy. O do -
ko na nie tej ma sa kry ˝y dow ska
dia spo ra oskar ̋ a gru p´ co naj -
mniej 40 pol skich miesz kaƒ ców
te go mia sta z in spi ra cji nie miec -
kiej 10 lip ca 1941, w cza sie hi -
tle row skiej oku pa cji Pol ski.
Âmiesz nie brzmi mó wie nie o

“in spi ra cji nie miec kiej”. In spi -
ra cja po le ga ła na bi ciu kol ba mi
i stra sze niem Êmier cià w ra zie
nie po słu cha nia roz ka zu. W
wy ni ku zbrod ni zgi n´ ło w Je -
dwab nem 207 osób.
Wi´k szoÊç (oko ło 125) spo -

Êród ofiar zo sta ła spa lo na ˝yw -
cem w sto do le.

Bo le sne kłam stwo o Po la kach
- Uro dzi łam si´ w 1930 ro ku

we wsi Wi ty nie, szeÊç ki lo me -

trów od Je dwab ne go - za czy na
swo jà opo wieÊç pa ni An na Wà -
do łow ska (z d.Nie brzy dow ska),
któ ra miesz ka na Bro okly nie.
Pa ni Ania do Ame ry ki po raz

pierw szy przy je cha ła w 1978 ro -
ku i zo sta ła tu przez 7 lat. Wró -
ci ła do Pol ski i 1,5 ro ku póê niej
przy je cha ła po now nie, na Êlub
sy na. I wte dy po zo sta ła na sta łe.
- Przez tych pierw szych sie -

dem lat tyl ko pra cà ˝y łam -
wspo mi na pa ni An na. - Nie
chcia łam przy je chaç po raz
dru gi, ale mój syn nie miał tu
ni ko go, a aku rat si´ ˝e nił i nie
chcie li Êmy z m´ ̋ em, ˝e by ni ko -
go z ro dzi ny przy nim nie by ło.
Py ta na o 10 lip ca 1941 ro ku

ta po god na, uÊmiech ni´ ta star -
sza pa ni po wa˝ nie je.
- Pa mi´ tam bar dzo do brze ten

dzieƒ, bo to by ła tra ge dia dla ca -
łej na szej wsi - mó wi. - Mo ja sio -
stra te˝ to pa mi´ ta, ale nie chce i
ngdy nie chcia ła o tym roz ma -

wiaç. Pa mi´ tam i te raz te˝ cz´ sto
Je dwab ne po ka zu jà w te le wi zji.
Mnie bo li, ˝e si´ o Po la kach tak
kła mie w tym wszyst kim, ˝e to
Po la cy pa li li. Ja si´ nie wsty dz´,
˝e stam tàd po cho dz´ i za wsze
jak ktoÊ mnie py ta skàd je stem,
to mó wi´, ˝e “z te go Je dwab ne -
go”, bo praw d´ chc´ wy ja Êniç.

B´ dzie si´ coÊ złe go dzia ło
Pa ni Ania mia ła za le d wie 9 lat

jak wy bu chła woj na.
- Przez to do szko ły tyl ko przez

rok cho dzi łam - opo wia da.
W lip cu trwa ły aku rat na uki

przed ko mu nij ne (na ucz ki), na
któ re ucz´sz cza ła tak ̋e pa ni Ania.
- Cho dzi łam na na ucz k´ do ko -

Êcio ła do Je dwab ne go, bo tam by -
ła na sza pa ra fia, to by ły przy go to -
wa nia do pierw szej ko mu nii Êwi´ -
tej - opo wia da pa nia Ania. - Na -
ucz ka za wsze by ła ra no i pa mi´ -
tam, ˝e któ re goÊ dnia szłam, a na
Ryn ku wszy scy ̊ y dzi by li ze bra ni.

Nie wiem tyl ko czy oni tam te˝
spa li, ale by li tam i ma li i sta rusz -
ko wie. I ge sta po tam sta ło, wszy -
scy w heł mach, i du ̋o  mo to rów.
Sta li tam tak przez trzy dni.
Ksiàdz nam wte dy po wie dział,

˝e by z na uczy ki za raz iÊç swo jà
Êcie˝ kà do do mu. A ju˝ trze cie go
dnia, to ksiàdz sam wy pro wa -
dzał ka˝ dà na szà gro mad k´, i
mó wił “idê cie do do mu, bo dziÊ
b´ dzie si´ coÊ dzia ło”. Nie mó -
wił, ˝e b´ dà pa liç, ale my ju˝ to
sy ły sze li Êmy, lu dzie ju˝ o tym
mó wi li, bo chy ba Niem cy si´ do -
ga dy wa li, ˝e doj dzie do spa le nia.
- Ta kie wie Êci szyb ko si´ roz -

cho dzi ły, tym bar dziej, ˝e to nie
by ła pierw sza ta ka ak cja w tym
re jo nie tyl ko ju˝ czwar ta - mó wi
re dak tor Wa le rian Dà brow ski.

Dym i swàd ludz ki
- Na sza na ucz ka te go trze cie -

go dnia by ła bar dzo smut na i
ksiàdz był bar dzo smut ny. Ma ło

ju˝ wte dy by ło, pa mi´ tam, na -
uki, tyl ko ka˝ dy był przy gn´ bio -
ny. Wró ci łam do do mu, zja dłam
coÊ i pa mi´ tam, ˝e i moi ro dzi ce
by li przy gn´ bie ni. To wszy scy
lu dzie wte dy prze ̋ y wa li - snu je
smut ne wspo mnie nia pa ni Ania.
- Wie czo rem o 6:00 po szłam
kro wy paÊç ra zem z ta tà i wte dy
pa mi´ tam, ˝e ten dym wy szedł. I
pa mi´ tam, jak to szedł swàd ty -
mi lu dzia mi. Jed nak nic nie sły -
sza łam, ale po la tach mi mój
mà˝ opo wia dał, ˝e po oko li cy
by ło sły chaç strasz ny płacz i j´ -
ki. I pa mi´ tam jak ta ta wte dy do
mnie po wie dział: “słu chaj An -
dzia, zo bacz co si´ na Êwie cie ro -
bi, ˝e Hi tler lu dzi ˝yw cem pa li”.
A mój mà˝ nie chciał du ̋ o o

tym mó wiç, w skró cie tyl ko mi
opo wia dał. On miesz kał w Je -
dwab nem, na ko lo nii Grab nik.

Ge sta po za bra ło wszyst ko
- Ge sta pow ców na je cha ło si´

wte dy bar dzo du ̋ o, wszy scy
miesz kaƒ cy by li prze ra ̋ e ni -
wra ca do tam tych okrut nych dni
pa ni Ania. - Ca ły mi no ca mi te˝
cho dzi li i cze goÊ szu ka li. Zna leê li
mi´ so - za bra li, zna leê li mà k´ te˝
za bra li. Ta kie by ły cza sy. Jak
mo˝ na by ło ˝yç? Pa mi´ tam, ˝e
aku rat Êwi nia ka bi li u nas, i stał
w ta kim ko ry cie w po ko ju, bo si´
tam ma ry no wał, to ca łe to mi´ so
za bra li i oj ca te˝ z tym za bra li.
Trze ba by ło im wszyst ko od daç,
bo ina czej bra li do wi´ zie nia.
Miesz kaƒ cy Je dwab ne go by li

prze ra ̋ e ni. Ci, któ rzy sły sze li
krzyk umie ra jà cych w pło mie -
niach lu dzi nie za po mnie li go
ju˝ do koƒ ca ˝y cia.
WÊród nich był tak ̋ e mà˝ pa -

ni An ny.
- Tak, mà˝ mó wił, ˝e sły szał te

j´ ki, bo to prze cie˝ ma ła prze -
strzeƒ by ła. Był Ry nek, dro ga na
Wi ty nie, pol ski ko Êciół i ˝y dow ski
kir kut. I za raz tam by ła ta sto do ła.
Pa mi´ tam, ˝e ro dzi ce nas pro si li,
˝e by nie za cho dziç na kir kut.

Jak si´ dał oszu kaç, 
to nie grzech

Do wy bu chu woj ny miesz kaƒ -
cy Je dwab ne go ˝y li ze so bà w

An na Wą do łow ska z do mu Nie brzy dow ska uro dzi ła się i wy cho wy wa ła ko ło Je dwab ne go.
By ła dziec kiem kie dy 10 lip ca 1941 na zi ści spa li li w sto do le miesz ka ją cych tam Ży dów.

Pa mię ta tam ten strasz ny dzień i sło wa oj ca:

An dzia, zo bacz co się 
na świe cie ro bi,

Hi tler lu dzi żyw cem pa li

Pani Anna Wàdołowska z redaktorem Walerianem Dàbrowskim
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zgo dzie. I  ˚y dzi, któ rzy prze cie˝
by li oby wa te la mi pol ski mi i Po la -
cy. Han dlo wa li ze so bà, wy mie -
nia li si´ to wa ra mi i usłu ga mi.
Tak te˝ ro bi li ro dzi ce pa ni Ani.
- Moi ro dzi ce han dlo wa li z ˚y -

da mi, sprze dwa ło si´ czy cie la -
ka czy zbo ̋ e. Pa mi´ tam, ˝e bab -
cia strasz nie wte dy (po spa le niu
w sto dle - przyp. red.) pła ka ła i
ca ły czas py ta ła “jak my te raz
b´ dziem ˝y li?” - opo wia da da lej
pa ni Ania. - Ca ła wio ska prze ̋ y -
wa ła to co si´ sta ło. Jak to
wÊród lu dzi by li i do brzy i êli ˚y -
dzi. Mo jej ma my ni gdy nie oszu -
ka li przy han dlu, bo po mi mo, ˝e
nie mia ła szko ły to wszyst ko
umia ła na 10 pa la cach wy li czyç
i nikt jej nie oszu kał. Jak da wa -
ła jed ne mu ˚y do wi ra no zbo ̋ e
to za wsze przy niósł na wie czór
ty le pie ni´ dzy ile trze ba. Ale oni
tak ma jà po wie dzia ne w ich wie -
rze, ˝e oszu kaç to grzech, ale
jak ktoÊ dał si´ oszu kaç to nie
grzech.
Ja nie mia łam ko le ̋ a nek ˝y -

dow skich, ale cz´ sto z ma mà,
zwy kle w nie dzie l´ za cho dzi łam
do do mów ̊ y dów. Wte dy wszyst -
ko si´ ro bi ło r´cz nie, dar ło pie -
rze, tka ło ma te ria ły, far bo wa ło
si´ je. I ˚y dzi to ro bi li. Ja sa ma
na wet si´ na uczy łam tkaç płót -
no. Oni mie li ca łe warsz ta ty tkac -
kie, wszyst ko sa mi ro bi li. Na wet
kół ka do prz´ dze nia.

Wszyst kim mó wi´, 
˝e je stem z Je dwab ne go
- Zda rza ło si´ i cià gle zda rza,

˝e sły sz´ od lu dzi, ˝e Po la cy to
sà nie do bre lu dzie, bo ˚y dów
pa li li, a ja im wte dy mó wi´, ̋ e
nie zna jà hi sto rii i nie wie dzà
ilu si´ Hi tler lu dzi na nisz -
czył. “A cze mu w Pol sce pa li -
li?” - py ta jà mnie, a ja im
mó wi´, ˝e Nie miec to był
pod ły cwa niak i po co
miał do sie bie wieêç? -
obu rza si´ pa ni Ania na
sa mà myÊl o lu dziach,
któ rzy wi nià Po la ków za
zbrod ni´ w Je dwab nem. - Ja
si´ ni gdy nie ba łam i nie wsty -
dzi łam, ˝e je stem z Je dwab ne -
go. To lu dzie z Łom ̋ y si´ bo jà,
ci co sà tu w No wym Jor ku za -
wsze mi mó wi li, “ty nie ga daj, ˝e
Ty z Je dwab ne go, bo ci´ wy go -
nià”. A ja wszyst kim mó wi´.
Pra co wa łam u jed ne go ˚y da

na Bo ro ugh Par ku przez 25 lat,
on do brze po pol sku mó wił, bo
z Ło dzi po cho dził, to z nim cz´ -
sto dys ku sje mia łam. Kie dyÊ mi
po wie dział jak je dli Êmy obiad,
“An na, ja w Ło dzi młyn mia łem
i mu sz´ go od zy skaç”, a ja mu
na to „pa nie, jak naj bar dziej,
jak to pa na młyn“. A po tem mi
mó wi “a w Je dwab nem to (Po -
la cy) spa li li ˚y dów. To ja mu
na to „ja z Je dwab ne go, ja wi -
dzia ła na wła sne oczy“. JeÊç
prze sta łam ten obiad i mó wi´
mu, „Pa nie, jak te Po la cy ta kie
nie do bre lu dzie to cze mu ja u
was ju˝ 25 lat sprzà tam, ˝o na
si´ dzi wi, ˝e ja u was tak dłu go,
na wet sà sie dzi jej mó wià ‚Ró ̋ a,
ty masz tyl ko jed nà ko bie t´“, to
jak to jest, to ja ta ka nie do bra,

to jak pan wnio sku je?. „Nie An -
na, ty je steÊ do bra“ - po wie -
dział na to. 
Ale spo tka łam te˝ wie lu ˚y -

dów z Pol ski tu taj, któ rzy mó wi -
li, ˝e „An na ci co mó -
wià, ˝e to Po la cy
zro bi li to sà cra zy“. 
Ale to trze ba

wie dzieç i trze ba
do praw dy dojÊç,
ale praw da dro -
go kosz tu je. Jak
mo˝ na tak mó -
wiç, ˝e to Po la cy
zro bi li.
wy słu cha li Wa le rian Dà brow ski,

Iwo na Hej mej

Sza le jà -
ce UB
sia ło

zgro z´ wy ła pu -
jàc głów nie ˝oł -

nie rzy pol skie go
pod zie mia zrze szo nych
w AK, WiN, NSZ oraz
wszel kich pra wi co wych
or ga ni za cjach jak i nie -
pra wo myÊl nych ide olo -
gicz nie Po la ków, nie
oszcz´ dza jàc ko biet. W
mar cu 1949 ro ku w pa -
trio tycz nym re jo nie pół -
noc no wschod nim prze -
pro wa dzo no sze reg zbrod -
ni czych ak cji wraz z przy go -
to wa nym w Łom ̋ y Êledz -
twem, a na st´p nie pro ce sem,
w któ rym to w stan oskar ̋ e nia
po sta wio no 22 oso by wy wo -
dzà ce si´ z ˝oł nie rzy pod zie -
mia, wal czà cy mi pod czas woj ny
z oku pan ta mi za rzu ca jàc im
współ pra c´ i po moc Niem com,

któ rzy do ko na li od we to wo ma so -
we go mor du na ˚y dach roz strze li wu -

jàc naj sil niej szych a na st´p nie po zo sta -
łych pa làc w sto do le.

Naj wi´k sze mor dy po woj nie 
Sam mord opi sy wa łem w mar cu te go

ro ku na pod sta wie do ku men tów do st´p -
nych w ar chi wach. Sam prze bieg tej nie -
wia ry god nej i ma ka brycz nie bar ba rzyƒ -
skiej zbrod ni jest zna ny wszyst kim w naj -
drob niej szych szcze gó łach oprócz pra -
cow ni ków IPN-u do Âci ga nia Zbrod ni na
Na ro dzie Pol skim. Szcze gól nie wy ró˝ nia
si´ w tej dzia łal no Êci od dział w Bia łym -
sto ku gdzie wy mor do wa no po woj nie
naj wi´ cej Po la ków, cze go do wo dem sà
od na le zio ne w le cie i przed kil ko ma
dnia mi szkie le ty po mor do wa nych pa trio -
tów na te re nie aresz tu Êled cze go. Je ̋ e li
nie za ka to wa li na Êmierç lub tor tu ra mi,
to trze cià ewen tu al no Êcià był strzał w tył
gło wy wzo rem ra dziec kich to wa rzy szy.
Zmon to wa ne Êledz two i zbio ro wy pro ces

Sà do wy w Łom ̋y jest ewi dent nym przy kła -
dem sa dy stycz ne go ter ro ru na Po la kach i
na do da tek przy pi sa niem współ udzia łu w
zbrod ni tak prze ra ̋ a jà cej, ja kiej ja ko pro -
wo ka cji nie by ło wi´ cej w cza sie tej woj ny.

Po woj nie ko mu ni stycz na wła dza
przy nie sio na do Pol ski na ba gne tach

Ar mii Czer wo nej Kra ju Rad, 
za czę ła się umac niać na wzór 

ra dziec kie go pań stwa sie jąc ter ror 
i do bi ja jąc we współ pra cy z NKWD
reszt ki pol skiej eli ty pa trio tycz nej, 
któ rej nie wy mor do wa li Niem cy 

i ich so wiec cy so jusz ni cy.

Je dwab na zbrod nia 
na Po la kach

Zdj´cia niektórych ofiar pogromu w Jedwabnem z 10 lipca 1941 roku 

Dokończenie na str. 36
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Sa mo oskar ̋ e nie nie ma na wet pod sta -
wy praw nej za rzu ca jàc Po la kom uczest -
nic two w tym mor dzie, któ ry opra co wa ny
w naj drob niej szych szcze gó łach był przez
sze fa Ge sta po te go re jo nu Wal de ma ra A.
Macz pa łow skie go vel Ma chol la.

Wy łu dza nie ma jàt ków od ofiar
Stro n´ od zy sku fi nan so we go po le ga -

jà ce go na wy łu dze niu od ofiar war to -
Êcio wych za so bów w po sta ci dro go cen -
no Êci, bi ̋ u te rii oraz wa lut nad zo ro wał i
re ali zo wał Iza ak Stolt zman - póê niej szy
puł kow nik NKWD, a na st´p nie je den z
sze fów PRL-owskiej bez pie ki.
Ca łoÊç ope ra cji wy ko nał ze swo im

spe cjal nym od dzia łem, wspo ma ga nym
przez 40 cy wil nych, pol sko mó wià cych
volks deutsch’ów, nie ja ki Her man Scha -
per, zła pa ny i sà dzo ny w la tach 60-tych
za ten mord w Niem czech.

Spra wa bra ci Lau daƒ skich
Z te go pro ce su ˝y je jesz cze tyl ko

dwóch bra ci Je rzy i Zyg munt Lau daƒ scy
ska za ni na 15 i 12 lat wi´ zie nia, amne -
stio no wa nych w 1956 ro ku. Pro ces ten
zbio ro wy od był si´ na kan wie spi sa ne go
w ˚y dow skim In sty tu cie Hi sto rycz nym
oÊwiad cze nia anal fa be ty Szmu la Wa ser -
ste ina, ura to wa ne go i prze cho wy wa ne -
go przez pa nià Wy rzy kow skà, a w tym -
˝e pro ce sie sà do wym uzna ne go za
kłam c´, nie mo ̋ e byç w ˝ad nym wy pad -
ku ma te ria łem do wo do wym. Ze zna jà cy
pod pi su jàc to oÊwiad cze nie nie znał je -
go tre Êci. Na st´p nie wstà pił do UB i w
póê niej szym cza sie wy je chał do USA.
Po od na le zie niu pa na Je rze go Lau -

daƒ skie go, by łe go wi´ê nia hi tle row -
skich obo zów kon cen tra cyj nych, mi´ -
dzy in ny mi OÊwi´ ci mia zgło si łem do
IPN-u wnio sek o o na tych mia sto wà ka -
sa cj´ sta li now skie go wy ro ku cià ̋ à ce go
na Nim i Je go bra cie Zyg mun cie, ci´˝ ko
zcho ro wa nym pa trio cie i Po la ku.
Po licz nych po na gle niach i a˝ 3 mie -

si´cz nym ocze ki wa niu otrzy ma łem z
IPN-u od mo w´ sy gno wa nà przez pro ku -
ra tor Ka ta rzy n´ Opac kà uza sad nio nà
tym, ˝e nie wi dzi no wych prze sła nek do
ta kie go wy stà pie nia. Dla te go te˝ do tar -
łem do ko lej ne go na ocz ne go Êwiad ka,
któ rym jest pa ni ANNA WÑDOŁOWSKA
z do mu NIEBRZYDOWSKA do sko na le
pa mi´ ta jà ca tam te, peł ne gro zy i prze ra -
˝e nia trzy dni lip co we sa dy stycz ne go
mor du na oby wa te lach pol skich po cho -
dze nia ˝y dow skie go. Jest jesz cze kil ka
˝y jà cych osób pa mi´ ta jà cych tam te dni i
do nich do tr´ do ku m´ tu jàc ich ze zna nia.

Pro ku ra tor nie wi dzi prze sła nek 
Dziw nym tra fem pa ni pro ku ra tor nie

wi dzi ˝ad nych no wych prze sła nek bro -
niàc tym sa mym ka tów i opraw ców ko -

mu ni stycz nych w sfin go wa nym oskar -
˝e niu prze ciw ko Po la kom. Dla tej aro -
ganc kiej po sta wy wspie ra nej przez dy -
rek to ra te go od dzia łu pa nià Bar ba r´
Bo ja ryn -Ka zbe ruk. Co praw da obie pa -
nie ase ku ro wa ne sà tym, ˝e sam wnio -
sek o ka sa cj´ roz pa tru je Kra jo wa Pro -
ku ra tu ra oraz Sà do wy Ze spół Ka sa cji
ds. Kar nych, ale o ile nie po no szà ˝ad -
nej od po wie dzial no Êci to zna czy, ˝e ich
eta ty sà zb´d ne i sta no wià sank cjo no -
wa ne pra wem zwy kłe wy łu dze nie.
Wszak wy na gro dze nie po bie ra si´ za
kon kret nà pra c´ i jej wy ko na nie.
Pa na Je rze go Lau daƒ skie go jed nak

od wie dził pro ku ra tor IPN-u kil ka lat te -
mu prze j´ ty tro skà o zbrod nia rza to te -
go, któ ry w Je dwab nem do ko nał
zbrod ni. Nie wy ja Êniał po twa rzy przy -
pi sa nia tej zbrod ni nie tyl ko miesz kaƒ -

com Je dwab ne go, ale wszyst kim Po la -
kom. Wszak w imie niu ca łe go Na ro du
oprócz mnie prze pra szał za Je dwab ne
nie ja ki Alek san der Stolt zman vel Kwa -
Êniew ski. A kto nie prze pra sza te mu
s´ dzi na III RP z Bia łe go sto ku co naj -
mniej w za wie sze niu za fa su je wy rok w
za wie sze niu na po czà tek.
Dwaj pol scy pa trio ci u schył ku ˝y cia

szar ga ni oszczer stwa mi kun dzia rzy ura to -
wa nych przez Po la ków z po ̋o gi hi tle row -
skiej sà obec nie po nie wie ra ni przez pol -
skie wła dze. Prze cie˝ nie mo g´ na pi saç,
˝e przez Wy miar Spra wie dli wo Êci, któ re -
go funk cjo na riu sze po zwa la jà bez kar nie
łgar stwa mi oczer niaç mo jà Oj czy zn´.

Ko lej ny Êwia dek 
Do IPN-u wy sła łem ko lej ny wy wiad

fil mo wy z pa nià Hie ro ni mà Wil czyƒ skà,
ko lej nym na ocz nym Êwiad kiem zbrod ni
w Je dwab nem ale po zo sta ło to bez od -
po wie dzi. No bo có˝ mo˝ na ko lej nym
Êwiad kom jesz cze za rzu ciç? Âmia ło IPN-
ie, pod po wiem po nie wa˝ Wy na kan wie
kłam stwa ju˝ nic nie wy my Êli cie.
Naj wi´k szà bez czel no Êcià z Wa szej

stro ny jest od rzu ce nie re la cji wi ka re go, a
na st´p nie pro bosz cza pa ra fii Je dwab ne
ksi´ dza Jó ze fa K´ bliƒ skie go z tam tych
dni, któ ry na ra ̋ a jàc swo je ˝y cie wsta wił
si´ za ˚y da mi kil ka ra zy. Tak wi´c pro po -
nu j´ Wam ogło siç, ˝e Êwiad ko wie tam -
tych dni, na któ rych zwło kà dzia ła jàc
cze ka cie na Ich wy mar cie, a oni na prze -
kór ˝y jà, ogło Êcie fa ta mor ga n´.
Dro dzy Czy tel ni cy pro sz´ o uwa˝ ne

prze czy ta nie od mo wy ka sa cji ko mu ni -
stycz ne go, zbio ro we go wy ro ku na sy -
nach te go, któ ry bu do wał schro ny w
Wiê nie i ko Êciół w Je dwab nem i tak
god nie wy cho wał na Po la ków swo je
dzie ci. Wa le rian Dà brow ski 

Je dwab na zbrod nia na Po la kach
Dokończenie ze str. 34-35

Je ̋ e li ktoÊ z Paƒ stwa zna ˝y jà ce go Êwiad ka al -
bo oso b´ dys p nu jà cà re la cjà ust nà czy pi sem nà
pro sz´ w imie niu na szej wspól nej Oj czy zny o kon -
takt na ad res elek tro nicz ny: wa le rian da@gma -
il.com lub pi sem ny re dak cyj ny “Pol ska Ga ze ta”
419 Man hat tan Ave., Bro oklyn NY 11222.

Skan da lem jest bez rad noÊç Pro ku ra tu ry IPN-u
ma jà cej ła twiej szy do st´p do ar chi wal nych ma -
te ria łów ni˝ ja, a wr´cz nie ogra ni czo ny do jesz -
cze ˝y jà cych na ocz nych Êwiad ków tam tej po nu -
rej zbrod ni. Na pod sta wie przy to czo nych na ocz -
nych Êwiad ków ˝à dam na tych mia sto wej ka sa cji
te go ko mu ni stycz ne go wy ro ku cià ̋ à ce go na
bra ciach Lau daƒ skich i tym ra zem wi zy ty oso bi -
stej Pre zy den ta za miast na se pe ra ty stycz nym po -
cho dzie z ob sta wà w Âwi´ to Nie pod le gło Êci za -
le cam wi zy t´ z prze pro si na mi za cier pie nie, po -
twarz i la ta nie go dzi wo Êci w III R P.

Wal de mar Ar tur Macz pa łow ski
Po zmia nie na zwi ska w 1940 ro ku, w Gdaƒ sku

na Ma choll w stop niu po rucz ni ka Ge sta po mia no -
wa my Ko men dan tem Re jo nu w Su wał kach. Wy bit -
nie uzdol nio ny or ga ni za tor, któ ry po mor dzie w Je -
dwab nem zo stał awan so wa ny do stop nia ka pi ta na
i mia no wa ny kie row ni kiem sa mo dziel ne go re fe ra tu
do zwal cza nia ru chu opo ru w Bia łym sto ku.

Wie le strat po nie Êli pol scy ˝oł nie rze pod zie -
mia z je go ràk. Po woj nie zła pa ny na te re nie Nie -
miec w 1947 ro ku, prze wie zio ny i sà dzo ny ja ko
kat Bia łe go sto ku, w pro ce sie pu blicz nym, w ki -
nie “TON”. Otrzy mał za swo je wy bit ne za słu gi w
sze re gach Ge sta po od wy mia ru spra wie dli wo Êci
PRL sze Êcio krot nà ka r´ Êmier ci.

Ogło szo no wy rok w pro ce sie trwa jà cym od 08
- 25. mar ca 1949 , na st´p nie wy ko na nie Ka ry
Âmier ci 15. lip ca 1949 wraz zpo chów kiem w
nie ozna czo nym miej scu, a na st´p nie wy je chał z
Pol ski. Wszak sà dzi li go po bra tym cy i w tym cza -
sie ju˝ kre owa li  no wo ̋ ytn nià hi sto ri´ mor du w
Je dwab nem, któ re go sce na riusz opra co wał w/w.  

Iza ak Stolt zman

Naj wy˝ szy stop niem opraw ca z Je dwab ne -
go, któ ry pod czas te go mor du nie miał na so -
bie mun du ru nie miec kie go, słu ̋ àc jed no cze -
Ênie w NKWD, gdzie do słu ̋ ył si´ stop nia puł -
kow ni ka. Na t´p nie ten wy ra fi no wa ny opraw ca
i sa dy sta słu ̋ ył w Pol sce utrwa la jàc wła dz´ lu -
do wà w apa ra cie bez pie czeƒ stwa pod zmie -
nio nym na zwi skiem ju˝ ja ko Po lak, prze mia no -
wa ny na Zdzi sław Kwa Êniew ski, lecz w dal -
szym cià gu z awer sjà do no sze nia mun du ru
da rzo ne go gł´ bo kim sza cun kiem. Je go krwa -
wy i sa dy stycz ny szlak w bar wach Urz´ du Bez -
pie czeƒ stwa, zna czo ny zbrod nia mi od Gdaƒ -
ska po Bia ło gard i oko li ce jest do syç szcze gó ło -
wo udo ku men to wa ny dzi´ ki wy rzu tom
su mie nia je go za st´p cy. O dzi wo nie roz po -
wszech nia ny  jak mnie mam na dzie dzi cze nie
po tom nych. Je go zdj´ cie chciał bym po ka zaç
pa ni Hie ro ni mie Wil czew skiej, miesz ka jà cej w
New Bri ta in w USA.

Her man Scha per 

Ka pi tan spe cjal nych od dzia łów SS, w cza sie
mor du w Je dwab nem do wo dził spe cjal nà gru pà
na zwa nà od miej sca sta cjo no wa nia “Płock -Cie -
cha nów” wsła wio nà raj dem po oko licz nych mia -
stach, zna czo nych krwià i po ̋ a ra mi przy mor do -
wa niu ˚y dów wraz z Je dwab nem a nas - t´p nie
do wo dził jed. 1005 za cie ra jà cà Êla dy ma so wych
zbrod ni. Ukry wał si´ pod przy bra nym pol skim
na zwi skiem miesz ka jàc u przy ja cie la w luk su so -
wej dziel ni cy Ham bur ga. Zła pa ny przy pad ko wo
ze wzgl. nie do peł nieƒ ad mi ni stra cyj nych i sà dzo -
ny w Niem czech, w la tach 60-tych oraz ska za ny
za mord w Je dwab nem. Scho ro wa ny zmarł nie
do cze kaw szy ape la cji, któ rà za ło ̋ ył je go obroƒ ca.

Cze kam na je go wy ciàg Ak tu Uro dze nia, któ ry
ma mi do star czyç Am ba sa da Pol ska we Fran cji.
Cze kam, jesz cze cze kam ...

Pan Je rzy Lau daƒ ski, któ ry do dziÊ ˝y je z nie spra -
wie dli wym wy ro kiem sta li now skim

Fotokopia odmowy kasacji wyroku na braciach
Jerzym i Zygmuncie Laudaƒskich podpisana przez
prokuratora IPN, panià Katarzyn´ Opackà, stawia
jà jak i cały IPN w Êwietle antynarodowej instytucji,
którà zarzàdza typek na stanowisku Sekretarza.
Polak nie ma mo˝liwoÊci spotkania  si´ z szefem
IPN-u, ale za nasze polskie pieniàdze niedawno
goÊcił w tej antynarodowej instytucji na specjalne
zaproszenie, na tzw. sympozjum Jan Tomasz Gross
zawdzi´czajàcy swój ˝ywot właÊnie Polakom. 

Ja równie˝ nie przepraszam za Jedwabne, a
wr´cz z mieszkaƒcami tego miasta oczekuj´ na
przeprosiny i to oficjalne.


