
 

 

 

Nasi Sprawiedliwi 
 

  „Dziś rano poszliśmy z Rudim 
pospacerować po ścieżkach lasu, który w 
Izraelu nosi jego imię – „Las ojca Ponsa” , 
liczy dwieście siedemdziesiąt jeden 
drzewek symbolizujących dwieście 
siedemdziesięcioro jeden dzieci, które 
uratował. 

Przy naszych pniach rosną teraz młode 
krzaki. 

-Spójrz, Rudi, wyrośnie więcej drzew, to 
już nie będzie  nic znaczyło… 

-To normalne, Joseph. Ile masz dzieci? 
Czworo. A wnucząt? Pięcioro. Ratując cię, 
ojciec Pons uratował dziewięć osób. W 
moim wypadku dwanaście. W następnym 
pokoleniu będzie ich jeszcze więcej 
i więcej. Za kilka wieków okaże się, że 
ocalił miliony ludzkich istot. 

-Jak Noe.” 

To fragment książki Erica- 

Emanuela Schmitta pt. „Dziecko Noego”, 

który doskonale obrazuje  jedną z zasad 

judaizmu „jeśli człowiek ratuje jedno 

życie, to jest tak, jak gdyby uratował cały 

świat”.  

W marcu obchodzony jest 

Europejski Dzień Pamięci o 

Sprawiedliwych, święto  ustanowione w 

2012 roku przez Parlament Europejski, 

mające na celu uhonorowanie pamięci 

osób, które sprzeciwiały się reżimom 

totalitarnym i masowym zbrodniom.  W 

ramach obchodów Dnia w Polsce 

organizowane są wystawy i spotkania 

upamiętniające polskich 

Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. 

Nie sposób przy tej okazji nie 

wspomnieć  Józefy i Józefa Gibesów z 

Jadownik Mokrych, którzy w roku 1995 

zostali uhonorowani medalem 

Sprawiedliwy wśród Narodów Świata – 

Józefa Gibes pośmiertnie (zm. 1945), 

Józef odebrał medal osobiście. Ich 

nazwiska uwiecznione zostały 

na honorowej tablicy w Parku 

Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata 

na Wzgórzu Pamięci w Jerozolimie. 

Gibesowie, wydawałoby się zwyczajne 

małżeństwo, zajmujące się 

gospodarstwem, troszczące się o los 

swoich pięciorga dzieci, okazali się być 

niezwyczajnymi sąsiadami, bo z 

narażeniem życia udzielili 

bezinteresownej pomocy  pochodzącej 

również z Jadownik Mokrych 



żydowskiej rodzinie  Künstlichów. 

Ukrywali przez trzy lata, bo od 1942 do 

1945 roku, małżeństwo Jakuba i Dorę 

oraz ich dziesięcioletniego syna Adolfa. 

W  domu Gibesów przyszła również na 

świat córka Künstlichów – Weronika. Po 

pewnym czasie Sprawiedliwi udzielili 

także schronienia Szymonowi 

Goldbergowi.  Wszystkim udało się 

przeżyć wojnę, dzięki altruistycznej i 

heroicznej postawie przede wszystkim 

Józefy, która choć drobnej sylwetki, była 

kobietą niezwykle odważną i dobrą. Nie 

wszystkim jednak dane było cieszyć się 

wolnością w powojennej Polsce, bowiem 

Jakub i Dora zostali zamordowani, 

niestety, przez polskich bandytów. Mimo 

traumatycznych przeżyć, syn 

Künstlichów nie zapomniał o tych, 

którzy ochronili życie jego rodziny, 

postarał się o to, by czyn ten został 

upamiętniony. Dziś Adam i Weronika – 

uratowane dzieci Künstlichów – mają 

już dorosłe, wykształcone dzieci, a one z 

kolei mają własne, bo  bohaterscy 

Gibesowie uratowali cały świat tej 

rodziny. 

M.K. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

Józef  Gibes ( 1919 – 1997) i Józefa 

(z Wojciechowskich) Gibes (1912 – 1945) – małżeństwo 

z Jadownik Mokrych, wsi należącej do gminy 

Wietrzychowice  w powiecie tarnowskim.  

Józef i Józefa mieli pięcioro dzieci i prowadzili 

niewielkie, kilkumorgowe gospodarstwo. Byli oni 

niedalekimi sąsiadami żydowskiej rodziny Künstlichów, 

Józefa dorabiała sobie u nich, wykonując drobne 

obowiązki podczas świąt żydowskich, w zamian 
Józef Gibes



najczęściej dostawała konia, aby móc 

wykonać najpotrzebniejsze prace rolnicze na 

swoim polu.  

Kiedy w 1942 roku udało się zbiec 

z getta Jakubowi Kunstlichowi, poprosił on  

Gibesów o schronienie i pomoc 

w przygotowaniu kryjówki, którą później 

Kunstlichowie nazwali komnatą. Jakub i Józef 

Gibes  potajemnie wykopali pod podłogą 

przybudówki w domu Gibesów jamę, w której 

ukrywający mogli tylko obok siebie leżeć, gdyż 

było bardzo mało miejsca. Do komnaty 

wkrótce dołączyła Dora – żona Jakuba i ich syn 

– Adolf (obecnie Adam Merc). Pozostała 

rodzina: córka Róża, rodzice Jakuba i matka 

Dory zginęli w getcie brzeskim lub w obozie 

zagłady (najprawdopodobniej w Bełżcu lub 

Auschwiz – Birkenau).  

Kunstlichowie ukrywali się u Gibesów 

od 1942 lub 1943 (brak dokładnej informacji) 

aż do wyzwolenia w 1945r., w dzień 

przebywali w specjalnie przygotowanej jamie 

(najpierw pod przybudówką w domu, 

a następnie w jamie pod chlewem), w nocy 

wchodzili do domu lub do stajni, aby 

wyprostować nogi i zaczerpnąć powietrza. 

Adolf (Adam Merc) opowiedział, iż jego ojciec 

wraz z Gibesem nieraz nocą udawali się na 

wieś, aby zdobyć coś do jedzenia, bo tego 

bardzo brakowało, zważywszy, że rodzina 

Gibesów była siedmioosobowa. Do 

ukrywających  (brak danych kiedy to nastąpiło) 

dołączył Szymon Goldberg (miejscowy 

handlarz bydłem również żydowskiego 

pochodzenia), Gibesowie pozwolili mu 

schronić się w jamie Kunstlichów. W kwietniu 

1944 na świat przyszła córka Kunstlichów, 

którą Jakub podrzucił do najbardziej pobożnej 

rodziny we wsi –  Marii i Stanisława Szatanów 

(po zmianie nazwiska Szatkowskich), którzy 

ochrzcili dziewczynkę Weronika i zaopiekowali 

się nią do końca wojny. Według wywiadu 

udzielonego w 1995 roku przez Józefa Gibesa 

raz, najprawdopodobniej na skutek donosu, 

dom Gibesów został przeszukany przez 

Niemców, na szczęście niczego nie znaleziono, 

co wszystkich uchroniło od śmierci. 

Przeszukiwano dom, oborę, wbijano szpikulce 

także nad ukrywającymi się i jak wynika 

z opowieści Adama Merca siedzący wraz z nim 

i jego rodzicami Szymon Goldberg w jednym 

momencie osiwiał z przejęcia.  

Adam Merc zapamiętał szczególnie 

niesamowitą dobroć, odwagę i energię Józefy, 

która podtrzymywała na duchu nie tylko 

ukrywających się Żydów, ale także 

niejednokrotnie mającego różne wątpliwości 

męża. Była kobietą niedużą, o drobnej 

sylwetce, wciąż pozytywnie nastawioną 

i roześmianą, ale o sile Herkulesa. Często 

mawiała: „Ja na banie się nie mam czasu, 

a Niemcy gówno mi zrobią i tak muszę umrzeć, 

a kiedy, to już wszystko jedno”. Adam Merc 

podkreślił również fakt, iż wszystkie dzieci 

Gibesów wiedziały, iż ukrywają się u nich 

Żydzi, o czym nikomu nie zdradziły. 

Ukrywającym udało się przeżyć czas 

okupacji, niestety tuż po wojnie Jakub i Dora 

zostali zamordowani prawdopodobnie przez 

miejscową bandę, która również skutecznie 

utrudniała życie Gibesom, wymuszając 

żywność, zastraszając do tego stopnia rodzinę 

oraz wioskę, że gdy Józefa Gibes zmarła 

(prawdopodobnie chorowała na gruźlicę), 

banda dokonała jej pośmiertnego zastrzelenia, 

a mąż i dzieci samotnie odprowadzili ciało 

zmarłej na cmentarz. Jeszcze długo potem byli 

nękani najprawdopodobniej przez to, że 

ukrywali Żydów. Jak zapewnia Adam Merc , 

jego ojciec podarował Gibesom w dowód 

wdzięczności kawałek pola, a chcąc odzyskać 

resztę majątku musiał wraz z żoną zapłacić za 

to życiem.   

Józef i Józefa Gibesowie dzięki 

staraniom Adama Merca otrzymali medal 

Sprawiedliwy wśród Narodów Świata w 1995 



roku, osobiście odebrał go jedynie Józef,  

a jego żona odznaczona została pośmiertnie. 

Dzięki Gibesom życiem może cieszyć się 

rodzina Adama Merca (rodzina mieszka 

w Danii, a A. Merc zmarł w grudniu 2018r.) 

oraz Weroniki K. ( mieszka w Warszawie). 

*(Na podstawie książki „Komnata”, rozmów 

za pomocą skyp’a z A.M. oraz rozmów z 

potomkami rodziny Gibesów) 

 

 

 

Grób Józefy Gibes w Wietrzychowicach 

 

Medal przyznany J. i J. Gibesom w 1995r. 

 

 

Bliskie sąsiedztwo 

Losy Żydów Radłowa   i Wietrzychowic 

 

Trudno już dzisiaj dociec, jakie były 

losy Polaków żydowskiego pochodzenia. Tak, 

tak Polaków,  no bo przecież urodzili się w 

Polsce. Minęło wiele lat od II wojny światowej, 

podczas której ziścił się szatański plan Hitlera, 

aby wymordować, zmieść z powierzchni ziemi 



naród żydowski. I chociaż mieszkali w naszych 

wioskach, to nikt już o nich nie pamięta, może 

z wyjątkiem najstarszych mieszkańców, 

których już również powoli zaczyna ubywać. 

Według „Słownika Geograficznego 

Królestwa Polskiego” z 1888 w Radłowie i 

miejscowościach jemu przyległych 

zamieszkiwało 310 osób wyznania 

mojżeszowego, natomiast w roku 1941 

ogółem było 226 Żydów. W Wietrzychowicach 

( na podstawie I i II spisu powszechnego ) w 

latach 1921 – 1942 zamieszkiwało ok. 180 

Żydów. Jacy byli? Kim byli? 

Radłowscy Żydzi mieszkali głównie w 

parterowych, murowanych domach wokół 

rynku i przyległych do niego uliczkach a 

zajmowali się głównie handlem. Józef Mazoń z 

Radłowa przypomina zapamiętane z 

dzieciństwa nazwiska radłowskich Żydów. 

Kraizwirt Adela prowadziła sklep spożywczy; 

jej syn handlował odzieżą; 

 

Szymon Goldberg – uratowany przez rodzinę Gibesów 

Goldberg Pinkas – prowadził sklep  z 

artykułami mieszanymi (mawiano, że 

sprzedaje „szwarc, mydło i powidło”); 

Kornbluth – handlował wapnem; 

Findler Abracham miał sklep żelazny; 

Hutner Majer handlował żelastwem 

(szmelcem); 

Afenkraut miał sklep bławatny 

Kornblut i Szeibal – prowadzili sklep z 

konfekcją; 

Luzar Efrim handlował artykułami żelaznymi i 

zbożem; 

Kufras był geometrą; 

King Faiwel prowadził sklep mięsny; 

Anker Jabub miał trafikę; 

Faber Jakub wymieniał zboże na mąkę; 

Birbanc był blacharzem 

Leib Adler – szewcem i rolnikiem; 

Kirezenbaum Peretz sprzedawał pieczywo i 

słodycze; 

Szor był cenionym lekarzem; 

Markus  Dawid Klein zwany „Kajfusem” 

trudnił się handlem starociami 

 

Zarówno w Radłowie,  jak i w 

Wietrzychowicach Żydzi mieli swoje domy 

modlitwy – bożnice. 

„W okresie Święta Kuczek, zwanym Świętem 

Szałasów, można było zauważyć, przez naszą 

wścibską „bandę” pobudowane na żydowskich 

podwórzach prymitywne szałasy, w których 

siedzieli modlący się i spożywający potrawy 



Żydzi (…) Z żydowskich świąt najbardziej 

interesowały nas święta Paschy trwające 8 dni, 

bo wówczas mogliśmy posmakować 

prawdziwej żydowskiej macy” -  wspominał 

Józef Mazoń. 

Dziś trudno uwierzyć, że w gminie 

Wietrzychowice niegdyś mieszkali Żydzi, 

bowiem  jedynymi śladami, jakie po nich 

zostały to: nadwątlona  pamięć najstarszych 

mieszkańców, nazwy miejsc (np. Joskówka czy 

u Gucmana) oraz zapisy nazwisk w gminnej 

księdze meldunkowej. 

 
 

Adam Kunstlich – uratowany przez J.i J. 

Gibesów 

A Czym zajmowali się Żydzi z Wietrzychowic? 

O tym  krótko w swojej monografii wspomina 

pan Władysław Pudło. Przypomina takie 

nazwiska: 

Lipa – rolnik i miejscowy znachor; 

Waiss – prowadził karczmę; 

Rand – był kupcem drzewnym; 

Schon Chaim Szaja – talmudysta; 

Schon Mondrer – był rzeźnikiem; 

Keiner Benjamin – handlarz bydłem; 

Ozaak Reisha – blacharz; 

Lust - rolnik 

Flaumenhaft – rzeźnik; 

Spangelet Chaim był kupcem bławatnym; 

Flamenhaft Samuel –kupiec; 

Ladner Dawid – sklepikarz; 

Chmielnicki Juda – szewc; 

Itzkowic Mortko – kupiec, sklepikarz; 

Wasserstrum Juda – kupiec; 

Rand Nulcim – pomocnik handlowy; 

Rand Szulem - rolnik 

Celnik Daniel – szynkarz; 

Z  różnych zapisów  oraz opowieści 

starszych mieszkańców wynika, że Żydzi i 

Polacy raczej żyli w  zgodzie i nawzajem sobie 

pomagali : 

„U Żyda Goldberga Pinkasa, nazywanego 

„Pinkusem” kupowaliśmy najpotrzebniejsze 

towary do naszego gospodarstwa domowego. 

Kupowało się na „borg”, czyli na kredyt, lecz 

bez jakichkolwiek procentów. U tego Żyda,  a 

przypuszczam, że u innych, nie tylko, że nie 

brano procentu od miesięcznego borgowania, 

ale jeszcze dla nas dzieci dawał gratis trochę 

ślazowych, czy innych cukierków. Sam na 

poczekaniu zwijał z papieru pakunkowego 

tubkę, do której wsypywał cukierki” 

Józef Mazoń (w: Echa minionych 

lat)wspomina, że „prócz lekarzy Polaków 

Strzelbickiego i Wolnego był również w 



Radłowie lekarzem Żyd o nazwisku Schor. U 

wszystkich mieszkańców miał bardzo dobrą 

opinię. Był klasycznym przykładem lekarza 

domowego. Swoją dużą wiedzę pogłębiał 

praktyką, miał też bardzo dobry kontakt z 

pacjentem” , natomiast „w początkach 

niemieckiej okupacji przybył do Radłowa, 

wysiedlony z poznańskiego czy Pomorza, Żyd – 

dentysta. O jego solidności zawodowej jak i 

ludzkiej postawie może świadczyć fakt, że w 

dniu, w którym po południu wszyscy Żydzi, a 

więc także i on, mieli być wywiezieni do getta  

w Brzesku, jeszcze o godzinie dwunastej 

dokończył pospiesznie plombowanie mojego 

zęba” – wspomina J. Mazoń 

 Z kolei w Miechowicach Małych 

mieszkańcy wspominają dwie rodziny 

żydowskie: Lipów i Mośków (chyba 

przezwisko), zapamiętali ich jako zaradnych i 

pracowitych ludzi, którzy prowadzili 

gospodarstwo i mieli skromne, lecz zadbane 

budynki mieszkalne. Żyli w zgodzie  z 

pozostałymi mieszkańcami i służyli pomocą. Z 

rodziny Lipów wywodził się bardzo dobry 

lekarz, który będącym w potrzebie nigdy nie 

odmówił pomocy. Jedna z mieszkanek 

Miechowic przypomina fakt, iż gdy była 

dzieckiem, zachorowała na dyfteryt, a lekarz 

Lipa uratował jej życie. W rodzinie Mośków 

natomiast został zapamiętany krawiec - "szył 

ludziom ubrania, a jeżeli ktoś nie mógł zapłacić 

zaraz, to czekał na należność".   

Są też przykłady na to, że stosunki 

sąsiedzkie nie zawsze układały się 

dobrze. 

Wśród Polaków budziły niechęć: 

obrzędy religijne inne niż katolickie, 

tajemniczym i niezrozumiałym był obrzęd 

obrzezania, modlitewne szwargotanie, ubiór 

starozakonnych i wygląd z charakterystyczną 

długą brodą i skręconymi pejsami, a przede 

wszystkim fakt, iż w rękach Żydów skupiał się 

cały handel. Polacy uważali Żydów za chciwy 

naród, ale chcą nie chcąc korzystali z ich usług 

handlowych. Stąd też przed wojną żywe było 

hasło „Swój do swego po swoje”, które 

nawoływało, by nie kupować u Żydów. 

Wielu Polaków nazywało Żydów 

„parchami” lub używało porzekadła „bodaj byś 

służył u Żyda”. W Wietrzychowicach 

odnotowano nawet pewne zdarzenie, 

dotyczące Stefanii K., która została oskarżona 

w 1937 roku o wybijanie szyb w żydowskich 

domach oraz próbę podpalenia synagogi . 

„Czyn Stefanii K.  wynikał z przeświadczenia, 

że źródłem wszelkiego zła są Żydzi, gdyż 

rozszerzają komunizm i zwalczają religię 

katolicką” – zapisał jeden z lekarzy. 

Zdradzeni 

Tragiczne historie 

We wsi Pasieka Otfinowska w roku 

1943 została schwytana przez straż wiejską 

Żydówka Apolonia Brand, mężczyźni 

zaprowadzili Pelę do sołtysa, który zawiadomił 

żandarma – kata Powiśla – Engelberta Guzdka. 

Ten na posterunku w Wietrzychowicach 

poszczuł dziewczynę psem i rozstrzelał. 

Odpowiedzialni za zdradę Peli zostali po 

wojnie ukarani więzieniem. 

 Chodzą również słuchy o tragicznym 

incydencie, otóż prawdopodobnie pięć osób 

pochodzenia żydowskiego, ukrywanych przez 

księdza, zostało przez kogoś zdradzonych i 

rozstrzelanych w Wietrzychowicach. 

Żydzi z Radłowa zostali wywiezieni do 

getta w Brzesku, a stamtąd do obozów 

zagłady. 

Wiadomo ze wspomnieniowej książki J. 

Mazonia, że „uratowała się tylko 8-letnia Nitka 

Schor, córka lekarza, przechowywana na 

plebanii w Brzesku i podobno wywieziona 

przez zakonnice do Warszawy. 



Żydzi z Wietrzychowic początkowo 

zebrani w Demblinie i Miechowicach Wielkich 

pracowali przy budowie wałów 

przeciwpowodziowych na Kisielinie, w 1942 

zostali wywiezieni do getta w Żabnie, gdzie 

stracono rodzinę Flamenhaftów, losy 

pozostałych są nieznane. 

Wojnę, dzięki pomocy rodziny 

Gibesów z Jadownik Mokrych, udało się 

przeżyć zbiegłej z brzeskiego getta rodzinie 

Künstlichów oraz Szymonowi Goldbergowi.  

Adolf Künstlich (ur. 1932) i Weronika Künstlich 

(ur. 1944) żyją do dnia dzisiejszego.    Ich 

rodzice – Jakub i Dora - zostali bestialsko 

zamordowani w 1945 r. 

RESZTĘ NIECH PRZEJMIE 

HISTORIA I NIECH OSĄDZI 

SPRAWIEDLIWIE W NASTĘPNYCH 

WIEKACH,      JAKI  LOS LUDZIE 

ZGOTOWALI LUDZIOM 

 

 

 

                                      Dyplom Honorowy dla Józefy i Józefa Gibesów



 


