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Józef  Gibes ( 1919 – 1997) i Józefa 

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

z Jadownik Mokrych, wsi należącej do gminy Wietrzychowice  

w powiecie tarnowskim.  

Gibesowie 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 najczęściej dostawała konia, aby móc 

wykonać najpotrzebniejsze prace rolnicze na swoim polu.  

Kiedy w 1942 roku udało się zbiec z getta Jakubowi 

Künstlichowi, poprosił on  Gibesów o schronienie i pomoc 

w przygotowaniu kryjówki, którą później Künstlichowie nazwali 

komnatą. Jakub i Józef  potajemnie wykopali pod podłogą 

przybudówki w domu Gibesów jamę, w której ukrywający się 

mogli tylko obok siebie leżeć, gdyż było tam 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).  

Künstlichowie ukrywali się u Gibesów od 1942 aż do 

wkroczenia wojsk radzieckich 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  Künstlich wspomina, iż jego ojciec wraz 

z Gibesem nocą nieraz udawali się na wieś, aby zdobyć coś do 

jedzenia, bo tego bardzo brakowało, zważywszy na fakt, że 

rodzina Gibesów była siedmioosobowa. Do ukrywających się  

(brak danych kiedy to nastąpiło) dołączył Szymon Goldberg 

(miejscowy handlarz bydłem, również żydowskiego 

pochodzenia), Gibesowie pozwolili mu schronić się w jamie 

Künstlichów. W kwietniu 1944 na świat przyszła córka 

Künstlichów, którą Jakub podrzucił do najbardziej pobożnej 

rodziny we wsi –  Marii i Stanisława Szatanów (po zmianie 

nazwiska Szatkowskich), którzy ochrzcili dziewczynkę imieniem 

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 Adolfa  Künstlicha siedzący wraz z nim 

i  jego rodzicami Szymon Goldberg w jednym momencie osiwiał 

z przejęcia.  

Adolf  Künstlich 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 nic mi zrobią i tak 

muszę umrzeć. A kiedy? To już wszystko jedno”. Adolf  

Künstlich podkreślił również fakt, że wszystkie dzieci Gibesów 

wiedziały, iż ukrywają się u nich Żydzi, o czym nigdy nikomu nie 

zdradziły. 

 

 

 

Ukrywający się przeżyli czas okupacji, niestety, tuż po 

wojnie Jakub i Dora zostali zamordowani przez nieznanych 

sprawców, którzy również skutecznie utrudniali życie Gibesom, 
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wymuszając żywność, zastraszając do tego stopnia rodzinę oraz 

wioskę, że gdy Józefa Gibes zmarła (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.  

Józef i Józefa Gibesowie dzięki staraniom Adolfa  

Künstlicha otrzymali medal Sprawiedliwy wśród Narodów 

Świata w 1995 roku, osobiście odebrał go jedynie Józef,  jego 

żona odznaczona została pośmiertnie. 

Dzięki Józefie i Józefowi Gibesom życiem może cieszyć 

się rodzina Adolfa  Künstlicha (obecnie mieszka w Danii) oraz 

Weroniki K. ( mieszka w Warszawie). 

 

 

 

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