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Tytuł fragmentu relacji Pomoc Żydom

Zakres terytorialny i czasowy Warszawa; II wojna światowa

Słowa kluczowe Warszawa, Parczew, Ludwik Golecki, II wojna światowa, Żydzi, Sprawiedliwi
Wśród Narodów Świata, Światła w ciemności, Holokaust, pomoc,
Mandelkern, Golecki Marek

Pomoc Żydom

Mój ojciec dowiedział się, że Mandelkern jest w Siedlcach, wieźli go z Parczewa z łapanki. Tych
Żydów wszystkich wieźli do Treblinki i w Siedlcach było na kolei tam jakieś przetransportowanie
czy coś. I tym pięciu czy sześciu Żydom udało się uciec. Dowiedzieli się, że mój ojciec jest w
Warszawie. Dali mu znak i ojciec przyjechał z pieniędzmi z Warszawy, niby- jak to ojciec opisuje-
że po towar. A okazało się, że to nie po towar, tylko, żeby wykupić tych Żydów od tej policji
granatowej czy od tych żandarmów. Jak wykupił tych Żydów to zabrał ich do Warszawy. Oni
chcieli do Parczewa- tam mieli jakieś załatwienia, i z Parczewa, dostali się do Warszawy. I w
Warszawie znalazł im pracę u tego właśnie faceta, u którego mieszkał, który miał fabrykę
papieru na ulicy Nowowiejskiej 14 i później sklep papierniczy na ulicy Wielkiej 10. A mieszkali na
Chmielnej 58/1. tam gdzie mieszkał mój ojciec u tego Frąckiewicza, swojego znajomego. I tam
na tej Chmielnej przetrzymywali tych Żydów. Jak ja znam tę relację, to tych Żydów trzymano
gdzieś na czwartym piętrze na poddaszu, oni nigdy nie wychodzili na zewnątrz. Ojciec dowoził
im jedzenie, przychodził do nich, rozmawiał, oni tam mieli wszystko żeby żyć. Z tego co ja tutaj
wiem to było od roku 1942 do powstania warszawskiego.

Później była znowu łapanka w Parczewie i ci złapani znowu dostali się do Warszawy. Znowu
potrzebowali pomocy, bo wiedzieli, że ten Mandelkern się ukrywa i ktoś tam jeszcze i też do
mojego ojca się zgłosili, a ojcu nie zależało, bo przecież i tak miał inne nazwisko i tak był na
cenzurowanym.
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