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Najważniejsze, że żyją
Czesław Chojnacka sprawiedliwa wśród narodów świata 

Czesława Chojnacka z Chełma oraz jej matka Adela Szałaj zostały odznaczone medalem 

Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. 6 sierpnia Czesława Chojnacka odebrała odznaczenie w 

Janowcu z rąk Beth Eden Kite, radcy Ambasady Izraela.

Adela Szałaj z córką Czesławą uratowały rodzinę Borensztajnów. Przed wojną obie rodziny 

mieszkały w Natalinie.

- Miałam wtedy 16, może 17 lat – wspomina dziś 80–letnia Czesława Chojnacka. - Byliśmy 

najlepszymi przyjaciółmi, wychowywaliśmy się wspólnie z Bursztynami, bo tak ich z polska 

nazywaliśmy. Gdy hitlerowcy rozpoczęli nagonki na Żydów ukryliśmy Bursztynów w oborze. 

Wcześniej udało im się uciec z transportu do Sobiboru Dzieliliśmy się wszystkim, co mieliśmy. 

Było bardzo ciężko, ale jak mogliśmy nie pomóc, przecież byli nam bliscy jak rodzina. Matka ich 

już nie żyła, został ojciec z pięciorgiem dzieci. Kiedy przyszła jesień, zima nocowali u nas w 

chałupie, rano wracali do stodoły. Cały czas musieliśmy być wyjątkowo ostrożni. Niemcy nie mieli 

litości dla Polaków pomagającym Żydom. Podtrzymywała nas na duchu wiara w Boga. Gdy 

prześladowania Żydów się nasiliły, Bursztynowie musieli przenieść się do lasu. Tam mama pani 

Czesławy nosiła im jedzenie na plecach, ukryte pod drewnem i chrustem. Hynda, jedna z sióstr, 

wpadła w ręce Niemców, gdy szukała pomocy u jednego z sąsiadów. Wydał ją Ukrainiec, który 

podejrzał, jak podkradała z lochu jakieś stare warzywa. Zostało ich wtedy pięcioro – dwie siostry, 

dwóch braci i ojciec. Ale Polak z Natalina, po śladach trafił do kryjówki i wydał Niemcom. Niemcy 

od razu zabili dziewczęta. Sznaja, który z bratem poszedł po drzewo ocalał. Ocalał również ojciec, 

którego też wtedy w lesie nie było. Obaj wstąpili do partyzantki, po wojnie wyjechali do Izraela 

Założyli rodziny. Przez cały ten czas utrzymują kontakt z rodziną pani Czesławy. Piszą listy, 

dzwonią. To oni wyszli z inicjatywą uhonorowania jej tym medalem. Formalności z tym związane 

trwały prawie 6 lat.

- Ten medal nie jest dla aż taki ważny - dodaje pani Czesława. - Najważniejsze, że ludzie żyją, 

że im się udało. Kilka lat temu Sznaja był u mnie z córką, zięciem i dwoma wnukami. Zapraszali do 

siebie, ale się nie zdecydowałam.



Medal Sprawiedliwy wśród Narodów Świata otrzymało dotychczas 19 706 osób na całym 

świecie, wśród nich 7733 Polaków. Wyryto na nim słowa: „Kto ratuje jedno życie, ten ratuje cały 

świat.” Medal przyznaje Instytut Yad Vashem w Jerozolimie. W pobliżu Instytutu powstała w latach 

60. Aleja Sprawiedliwych, w której rosną drzewa, posadzone przez udekorowane osoby, Medal 

może być przyznany również pośmiertnie i wówczas trafia w ręce rodziny uhonorowanej osoby. 

Obok Adeli Szałaj i Czesławy Chojnackiej w Janowcu uhonorowano medalem Henryka i Czesławę 

Kess z Zamościa za uratowanie Borysa i Zuzanny Dniestrowskich. W ich imieniu medal odebrał 

syn Janusz Kess.


