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Stanowisko Sejmiku Województwa Podkarpackiego  

dotyczące oddania hołdu wszystkim Polakom ratującym Żydów  

podczas II wojny światowej  

 
Marzec dla mieszkańców województwa podkarpackiego jest czasem 

szczególnej pamięci. Oto zbiegają się w nim dwie znaczące rocznice 

przypieczętowujące więź między narodami Polski i Izraela.  

24 marca 2018 roku przypada 74 rocznica tragicznej śmierci rodziny Józefa 

i Wiktorii Ulmów z dziećmi oraz ukrywanych przez nich rodzin Szallów i Goldmanów, 

którzy w ten dzień 1944 roku w podłańcuckiej Markowej ponieśli śmierć z rąk 

niemieckich oprawców. Winą Ulmów było to, że okazali miłosierdzie i wrażliwość na 

los drugiego człowieka, a rodzin Szallów i Goldmanów - żydowskie pochodzenie.  

To tragiczne zdarzenie przywołuje pamięć o wszystkich tych, którzy 

z narażeniem życia swojego i swoich bliskich okazywali współczucie i zrozumienia 

dla starszych braci w wierze w czas Shoah i chcieli dać to, co mieli najcenniejsze – 

miłość bliźniego.  

Aby nasze i każde następne pokolenia Polaków oraz Żydów pamiętały i tej 

pamięci nigdy się nie wyrzekły, staraniem wojewódzkich władz samorządowych 

w Markowej w miejscu najwymowniej symbolizującym ofiary z życia złożone przez 

Polaków i Żydów, powstała instytucja mająca tę pamięć zachować i propagować 

wiedzę o heroizmie, który ocalił wiele istnień ludzkich od niemieckiej zagłady.  

17 marca mija druga rocznica zaistnienia w przestrzeni publicznej Muzeum 

Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów 

w Markowej. Instytucja ta poprzez aktywną działalnością stała się ważnym głosem 

i istotnym miejscem poznawania wspólnej historii polsko-żydowskiej na ziemiach 

naszej, niegdyś wspólnej, Ojczyzny. Muzeum odgrywa także ważną rolę 

w wydobywaniu z zapomnienia bezimiennych dotąd bohaterów tamtych dni, 

niosących pomoc, dających schronienie i udzielających wsparcia ofiarom 

Holokaustu.  

Poprzez powstanie markowskiego Muzeum Rodzina Ulmów została 

wyniesiona do rangi symbolu polskiego sprzeciwu wobec barbarzyńskiej ideologii 

nazistowskiej, której najtragiczniejszym wyznacznikiem okazał się być Holokaust. 

Niezaprzeczalne świadectwo braterstwa i miłosierdzia Józefa i Wiktorii Ulmów 

z dziećmi dzisiaj znajduje potwierdzenie w trwającym procesie beatyfikacyjnym. 

Heroiczność rodziny z Markowej niech będzie drogowskazem dla nas 

współczesnych, jak w trudny czas ocalić najcenniejsze wartości chrześcijańskiego 

nakazu miłości. Dlatego przykład bohaterskiej rodziny z Markowej godny jest 

dalszego upamiętniania a odpowiednią formą będzie ustanowienie jej patronem dla 

Portu Lotniczego w Jasionce. 

Mając powyższe na względzie Radni Województwa Podkarpackiego pragną 

oddać hołd wszystkim Polakom ratującym Żydów podczas II wojny światowej, którzy 

w trudny czas eksterminacji narodu żydowskiego wykazali się godnym najwyższego 

uznania bohaterstwem, odwagą i miłosierdziem. Oby ich poświęcenie będzie 

źródłem nadziei i wiary w człowieczeństwo po wsze czasy. 

 



 


