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Ceremonia 
„Sprawiedliwi wśród Narodów Świata” 

21 sierpnia 2013, Warszawa 

Ceremony of presenting 
the Righteous Among the Nations awards 

Warsaw, August 21st 2013 



Sprawiedliwi wśród Narodów Świata – Righteous Among the Nations 

PROGRAM 

Opening 
Ewa Rudnik, Director of the Righteous Department, Embassy of Israel 

Speech by 
Andrzej Cudak, Director of the Museum of the History of Polish Jews 

\ 

Zvi Rav-Ner, Ambassador of Israel to Poland 

Presenting the Righteous Among the Nations 
Medals and Certificates of Honour 

Katarzyna Baranek 
Wincenty & Łucja Baranek with their sons Henryk and Tadeusz 

Presentation of the decoration into the hands of the Heroes' relatives,  

Alicja Sztern and Adam Czarnecki 

Stefania Cendrowska 

Speech by the Survivor, Judith Cohen from Israel 

Presentation of the decoration into the hands of the Heroine's relatives,  

Władysław Kubiak and Matthias Schweikert 

Paulina Licińska 

Speech by a Survivor, Aleksandra Menkes-Frykowska 
Presentation of the decoration into the hands of the Heroine’s grandson, Andrzej Turcewicz 

Marceli & Bolesława Maj and Franciszek & Genowefa Maj 

Presentation of the decoration into the hands of the Heroes' children,  

Barbara Mikulska & Władysław Maj and Izabela Kopeć 

Helena Gołowin-Wrzosek and Józef and Marianna Wróblewski 

Speech by the Survivor’s sons, Tsvi Altaras and Rafael Altaras 

Presentation of the decoration into the hands of the Heroes' children, 

Marianna Grabowska & Jan Wróblewski and Irena Brzezińska 
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PROGRAM 

Rozpoczęcie uroczystości 
Ewa Rudnik, Dyrektor Departamentu Sprawiedliwych Ambasady Izraela 

Przemówienia 
Andrzej Cudak, Dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich 

Zvi Rav-Ner, Ambasador Izraela w Polsce  

Wręczenie medali i dyplomów honorowych 
„Sprawiedliwy wśród Narodów Świata” 

Katarzyna Baranek 
Łucja i Wincenty Baranek oraz ich synowie, Henryk i Tadeusz 

Medal odbiorą krewni zamordowanych Bohaterów, 

Alicja Sztern i Adam Czarnecki 

Stefania Cendrowska 

Przemówienie Ocalonej, Judith Cohen z Izraela 

Medal odbiorą krewni Bohaterki, Władysław Kubiak i Matthias Schweikert 

Paulina Licińska 

Przemówienie jednej z Ocalonych, Aleksandry Menkes-Frykowskiej 
Medal odbierze wnuk Bohaterki, Andrzej Turcewicz 

Bolesława i Marceli Maj oraz Genowefa i Franciszek Maj 

Medal odbiorą dzieci Bohaterów,  

Barbara Mikulska i Władysław Maj oraz Izabela Kopeć 

Helena Wrzosek-Gołowin oraz Marianna i Józef Wróblewscy 

Przemówienie synów Ocalonej, Tsvi Altarasa i Rafaela Altarasa 

Medal odbiorą dzieci Bohaterów, 

Marianna Grabowska i Jan Wróblewski oraz Irena Brzezińska 
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Katarzyna Baranek 
Łucja i Wincenty Baranek oraz ich synowie, Henryk i Tadeusz 

Podczas hitlerowskiej okupacji czworo uciekinierów z getta w Miechowie 
(woj. małopolskie) znalazło schronienie u rodziny Łucji i Wincentego 
Baranków z pobliskiej wsi Siedliska. 15 marca 1943 r. niemieccy żołnierze 
dokonali rewizji w gospodarstwie Baranków. Odnaleziono ukrywających się 
mężczyzn i zastrzelono ich na miejscu. Następnie zbrodniarze zastrzelili 
małżeństwo Baranków oraz ich synów, 11-letniego Henryka i 9-letniego 
Tadeusza. Matka Łucji, Katarzyna Baranek, której udało się uciec przed 
masakrą, zginęła następnego dnia, wydana na rozkaz Niemców przez 
miejscową ludność. Prawdopodobnie ukrywającymi się Żydami byli bracia 
pochodzący z Miechowa, jednakże do dziś badaczom nie udało się ustalić 
ich tożsamości *. Nieznani pozostają również sprawcy zbrodni oraz sposób, 
w jaki dowiedzieli się o kryjówce. 

Katarzyna Baranek 
Łucja and Wincenty Baranek with sons Henryk and Tadeusz 

Under the Nazi occupation, four fugitives from the Miechów ghetto in the Małopolskie region 
found shelter in Łucja and Wincenty Baranek’s home in the nearby village of Siedliska. On 15 
March 1943, German soldiers searched the Baranek household. The men in hiding were found 
and shot dead on the spot. The Baranek couple and their sons, 11-year-old Henryk and 9-year-
old Tadeusz, were also murdered. Łucja’s mother, Katarzyna Baranek, who managed to escape 
the carnage, perished the next day, denounced by villagers at the Germans’ command.  
The Jewish victims were probably brothers from Miechów, though their identity is yet to be 
determined. The perpetrators also remain anonymous, as well as their source of information*. 

*
 W zeznaniach świadków złożonych przed Komisją Badania Zbrodni Hitlerowskich pojawiają się różne 

nazwiska ratowanych (m.in. Koplewicz, Czajkowski, Gotfried). 
   Several different names of rescued men appear in the witnesses’ testimonies deposed to the 
Committee for Research of the Nazi Crime (e.g. Koplewicz, Czajkowski, Gotfried.) 
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 Zdjęcie ślubne Łucji i Wincentego Baranków 

 Katarzyna Baranek 

 Henryk i Tadeusz Baranek 
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Stefania Cendrowska 

W czasie okupacji Stefania Cendrowska mieszkała przy ul. Nawrot w Łodzi.  
Mimo wielkiego ryzyka, odważyła się zaopiekować 6-letnią, żydowską 
dziewczynką Juttą Szabasson (obecnie Judith Cohen). Rodzice Jutty, Minna 
i Chaim-Mendel po wybuchu nocy kryształowej opuścili Hettstedt 
(Saksonia-Anhalt) i zamieszkali w Polsce. Zginęli w 1940 r. w getcie  
w Falenicy. Nie sposób ustalić, co działo się przez kilka lat z ich córeczką. 
Wiadomo jedynie, że do domu Stefanii Cendrowskiej trafiła w lutym 1943 r. 
Kobieta otoczyła ją prawdziwą miłością i traktowała jak własną córkę. Jutta 
odtąd nazywała się Jadwiga Cendrowska i była przekonana, że Stefania jest 
jej matką. Po wojnie dziewczynka została zaadoptowana przez dalszą 
rodzinę w Izraelu. Losy Jutty i Stefanii rozdzieliły się, lecz Ocalona nigdy nie 
zapomniała o swojej wybawczyni.  

Stefania Cendrowska 

During the German occupation, Stefania Cendrowska lived on Nawrot street in Łódź. Despite 
the tremendous danger, she risked taking in a 6-year-old Jewish girl, Jutta Szabasson (now Judith 
Cohen). Jutta’s parents, Minna and Chaim-Mendel had left Hettstedt (Saxon-Anhalt) after the 
outbreak of the Crystal Night and moved to Poland. They perished in the Falenica ghetto in 1940. 
There is no trace of the girl for the following few years until February of 1943, when she found 
her way to Stefania Cendrowska’s home. The woman surrounded her with love and treated 
her as her own daughter. From that moment on, Jutta was called Jadwiga Cendrowska and 
convinced that Stefania was her mother. After the war, the girl was adopted by relatives in Israel. 
Jutta and Stefania’s paths were separated, but the Survivor never forgot her Rescuer. 
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 Stefania Cendrowska 

 Stefania Cendrowska z wnukiem siostry Januszem, 1945 

 Jutta Szabasson (Judith Cohen), 1946 r. 
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Paulina Licińska 

Gdy w 1940 r. Niemcy nakazali łódzkim Żydom przenieść się do getta, 
Boruch (Bolesław) Menkes namówił swoją rodzinę do ucieczki. Wraz  
z matką Idą (Janiną) oraz siostrami Zofią i Ludwiką przybrał rodowe 
nazwisko swojej żony i zaczął żyć po tzw. aryjskiej stronie, licząc, że nikt nie 
rozpozna ich prawdziwej tożsamości. Początkowo rodzina tułała się od wsi 
do wsi, płacąc za schronienie. Ostatecznie, w 1941 r. Menkesowie-
Sałacińscy zamieszkali w Piastowie pod Warszawą, w domu Pauliny 
Licińskiej, teściowej swojego przyjaciela Zygmunta Turcewicza  
(wł. Turkusa). Kobieta przez 4 lata udzielała im schronienia, narażając się 
na wielkie niebezpieczeństwo, m.in. ze strony szantażujących ich sąsiadów. 
W 1944 r. pani Licińska przyjęła pod swój dach również żonę Borucha i jego 
3-letnią córeczkę Aleksandrę. Obie rodziny do dziś łączy serdeczna przyjaźń. 

Paulina Licińska 

In 1940, when Nazi authorities ordered all Jews living in Łódź to relocate to the ghetto, Boruch 
(Bolesław) Menkes persuaded his family to escape. Along with his mother Ida (Janina) and 
sisters Zofia and Ludwika, he took on his wife’s maiden name and began living on the “Aryan 
side”, hoping that his true identity remains unrecognized. Initially, the family wandered from one 
village to another, paying for shelter. At last in 1941, the Menkes-Sałacińskis settled in Piastów 
near Warsaw, at the home of Paulina Licińska, their friend Zygmunt Turcewicz’s mother-in-law. 
Mrs. Licińska harboured them for 4 years, exposing herself to great danger, and facing blackmail 
from her neighbours. In 1944, Mrs. Licińska offered shelter also to Boruch’s wife and their  
3-year-old daughter Aleksandra. Both families are bound by cordial friendship until this day. 
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 Paulina Licińska (1869-1955) 

 Bolesław Menkes z żoną Czesławą Sałacińską 

 Rodzina Turcewiczów i Menkesów po wojnie 
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Bolesława i Marceli Maj 
Genowefa i Franciszek Maj 

Genowefa i Franciszek Majowie mieszkali w czasie wojny na  
ul. Grzybowskiej w Warszawie, na granicy z gettem. Od 1942 r. zaczęli 
udzielać szeroko zakrojonej i brawurowej pomocy wielu żydowskim 
uciekinierom, dla których specjalnie wynajęli mieszkanie na ul. Karmelickiej. 
Część osób Franciszek kierował do mieszkania swojego brata. Marceli Maj  
i jego żona Bolesława mieszkali na ul. Grochowskiej. W jednym z pokoi 
urządzili schron, w którym mogło ukryć się na raz pięć osób. Franciszek 
zdobył specjalną przepustkę, dzięki której zorganizował ucieczkę z obozu 
pracy w Poniatowej Lili i Mariana Rochmanów. Majom życie zawdzięczali 
również m.in. Abram Król z rodziną, Mieczysław Wasserman i Zosia Flint. 
Osoby te starały się utrzymywać kontakt ze swoimi wybawcami także po 
wojnie, gdy na stałe wyjechały z Polski do Szwecji, Francji i Izraela. 

Bolesława and Marceli Maj 
Genowefa and Franciszek Maj 

During the War, Genowefa and Franciszek Maj lived on Grzybowska street in Warsaw, on the 
ghetto border. Beginning in 1942, they carried out wide scale daring rescue missions for many 
Jewish fugitives. They directed some of them to a rented flat on Karmelicka street, others to 
Franciszek’s brother’s home. Marceli Maj and his wife Bolesława lived on Grochowska street. 
One of the rooms in their flat was converted into a shelter for up to five fugitives. Franciszek also 
managed to obtain a special pass, which allowed him to rescue Lili and Marian Rochman from 
the labor camp in Poniatowa.  Abram Król and his family, Mieczysław Wasserman, and Zosia 
Flint also owe their lives to the Maj family. They have been trying to stay in contact with their 
rescuers after the war, even after they left Poland and settled in Sweden, France, and Israel. 

Sprawiedliwi wśród Narodów Świata – Righteous Among the Nations 

P 

11 

 Genowefa i Franciszek Maj, 1933 

 Bolesława i Marceli Maj 

 Lili i Marian Rochman   Zosia Flint  Tosia Król 
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Helena Wrzosek-Gołowin 
Marianna i Józef Wróblewscy 

W lecie 1942 r. Emilia i Władysław Luidor zwrócili się do swojego dawnego 
znajomego Alfreda Imrotha o pomoc w wyniesieniu z getta 
i zaopiekowanie się ich 6-letnią córką Janiną. Mężczyzna przekazał 
dziewczynkę swojej przyjaciółce, mieszkającej w Zielonce pod Warszawą 
Helenie Wrzosek-Gołowin. Janka została przyjęta z otwartymi ramionami, 
jak prawowity członek rodziny. W lipcu 1944 r. Helena wraz z córką Ireną 
i Janiną musiały zmienić schronienie ze względu na ryzyko denuncjacji ze 
strony nieznajomego mężczyzny, który wkradł się do ich domu. Zostały 
wówczas przyjęte przez siostrę Heleny, Mariannę i jej męża Józefa 
Wróblewskiego, mieszkających w Mirocicach koło Kielc. Wspólnie 
doczekali tam końca okupacji w styczniu 1945 r. Po wojnie dziewczynka, 
której rodzice zginęli w obozie koncentracyjnym na Majdanku, 
wyemigrowała do Izraela, gdzie mieszka obecnie jako Yona Altaras. 

Helena Wrzosek-Gołowin 
Marianna and Józef Wróblewski (1903-1984; 1900-1967) 

In the summer of 1942, Emilia and Władysław Luidor asked their old friend Alfred Imroth to help 
bring out of the ghetto their 6-year-old daughter Janina and to take care of her. Mr. Imroth 
committed care of this girl to his friend Helena Wrzosek-Gołowin, who lived in Zielonka near 
Warsaw. Janka was received with open arms, like a true member of the family. In July of 1944, 
Helena, her daughter Irena and Janina were forced to relocate, as they feared being denounced 
by a stranger who had intruded upon their home. This time they were received by Helena’s 
sister, Marianna, and her husband Józef Wróblewski, from Mirocice near Kielce. The whole 
family remained there until the end of the German occupation in January of 1945. After the war, 
the girl, whose parents had perished in the Majdanek concentration camp, relocated to Israel, 
where she currently lives as Yona Altaras.  
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Helena Wrzosek-Gołowin z córką Ireną i Janiną Luidor (Yoną Altaras) 

 Józef Wróblewski 

Helena Wrzosek-Gołowin i jej siostra Marianna Wróblewska 
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INFORMACJA O ODZNACZENIU 

Od 1963 r. specjalna komisja Instytutu Pamięci Narodowej Yad Vashem 
w Jerozolimie, pod przewodnictwem Sądu Najwyższego Izraela, przyznaje 
medale i dyplomy „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”. Jest to 
odznaczenie mające oddać hołd Bohaterom, którzy bezinteresownie, 
z czysto humanitarnych pobudek narażali życie dla ratowania swoich 
żydowskich przyjaciół, sąsiadów, znajomych, a często zupełnie obcych 
ludzi, skazanych na Zagładę. 

Dyplomy i medale Sprawiedliwych są wręczane na ceremoniach w Izraelu 
lub w izraelskich placówkach dyplomatycznych na całym świecie. 
Ambasada Izraela w Polsce organizuje kilkanaście takich uroczystości 
rocznie, głównie w Warszawie. W 2012 r. podczas 13 ceremonii 
odznaczonych zostało 58 polskich Sprawiedliwych i wręczono 
5 Honorowych Obywatelstw Izraela. Relacje z polskich uroczystości 
publikowane są na stronie internetowej ambasady (www.israel.pl), a zdjęcia w 
ogólnodostępnej wirtualnej galerii (http://picasaweb.google.com/ambasada.izraela). 

ABOUT THE AWARD 

Since 1963 a special commission of Yad Vashem, the Holocaust Martyrs' and Heroes' Remembrance 
Authority in Jerusalem, headed by Israel's Supreme Court, has been awarding Righteous Among the Nations 
medals and certificates of honour. This decoration pays tribute to the Heroes who were putting their lives in 
danger in order to rescue their Jewish friends, neighbours, acquaintances, sometimes perfect strangers, all of 
them doomed to extermination. 

The certificates of honour and medals are being presented during ceremonies taking place in Israel or in the 
Israeli diplomatic missions. The Embassy of Israel to Poland organizes a dozen or so of such ceremonies each 
year, mainly in Warsaw. In 2012, in 13 ceremonies, 58 Poles were recognized as Righteous Among the 
Nations, and 5 honorary citizenships of the State of Israel were conferred upon them. All coverages of the 
ceremonies held in Poland are published on the website of the Embassy: (www.israel.pl), the photos are 
available in the public virtual gallery at (http://picasaweb.google.com/ambasada.izraela) 

Uroczystość uświetni występ Anny Jagielskiej-Riveiro i Michała Pindakiewicza. 

Po oficjalnej części uroczystości zapraszamy gości do obejrzenia filmu „Wirtualna 

podróż po Wystawie Głównej Muzeum Historii Żydów Polskich” oraz zwiedzenia 

gmachu muzeum. 

Musical setting has been provided by Anna Jagielska-Riveiro and Michał Pindakiewicz. 

After the ceremony, all guests are welcome to view the film ‘A Virtual Journey through the Core Exhibition  
of the Museum of the History of Polish Jews’ and  tour  the Museum building. 
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