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„Gołembieccy ratowali mnie  
moje życie...”

Wśród dokumentów zgromadzonych w archiwum Oddziału Instytutu 
Pamięci Narodowej w Białymstoku znajdują się m.in. akta dotyczące losów 
ludności żydowskiej pod okupacją niemiecką. Najbardziej przydatne są 
dokumenty zbierane od 1986 r. przez Okręgową Komisję Badania Zbrodni 
przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku, a dotyczące przyznania 
medalu Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Medal ten nadawany jest od 
1963 r. za pomoc świadczoną Żydom w czasie II wojny światowej. Gro-
madzone przez Komisję materiały miały dokumentować zasadność wnio-
sków o to odznaczenie. Archiwalia składają się przede wszystkim z relacji 
i zeznań złożonych przez osoby udzielające pomocy Żydom oraz innych 
świadków wojennych dramatów. W zbiorze odnaleźć można także listy 
przesłane przez tych, którzy przeżyli dzięki udzielonemu wsparciu. Doku-
menty te dostarczają informacji dotyczących okoliczności i form pomocy 
udzielanej ludności żydowskiej.

Krytyki tych materiałów dokonała Anna Pyżewska. Jak trafnie zauwa-
żyła, do źródeł tych należy podchodzić ostrożnie, powstawały bowiem 
wiele lat po wojnie. Wiele szczegółów zapewne zatarło się w pamięci ich 
autorów. Warto też pamiętać o tym, że autorzy przekazów mogli nie za-
wsze zgodnie z prawdą przedstawiać bieg wydarzeń. Czasem uwypukla-
li swój wkład, informowali o rzeczach, których nie zrobili; niekiedy zaś 
wręcz odwrotnie – pomniejszali swoją rolę w opisywanych wydarzeniach. 
Takie postępowanie oczywiście nie jest regułą. Według badaczki nie bu-
dzą zastrzeżeń te z zebranych relacji, które dotyczą osób uhonorowanych 
medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Wiąże się to z bardzo do-
kładną weryfikacją dostarczanych materiałów1. 

1 Zob. szerzej: A. Pyżewska, Pomoc dla ludności żydowskiej w Okręgu Białystok w latach oku-
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Jedną z historii dobrze rozpoznanych są losy rodziny Gołembieckich 
z Brańska�. 

Brańsk, miasteczko leżące w powiecie bielskim przedwojennego wo-
jewództwa białostockiego, pod koniec czerwca 1941 r. zamieszkane było, 
według szacunków Zbigniewa Romaniuka, przez około 2250 Żydów3. 
Po wkroczeniu wojsk niemieckich jesienią 1941 r. w mieście utworzono 

dwa getta: „duże” i „małe”, w których skupio-
no ludność żydowską z Brańska i okolicznych 
wsi. Latem 1942 r. „małe” getto zlikwidowano, 
a jego mieszkańcom nakazano przeniesienie się 
do większego. Przetrwało ono do listopada 1942 
r., kiedy to w całym Bezirk Bialystok przeprowa-
dzono likwidację ludności żydowskiej. Żydów 
z Brańska wywieziono przez Bielsk i Białystok 
do Treblinki, gdzie zostali wymordowani. Nie-
którzy z mieszkańców brańskiego getta uciekli 
i ukrywali się w okolicznych lasach4. 

Wśród tych, którzy zdecydowali się pomóc 
prześladowanym, znalazła się rodzina Gołem-
bieckich, czasem pisana jako Gołąbieccy lub Go-
łebiewscy. Różna forma zapisywania nazwiska 
wynika z omyłkowego wpisu w dowodach oso-

pacji niemieckiej [w:] Polacy i Żydzi pod okupacją niemiecką 1939–1945. Studia i materiały, red. 
A. Żbikowski, Warszawa 2006, s. 941–942; eadem, Pomoc ludności żydowskiej pod okupacją 
niemiecką w województwie białostockim [w:] Kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat... Pomoc 
ludności żydowskiej pod okupacją niemiecką w województwie białostockim. Informator wystawy, 
red. C. Kuklo, A. Pyżewska, E. Rogalewska, Białystok 2003, s. 30–32.
� W. Monkiewicz, Za cenę życia. O ratowaniu Żydów w Białostockiem w okresie okupacji nie-
mieckiej [w:] Białostoccy Żydzi, t. 2, red. A.C. Dobroński, W. Monkiewicz, Białystok 1997, s. 
167–168; A. Pyżewska, Pomoc ludności żydowskiej pod okupacją niemiecką..., s. 54–55; Z. Ro-
maniuk, Brańsk i okolice w latach 1939–1953. Reminiscencje zdarzeń [w:] Ziemia brańska, t. 
4: Lata 1939–1953, Brańsk 1995, s. 9; Those Who Helped. Polish Rescuers of Jews during the 
Holocaust, cz. 1, Warszawa 1993, s. 104; Those Who Helped..., cz. 3, s. 159; The Encyclopedia of 
the Righteous Among the Nations. Rescuers of Jews during the Holocaust, t. 1, red. S. Bender, S. 
Krakowski, Jerusalem 2004, s. 244. W pracy E. Hoffman, Sztetl. Świat Żydów polskich, Warszawa 
2001, s. 206, pojawiła się informacja dotycząca Brańska, że „cała polska rodzina cudem uniknęła 
śmierci, kiedy Niemcy podpalili jej dom, i ukrywała się potem aż do końca wojny” – chodzi naj-
prawdopodobniej o rodzinę Gołembieckich.
3 Z. Romaniuk, op. cit., s. 6.
4 Na temat sytuacji Żydów w Brańsku w czasie okupacji zob. szerzej: ibidem, s. 6–10.
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bistych poszczególnych członków rodziny5. W skład tej rodziny wchodziła 
Zuzanna wraz z dziećmi Czesławem, Anną, Kazimierzem i Franciszkiem. 
Mieszkali w kolonii Brańsk. Udzielili pomocy czwórce uciekinierów: ro-
dzeństwu Klejnotów (Mulkowi i Mośkowi) oraz Rubinsztejnów6 (Dorze 
i Herszkowi). Nie byli oni obcy dla polskiej rodziny. Rodzice Rubinsztej-
nów mieli przed wojną zakład fotograficzny w Brańsku7, a Dora i Hersz-
ko często przychodzili do wsi i robili zdjęcia mieszkańcom8. Herszko był 
także szkolnym kolegą Franciszka Gołembieckiego. Bracia Klejnotowie 
przed wojną zajmowali się szewstwem i także byli znani rodzinie Gołem-
bieckich9. 

Dora wraz z bratem przyszli do polskiej rodziny wcześniej niż Mul-
ko i Mośko Klejnotowie. Bracia Klejnotowie zjawili się u Gołembieckich 
zmarznięci, zostali bowiem napadnięci i ograbieni z obuwia i ciepłej 
odzieży. By dotrzeć do zabudowań rodziny, przeszli boso po śniegu ok. 
7 km10. Gołembieccy nie odmówili pomocy nikomu z nich. Rodzeństwu 
Rubinsztejnów oddano do użytku pokój, bracia Klejnotowie zaś ukrywali 
się w zabudowaniach gospodarczych11. Dla bezpieczeństwa bracia Gołem-
bieccy i Klejnotowie wykopali trzydziestometrowy tunel prowadzący poza 
dom mieszkalny. Wejście do niego znajdowało się w sypialni pod stołem, 
wyjście – w zaroślach poza zabudowaniami12. Waldemar Monkiewicz, były 
prokurator OKBZpNP, wśród pomagających wymienił także innego człon-
ka rodziny, Józefa Gołembieckiego z żoną i dziećmi13, lecz zgromadzony 
materiał źródłowy nie potwierdza tej informacji, nie wymienia ich także 
Mulko Klejnot, jedyny z przechowywanych, który przeżył okupację. 

5 AIPN Bi, 1/1033, Protokół przesłuchania świadka Józefa G., 21 VI 1988 r., k. 83–83v; AIPN Bi, 
1/1028, Protokół przesłuchania Kazimierza G., 23 I 1987 r., k. 147.
6 W dokumentach pojawiają się różne wersje nazwiska rodzeństwa: Rubinsztejn, Rubin, Róbin.
7 AIPN Bi, 1/99, Protokół przesłuchania świadka Antoniego G., 15 VII 1972 r., k. 40; AIPN Bi, 
1/103, Protokół przesłuchania świadka Kazimierza G., 20 V 1990 r., k. 1–1v.
8 AIPN Bi, 1/99, Protokół przesłuchania świadka Michała W., 9 VIII 1972 r., k. 54.
9 AIPN Bi, 1/1028, Protokół przesłuchania Kazimierza G., 23 I 1987 r., k. 147.
10 Ibidem, Pismo Anny G. do OKBZH w Białymstoku, 2 IV 1987 r., k. 126 v (zob. niżej, dokument 
nr 2).
11 Ibidem, Protokół przesłuchania świadka Anny G., 20 X 1986 r., k. 113.
12 Ibidem, Protokół przesłuchania świadka Franciszka G., 14 VIII 1972 r., k. 41–42 (zob. niżej, 
dokument nr 1); ibidem, Protokół przesłuchania świadka Franciszka G., 25 III 1987 r., k. 44–45; 
ibidem, Protokół przesłuchania świadka Anny G., 20 X 1986 r., k. 113–113v.; ibidem, Protokół 
przesłuchania świadka Anny G., 23 III 1987 r., k. 114.
13 W. Monkiewicz, op. cit., s. 167.
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Wiosną 1943 r. do zabudowań przyjechał policjant. Ostrzegł Gołem-
bieckich, że żandarmeria ma podstawy, by sądzić, iż pomagają ludności 
żydowskiej14. Wówczas ukrywani opuścili gospodarstwo Gołembieckich. 
Skryli się w podziemiach kaplicy cmentarnej w Brańsku, a później prze-
nieśli do pobliskiego lasu15. W tym czasie wciąż byli żywieni przez Go-
łembieckich. 

W sierpniu 1943 r. w południe Zuzanna Gołembiecka „gotowała obiad. 
Jak zwykle mieli przyjść [...] Żydzi. Pojawili się Dora i Rubin Herszkowie 
[...]. Powiedziała im, by poczekali w pokoju”16. Wówczas do gospodarstwa 
przyjechało czterech żandarmów17. Franciszek Gołembiecki przebywał 
wtedy na podwórku. Szybko wbiegł do domu i kazał Dorze i Herszkowi 
natychmiast uciekać. Sam wyskoczył oknem i ukrył się w ogródku, następ-
nie uciekł w pole. Bracia Klejnotowie znajdowali się wówczas w stodole. 
Widząc nadjeżdżających, wymknęli się i udało im się uciec. Niestety do 
końca wojny przetrwał tylko Mulko Klejnot. Reszcie rodziny Gołembie-
ckich także udało się zbiec. Mniej szczęścia mieli Dora i Herszko. Zostali 
złapani przez żandarmów i zastrzeleni. Pochowano ich na terenie gospo-
darstwa18.

W ramach represji za złamanie zakazu pomocy ludności żydowskiej 
zabudowania Gołembieckich zostały na polecenie żandarmów rozebrane, 
a inwentarz i przedmioty domowego użytku skonfiskowane. Członkowie 
rodziny do końca okupacji musieli się ukrywać. Jak policzyła Anna Go-
łembiecka, w ciągu jedenastu miesięcy aż dwanaście razy zmieniała kry-
jówkę19. 

14 AIPN Bi, 1/1028, Pismo Anny G. do OKBZH w Białymstoku, 2 IV 1987 r., k. 127. W The 
Encyclopedia of the Righteous Among the Nations..., s. 244, pojawia się informacja, że niemiec-
cy policjanci zaalarmowani zostali przez jednego z sąsiadów, w swoich zeznaniach zaś Anna G. 
stwierdziła, że do żandarmerii „wpływają na nas donosy” (zob. AIPN Bi, 1/1028, Protokół prze-
słuchania świadka Anny G., 20 X 1986 r., k. 113).
15 AIPN Bi, 1/1028, Pismo Anny G. do OKBZH w Białymstoku, 2 IV 1987 r., k. 127–127v.
16 Ibidem, Protokół przesłuchania świadka Anny G., 20 X 1986 r., k. 113v.
17 AIPN Bi, 1/99, Protokół przesłuchania Antoniego G., 15 VII 1972 r., k. 40, ibidem, Protokół 
przesłuchania Franciszka G., 14 VIII 1972 r., k. 70. W jednym z zeznań pojawiło się stwierdzenie, 
że żandarmów było pięciu, zob. AIPN Bi, 1/1028, Protokół przesłuchania Czesława G., 10 IX 
1986 r., k. 133v.
18 AIPN Bi, 1/1028, Protokół przesłuchania świadka Franciszka G., 14 VIII 1972 r., k. 41–42; 
ibidem, Protokół przesłuchania świadka Franciszka G., 25 III 1987 r., k. 44–45; AIPN Bi, 1/99, 
Protokół przesłuchania świadka Antoniego G., 15 VII 1972 r., k. 40.
19 AIPN Bi, 1/1028, Pismo Anny G. do OKBZH w Białymstoku, 2 IV 1987 r., k. 128v. 
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Warto wspomnieć, że rodzina Gołembieckich dożywiała także innych 
ukrywających się Żydów: Szmula Rachelsona i rodzeństwo Ankielu-
ków20.

Zuzanna Gołembiecka i jej dzieci Czesław, Franciszek, Kazimierz 
i Anna w 1989 r. zostali odznaczeni medalem Sprawiedliwy wśród Na-
rodów Świata. Postawę mieszkańców gospodarstwa w kolonii Brańsk tak 
opisał jeden z uratowanych, Mulko Klejnot: „Ja, Mulko Klejnot, i wyżej 
wymienione osoby ukrywaliśmy się przez całą zimę i lato [...] u rodzi-
ny Gołembieckich. Gołembieccy ratowali moje życie [...]. Wymieniam 
wszystkich członków rodziny Gołembieckich, u których się ukrywałem 
i [którzy] pomagali mi ratować moje życie: Zuzanna, Czesław Gołembie-
cki, Kazimierz Gołembiecki i Anna Gołembiecka”21.

20 Ibidem, Protokół przesłuchania świadka Anny G., 20 X 1986 r., k. 113; ibidem, List M. Klejnota 
do OKBZH w Białymstoku, 7 III 1987 r., k. 154 (zob. niżej, dokument nr 3).
21 Ibidem, List M. Klejnota do OKBZH w Białymstoku,7 III 1987 r., k. 154.
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Nr 1

1972 sierpień 14, Białystok – Protokół przesłuchania świadka Franciszka 
G. przez sędziego sądu powiatowego Wandę Bagińską

W czasie działań wojennych mieszkałem na kolonii Brańsk, pow. 
Bielsk Podlaski. Przypominam sobie, że jesienią 1942 r. po likwidacji get-
ta w Brańsku niektórym Żydom udało się zbiec. Chowali się oni w lasach 
i u rolników. Między innymi do mnie do domu zgłosiło się 4 Żydów. Byli 
to Herszko Rubin, Herszko Doraa, Mośko Klejnot, Mulko Klejnot. Dora 
Herszko była w wieku około 20 lat, jej brat Rubin był trochę od niej młod-
szy, mógł mieć około 18 lat, Mośko Klejnot był w wieku około 18 lat, 
a jego brat Mulko był w wieku około 20 lat. Żydzi ci przechowywali się 
u mnie w zabudowaniach.1

Przypominam sobie, że w sierpniu 1943 r. żandarmi z Brańska do-
wiedzieli się, że u mnie w zabudowaniach przebywają Żydzi. W związku 
z czym przyjechali do nas żandarmi. Było to w południe. Ja powróciłem 
z pola i zaraz, za parę minut, kiedy wyszedłem na podwórko, to zobaczy-
łem żandarmów. Było ich chyba czterech. Razem z nimi byli też ci, którzy 
pracowali w służbie porządkowej [...]. 

Kiedy zobaczyłem tych żandarmów, natychmiast wbiegłem do miesz-
kania. Krzyknąłem do Żydów Rubina Herszkob i Dory Herszko, którzy 
w tym czasie przebywali w mieszkaniu, ażeby uciekali. Ja razem z tymi 
Żydami również uciekłem z domu. Ja pierwszy uciekłem przez okno. 
Ukryłem się w ogródku koło domu. Potem, kiedy Niemcy weszli do domu, 
uciekłem na pole i schowałem się za rosnące tam krzaki. Schowałem się 
w odległości około 100 metrów od mego mieszkania.�

W tym czasie pozostali dwaj Żydzi, to znaczy Mulko i Mośko Klej-
notowie, przebywali w stodole. Kiedy oni zorientowali się, że przyjechali 
żandarmi, zaczęli uciekać. Uciekali oni do lasu, a za nimi widziałem, jak 
biegł żandarm Martin i strzelał. Daleko on nie biegł. Strzelał tylko z po-
dwórka. Żydzi ci jednak uciekli do lasu. Po upływie około pół godziny cza-
su usłyszałem ponowne strzały i krzyki. Wyraźnie słyszałem krzyk kobiety 

a W innych dokumentach pojawia się też zapis nazwiska rodzeństwa Rubinsztejn, Róbin
b W dokumencie Herszki
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i mężczyzny. Obawiałem się, że może Niemcy zabili moją matkę, która 
została w domu. Do domu powróciłem dopiero na drugi dzień rano. Do-
wiedziałem się, że moja matka, kiedy zobaczyła żandarmów, to też uciekła 
z domu. Kiedy powróciłem do domu, to zobaczyłem, że w ogrodzie świe-
żo był zakopany kopiec po ziemniakach. Na podwórku były plamy krwi. 
Domyśliłem się, że tam w tym kopcu pochowano zwłoki Żydów. Na drugi 
dzień odkopałem ten kopiec i widziałem zwłoki zamordowanych Żydów. 
Zwłoki te leżały jedne na drugich. Pod spodem leżała Żydówka Dora, a na 
wierzchu leżały zwłoki Żyda Rubina Herszki.

Nie widziałem ran postrzałowych u Rubina Herszkoc, ponieważ cały on 
był zakrwawiony. Natomiast widziałem ranę postrzałową u Dory Herszkoc. 
Miała ona ranę postrzałową na ramieniu. Być może, że miała ona i wię-
cej ran postrzałowych. Żandarmi po zamordowaniu Żydów zrabowali cały 
nasz dorobek. Zabrali nam inwentarz oraz wszystkie przedmioty użytku 
domowego.3

Źródło: AIPN Bi, 1/1028, mps., k. 41–43.

c W dokumencie Herszke.
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Nr 2

1987 kwiecień 4, Szprudowo, List Anny G. do Okręgowej Komisji Badania 
Zbrodni Hitlerowskich w Białymstoku

dn. 2 kwietnia 1987 r.

Podanie

Zgłaszam do Głównej Komisji Badańa Zbrodni Hitlerowskieja w Polsce 
Instytutu Pamięci Narodowej Okręgowej Komisji w Białymstoku [...]b 1

Było to w roku 1942 w Brańsku. Pamiętam, gdy getto żydowskie oto-
czyło gestapo 1 listopada, wypędzono Lud żydowski na wozy i do Treb-
linki wieziono. Wówczas to w nocy przyszli do nas Dora i Herszko Rubi-
nowiec, płakali, że nie mają gdzie się podziać. Moja mama Zuzanna Gołą-
becka, mieszkała wraz z nami na kol. Brańsk koło Poletył. Przyjęła Dorę 
i Herszka do pokoiku, do którego ja, jako prawa ręka mamy, wnosiłam im 
jedzenie w miskach, albo pilnowałam na dworze czy ktoś obcy nie wcho-
dzi [...]. Za kilka dni przyszedł Żydek Szmul Rachelzon, który dostawał od 
nas jedzenie i chleb i ogrzewał się przy ciepłym piecu. Ja również pilno-
wałam czy obcy lub Niemcy nie idą. Rachelzon często przychodził i od-
chodził [...]. Wieczorem, za kilkanaście dni w nocy, ktoś stuka do drzwi, 
prosi otworzyć, otworzono. Stali bracia Klejnoty Mośko boso na śniegu 
i obaj z Mulkiem płaczą, że lecieli boso po śniegu 7 kilometrów [...], zbóje 
[ich] napadli i zabrali im kożuch i buty ściągnęli z nóg. I zapłakani mówią 
„dtu ścielają, a tu psy brzesiajod, a my nie mamy gdzie uciekać”. Mama ich 
wpuściła, do dużego pokoju przyjęła, spali już u nas [...]. Bracia Mulko 
i Mośko Klejnoty siedzieli w dużym pokoju za piecem. Czasem poszli na 
jeden lub dwa dni i znów wrócili i siedzieli za piecem. Później zaczęli 
kopać pod podłogą kryjówkę tunel z wyjściem w takich krzakach jamach. 

a Tak w oryginale. 
b Pominięto dane adresowe.
c W oryginale „Róbinowie”. W dokumentach pojawiają się też inne zapisy nazwiska rodzeństwa: 
Rubinsztejn.
d–d Tak w oryginale.
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Kopali trzy miesiące, Herszko i brat Franek im pomagał. Później było to 
już lato [...], przyjechał na rowerze folksdojcz [...] z Brańska i powiedział 
„donosy przychodzą, że Żydom jeść dajecie. Powiedz mamie, że jak znaj-
dą u was Żyda to was wszystkich zabiją na miejscu wraz z Żydami”. Ja mu 
powiedziałam, że u nas nie ma żadnych Żydów, ani nie dajemy jeść, ani nie 
przychodzą do nas Żydzi i nigdzie nie ma żadnych kryjówek, i pojechał. 
A ja mamie to powiedziałam i mama poprosiła ich [Żydów] delikatnie, że 
takie ostrzeżenie, na razie zróbcie gdzieś kryjówkę dalej, a życied w nocy 
wam dostarczymy, aby nikt nie widział. I tak poszli wszyscy na cmentarzu 
pod kaplicą się ukryli i siedzieli tam kilka tygodni [...]. Niemcy nie przy-
chodzili na razie, a Żydki z kryjówki znów przeszli do lasu i wchodzili 
do naszych zabudowań, bo jeść im się chciało. Było to w sierpniu lub po-
czątek września 1943 roku, w samo południe. Ja z mamą obiad w kuchni 
gotowałyśmy, Dora i Herszko Rubin i mój brat Franek siedzieli w alkierzu 
przy stole [...]. Wyszłam po drzewo na ogień, patrzę, w bramę wchodzą 
żandarmi, dałam kilka kroków wstecz mówię „mamusiu Niemcy idą”, 
mama dała do nich znać, że Niemcy idą, ja cofnęłam [się] z powrotem 
do drzewa. Oni podchodzą do mnie i pytają o gospodarza, ja mówię „nie 
ma w domu”, a kto jest mówię „mama i brat Franek”, który siedział przy 
stole z Dorą i Herszkiem, a byli jeszcze bracia Mośko i Mulko Klejnoty 
w stodole. Spostrzegli dziurką, że żandarmi wchodzą, i uciekli z tyłu przez 
dziurę w stodole do lasu. A jeden żandarm pokazał na mnie „Jude, Jude” 
mówi, a folksdojcz mówi „nein, nein”. Ja mówię „brat jest za stodołą, rą-
bie pęczki, pójdę go zawołam” i idę i wołam na niby „Franek, Franek”, 
a wiedziałam, że on jest w mieszkaniu. Patrzę Niemcy idą za mną w stronę 
stodoły. Szłam wolno, aby do gąszczu leszczyn. Zbliżyłam się, a tu „halt 
halt”e bach strzał, przy samym uchu gwizdnęła kulka i druga nad głową 
i trzecia z drugiej strony [...]f, już byłam za gęstą leszczyną, a wówczas 
w bieg i w nogi, już mnie chyba nie widzieli. Odleciałam kilkaset metrów. 
A tu jak zaczęli strasznie strzelać u nas na podwórku, chyba ze sto razy. Ja 
w lesie usiadłam i zaczęłam strasznie płakać, że mamusia zabita i Franek 
zabity. Dora i Herszko zabici i wszyscy zabici i tak strasznie płakałam, ale 
poderwałam się, że mogą mnie gonić, zaczęłam uciekać dalej do Siostry 
[...]. Lecę patrzę przede mną z innej strony poleciała mama, zlecieliśmy 

e W dokumencie alt, alt.
f Wyraz nieodczytany.
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się u siostry. Patrzymy z krzaków wleciał na podwórko Franek. Uciekli 
oknem w inną stronę jak Niemcy poszli za mną. A Dora i Herszko na górę 
do wędzarni wskoczyli i tam ich znaleźli [...].

G. Annag�

Źródło: AIPN Bi 1/1028, k. 126–129v, oryg., rkps.

g Odręczny podpis.
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Nr 3

1987 marzec 7, Jehud – List Mulko Klejnota do Okręgowej Komisji Bada-
nia Zbrodni Hitlerowskich w Białymstoku

Jehud, 1987 rokua

7/3/marcab

Do Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskiejb w Polsce
Instytut Pamięci Narodowej 
Okręgowej Komisji w Białymstoku [...]c

List od Szanownego wyżej wymienionego Instytutu otrzymałem, za 
który serdecznie dziękuję.

Poniżej opisuję, w jaki sposób z oddaniem, narażając swoje własne ży-
cie i bezpieczeństwo, rodzina Gołembieckich ratowała mnie moje życie 
i pomagała mnie przetrwać i ukrywać podczas okupacji hitlerowskiej, po 
likwidacji getta w mieście Brańsku, gdzie się urodziłem i mieszkałem wraz 
z moją kochaną rodziną do czasu likwidacji getta i wymordowania wszyst-
kich żydowskich mieszkańców i także moją drogą rodzinę przez Niem-
ców, hitlerowców. Ja, Mulko Klejnot, uciekłem podczas likwidacji getta 
w mieście Brańsku, w którym żyłem z moją kochaną rodziną: rodzicami 
i rodzeństwem – braćmi i siostrami.

Podczas likwidacji getta w Brańsku 2/.XId listopada 1942 r. ja uciekłem 
z getta, żeby ratować moje życie. W tym tragicznym dniu przybyłem do 
szanownej rodziny Gołembiecki na kolonii za Brańskiem przed wsią Po-
letyły. Przybyłem do rodziny Gołembieckich wraz z moim bratem Mosz-
ko Klejnot oraz Dorą i Herszkiem Rubinsztejnowiee. Dora Rubinsztejn 
i Herszko Rubinsztejn byli siostra z jej bratem Herszkiem Rubinsztejnem. 
Ja, Mulko Klejnot, i wyżej wymienione osoby przez całą zimę i lato ukry-

a Powyżej odręcznie długopisem wpisano Wp. 87.03.16, poniżej Ldz. 501/87.
b Tak w oryginale.
c Pominięto dane adresowe.
d Tak w oryginale.
e Spotyka się także zapis nazwiska Róbin, Rubin.



Magdalena Dzienis52

waliśmy się u rodziny Gołembieckich. Gołembieccy ratowali mnie moje 
życie.

Wymieniam wszystkich członków rodziny Gołembieckich, u których się 
ukrywałem i [którzy] pomagali mi ratować moje życie: Ojciec tej rodziny 
już nie żył, żyła natomiast jego żona Zuzanna, Czesław Gołembiecki, Kazi-
mierz Gołembiecki, Franciszek Gołembiecki i Anna Gołembiecka [...].

Jesienią 1943 r., w październiku1, z Brańska niespodzianie przyjechali 
żandarmi [...], zdążyli złapać Rubinsztejn Dorę i Herszka i na miejscu roz-
strzelili i pochowali. Ja, Mulko Klejnot, i mój brat Moszko oraz rodzina 
Gołembieckich zdołaliśmy uciec. Dom rodziny Gołembieckich został ro-
zebrany przez Niemców do fundamentów, a inwentarz skonfiskowany.

Od tego tragicznego dnia rodzina Gołembieckich musiała ukrywać [się] 
wraz ze mną i moim bratem Moszkiem po dalszych okolicach i w lasach. 
Pani Gołembiecka Zuzanna, która obecnie nie żyje, traktowała nas bardzo 
dobrze i pomagała nam z oddaniem. Cała rodzina Gołembieckich ukrywa-
ła nas i mnie bardzo pomagała w najgorszym i tragicznym okresie w moim 
życiu. Rodzina Gołembieckich narażała swoje własne bezpieczeństwo 
i życie, pomagając ratować mnie i innych Żydów podczas okupacji nie-
mieckiej. Rodzina Gołembieckich była i jest bardzo szlachetna. Oni wspo-
magali i dawali chleba jeszcze innym Żydom, którzy ukrywali się. My 
siedzieliśmy u nich w schronie i zabudowaniach i podawali nam chleba 
i jedzenie. Niestety, mój brat Moszko Klejnot został także zamordowany 
później podczas tułaczki, gdy ukrywaliśmy się, i ja zostałem samotny z ca-
łej mojej rodziny.

Zaświadczam i podpisuję, że wszystko, co podałem i napisałem w moim 
liście, jest prawdą. Niestety, bardzo ciężko opisać naszą tragedię, co prze-
szłem w moim życiu podczas okupacji, ale postaram się odpisać odpo-
wiedź na Szanownego Pana listy i listy tej Komisji.

Z szacunkiem i łączę serdeczne pozdrowienia

Klejnot Mulko [...]g

Źródło: AIPN Bi, 1/1028, oryg., rkps, k. 153–155.

1 Według innych dokumentów było to w sierpniu lub wrześniu 1943 r.
g Odręczny podpis. Pominięto dane adresowe i postscriptum


