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Kult "mierci w#basenie Morza $ródziemnego istnieje od bar-
dzo dawna. Piramidy egipskie, sarkofagi rzymskie, pi%kne 
cmentarze w#zieleni, z#kamieniami, na których wyryte nazwi-
ska i#imiona zmar&ych. Cz%sto dopisane krótkie zdanie o#ich 
'yciu. Im wi%cej ów cz&owiek uczyni&, tym d&u'szy napis, oka-
zalszy pomnik, bogatsza historia.

W#Polsce 'yjemy w# kulcie dla niepodleg&o"ci#– sk&adamy 
ho&d tym, którzy walczyli za Kraj. I#ka'dy z#nich ma w&asne 
nazwisko, w&asne imi%#– oni 'yj( w#naszej pami%ci. Powstanie 
warszawskie: wielka kwatera brzozowych krzy'y. Monte Cas-
sino: tam, gdzie w#jasnym s&o)cu gin%li 'o&nierze, tam maj( 
dzi" jasne kamienie z#imionami, stopniem wojskowym, dat( 
"mierci. I#Katy), i#Starobielsk. Na Pow(zkach kolejne imiona, 
ranga wojskowa. I#ka'dy z#nich istnieje. Ka'de imi% zosta&o 
zapisane.

Getto warszawskie nie ma cmentarza. Ko"ci 'o&nierzy 'y-
dowskich s( zmieszane z#ceg&ami zburzonego miasta. Proch 
spalonych cia& zmieszany z#ziemi(. Nie ma grobów, nie ma 
kamiennych tablic. I#nie ma cz&owieka z#jego imieniem i#na-
zwiskiem, z#opowie"ci( najkrótsz(, kim by& i#jak 'y&.
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Anka Grupi)ska tworzy pomnik. Buduje pomnik dla ka'de-
go z#nich, dla ka'dego 'o&nierza getta warszawskiego. I#to jest 
cmentarz *ydowskiej Organizacji Bojowej. A#ten cmentarz nie 
z#zieleni, kwiatów, nie z#kamieni. To cmentarz z#liter, cmentarz 
ze s&ów o#tamtych ludziach. I#b%dzie taki cmentarz sta& na pó&-
kach, i#ka'dego dnia przypomni nam tych, którzy kamiennych 
grobów nie maj(.

Marek Edelman, lipiec 2002



Opowie!ci o"warszawskich powsta#cach 
$ydowskiej Organizacji Bojowej
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Irena Adamowicz urodzi#a si$ w%1910 
w%Warszawie. Wychowana w%rodzinie ka-
tolickiej, przed wojn& by#a dzia#aczk& 
Zwi&zku Harcerstwa Polskiego. Nale'a#a do 
w#adz harcerstwa 'e(skiego i%blisko wspó#-
pracowa#a z%'ydowsk& m#odzie'& z%Haszomer 
Hacair. Bardzo si$ przyja)ni#a z% Joskiem 
Kap#anem. Irena uko(czy#a pedagogik$ na 

Uniwersytecie Warszawskim. 

W%czasie okupacji by#a #&czniczk& 'ydowskiego podziemia. 
Pierwszy raz z% Warszawy do getta wile(skiego pojecha#a 
w%czerwcu 1942. Abie Kownerowi i%Ró)ce Korczak, tamtej-
szym liderom podziemia, opowiedzia#a o%getcie w%Warszawie. 
Potem je)dzi#a do gett w%Kownie, Szawlach, Bia#ymstoku. Po-
*redniczy#a mi$dzy AK i%+OB-em. Cz$sto wchodzi#a do getta 
warszawskiego. Odwiedza#a chaluców na farmie czerniakow-
skiej%– o%tym pami$ta#a Hela Szuster. Irenie bardzo pomaga#y 
dwie starsze panie: Janina P#awczy(ska i%Rena Laterner. (Prze-
nosi#y listy i%gazety mi$dzy 'ydowskimi bojowcami a%polskim 
podziemiem. Po powstaniu kwietniowym same zbudowa#y 
kryjówk$ dla dziesi$ciu powsta(ców; zgin$#y razem z%nimi. 
Zdaje si$, z%powodu donosu). 

Po wojnie Irena Adamowicz mieszka#a na ulicy Dolnej. Pra-
cowa#a w%Bibliotece Narodowej. Opiekowa#a si$ star& mat-
k& i% 'y#a przyja)niami wojennymi: pisa#a serdeczne listy do 
Izraela. (Przez kilka miesi$cy w%1958 odwiedza#a izraelskich 
przyjació#, wróci#a bardzo szcz$*liwa). Irena ba#a si$ *mierci 
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w%samotnej chorobie. Pod koniec 'ycia stroni#a od wszystkich, 
nawet od swych najbli'szych. Zmar#a w%sierpniowy dzie( 1973 
roku, nagle, na chodniku Krakowskiego Przedmie*cia. (Meda-
lem Sprawiedliwy w*ród Narodów ,wiata zosta#a odznaczona 
w%1985 roku).

Chaim Akerman (Ankerman) by# dzia#aczem pepe-
erowskim w%getcie. Pisa#? drukowa#? roznosi#? gazet$ „Morgen 
Frei” (Jutro Wolni), wydawan& po 'ydowsku przez organiza-
cj$ Sierp i%M#ot. W%powstaniu kwietniowym walczy# w%grupie 
+OB-u%Paw#a Bryskina, która na pocz&tku maja przedosta#a 
si$ do dowództwa powstania przy Mi#ej 18. (To by# wielki, do-
brze wyposa'ony bunkier unterweltu. Zarz&dza# nim Szmul 
Iser, który zgodzi# si$ wpu*ci- wszystkich 'obowców). Chaim 
zgin&# najprawdopodobniej 8 maja 1943 roku, kiedy Niemcy 
wpu*cili gaz do bunkra. Zgin$li prawie wszyscy%– 100, mo'e 
150 osób.

Aleksander pozosta# w%zapiskach i%pami$ci przywódców 
powsta(czego +OB-u. By# dzia#aczem lewicowym, potem po-
wsta(cem. Nie zapisano wtedy jego nazwiska. Marek Edelman 
pami$ta, 'e mia# trzydzie*ci kilka lat, by# t$gim, barczystym 
brunetem, nosi# ciemne okulary. Bystry humanista, dobrze 
mówi# po 'ydowsku i%po polsku, zna# si$ na literaturze i%na woj-
skowo*ci. (Historyk napisa#: prawdopodobnie mowa o%Fonda-
mi(skim. I%tak powtarza historia). Marek Edelman mówi, 'e 
Aleksander nie mia# nic wspólnego z%Fondami(skim, 'e Fon-
dami(ski zgin&# wcze*niej, przed pa)dziernikiem 1942. Anna 
Lanota, która zna#a Fondami(skiego, mówi, 'e Aleksander to 
nie Fondami(ski i% 'e Fondami(ski zgin&# chyba w%Wielkiej 
Akcji. Aleksander zgin&# (najprawdopodobniej) w%powstaniu, 
8 maja w%bunkrze na Mi#ej.
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Jakub Chaim Meir (Majer) Alek-
sandrowicz urodzi# si$ 6 lipca 1925 
w%Ostrowcu Kieleckim [do lat 20. nazywanym 
Ostrowcem nad Kamienn&, a%po 1937 ,wi$to-
krzyskim] w% rodzinie handlarza drewnem. 
Ojciec jego mia# na imi$ Szmul Josek, mama 
by#a Malka. Mieszkali w%Ostrowcu przy ulicy 
Denkowskiej 15. Jakub uczy# si$ w% jesziwie, 

ale gdy wybuch#a wojna, obci&# pejsy i%przyst&pi# do skautów 'ydow-
skich z%Haszomer Hacair; zosta# sekretarzem miejscowego gniazda. 
W% pa)dzierniku 1942 Niemcy zamordowali jedena*cie tysi$cy 
ostrowieckich +ydów. Wtedy zgin$li rodzice i% siostra Jakuba. 

W%grudniu 1942 i%na pocz&tku 1943 kilku 'ydowskich ch#opców 
i%dziewcz&t z%Ostrowca przyjecha#o do getta w%Warszawie. Eiger 
Awram, Gertner Abek, Morgenlender Icchak, Horowicz Awram, 
Silman Basia i%Silman Suja, Katz Nechemia, Aleksandrowicz Ja-
kow%– te nazwiska, w%taki sposób, zapisa# Dawid Sztajn. Jakub 
by# jednym z%najm#odszych 'obowców. Przyjaciele nazywali go 
Klostermajer, bo strzela# tak celnie, jak znany w%getcie esesman*. 
Walczy# w%grupie Dawida Nowodworskiego na terenie szopów 
Toebbensa-Schultza. 23 kwietnia kula dum-dum rozerwa#a mu 
r$k$. Ci$'ko rannego powsta(cy nie zabrali do kana#ów. Jakub 
zosta# w%getcie. Mia# wtedy osiemna*cie lat.

Estera Altenberg urodzi#a si$ w%Mi$-
dzyrzecu Podlaskim. By#a aktywna we Fraj-
hajcie, m#odzie'owej przybudówce Poalej 
Syjon Prawicy. Marzy#a o%wyje)dzie do Pale-
styny, wi$c przy#&czy#a si$ do kibucu Bo-
rochowa w%0odzi. (0ódzka hachszara, obok 
kieleckiej, by#a jednym z% najwi$kszych 

* Klaustermeyer Karl Heinrich, SS Oberscharführer, w%1965 skazany na do'y-
wocie przez s&d w%Bielefeld.
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o*rodków przygotowuj&cych m#odzie' do wyjazdu). Zosta#a kibu-
cow& szwaczk&. 

Po wybuchu wojny pojecha#a na farm$ rolnicz& do Sterdy-
ni ko#o Soko#owa. Kiedy Niemcy coraz szczelniej zamykali 
getta, chaluce musieli likwidowa- hachszary. Wówczas Es-
tera przedostaa#a si$ do warszawskiego getta. Przyj$to j& 
do +OB-u, do grupy Droru Beniamina Walda. Estera przy-
ja)ni#a si$ z%Rebek& Glanc, która zgin$#a w%walce 'obow-
ców%w%Cz$stochowie w% sierpniu 1943. Estera Altenberg 
zgin$#a w%Warszawie kilka miesi$cy wcze*niej, w%kwietniu. 
Mia#a dwadzie*cia siedem lat.

Aron Alter, Anto!, walczy# w%grupie PPR-u%He(ka Kawe. 
(27 kwietnia *miertelnie ranny Hesiek Kawe odda# swój pisto-
let i%zegarek Antosiowi). Wiadomo, 'e Anto* wyszed# z%getta 
kana#ami 29 kwietnia i%dotar# do lasów wyszkowskich. Nie 
wiadomo, w%jakich okoliczno*ciach zgin&#.

Ma"ke Alterman, Mania, urodzi#a si$  
w%1915 w%+elechowie. Matka Mani by#a 
krawcow&, a%ojciec wozi# ró'ne towary do 
miasteczkowych kramarzy. Rodzice, po-
bo'ni i%biedni bardzo, przenie*li si$ do 
Warszawy w%nadziei na troch$ #atwiejsze 
'ycie. Mieszkali przy Mi#ej 4, w%sercu 'y-
dowskiej dzielnicy. Ma#ke by#a piln& 

uczennic& 'ydowsko-polskiej szko#y powszechnej przy Boni-
fraterskiej. Musia#a pomaga- rodzicom, wi$c zacz$#a praco-
wa- i%uczy- si$ wieczorami na kursach szko#y zawodowej 
ORT-u. Troch$ wbrew ich woli, a%bardzo pod wp#ywem sio-
stry Biny, która od kilku lat mieszka#a w%Palestynie, Ma#ke 
zaanga'owa#a si$ w% prac$ ruchu syjonistycznego. Razem 
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z%Pol& Elster za#o'y#a grup$ m#odych Frajer Szomer przy Po-
alej Syjon Lewicy. Ma#ke dorasta#a w%organizacji, a%potem 
uczy#a i%wychowywa#a innych. 

W%getcie pracowa#a w%kuchni ludowej przy Elektoralnej 14%–  
pomaga#a jeszcze biedniejszym. Zaanga'owa#a si$ tak'e w%dzia-
#ania podziemne%– kolportowa#a pras$, by#a #&czniczk& z%pol-
sk& konspiracj&. Zgin$#a najprawdopodobniej w%czasie powsta-
nia kwietniowego.

Szlomo Alterman te' urodzi# si$ 
w%+elechowie. +ywy i%weso#y ch#opak in-
teresowa# si$ *wieckim 'yciem i%nie chcia# 
chodzi- do chederu. Podobnie jak jego 
starsza siostra Ma#ke, marzy# o%dalekim 
Kraju i%dlatego wst&pi# do Frajhajtu. Szlo-
mo pracowa# jako pomagier w%mydlarni 
na Nalewkach. Troch$ po kryjomu przed 

ojcem uczy# si$ na kursach organizowanych przez Tarbut i%by# 
kolarzem w%klubie sportowym Hapoel. Zupe#nie po kryjomu 
przed ojcem je)dzi# na letnie obozy koedukacyjne m#odych sy-
jonistów. 

W%getcie by# elektrykiem i%opiekowa# si$ uciekinierami z%ma-
#ych miasteczek. Krótko pracowa# na poczcie. W%powstaniu 
kwietniowym walczy# w%oddziale Droru Henocha Gutmana 
na terenie szczotkarzy, a%potem na Franciszka(skiej. 10 maja 
wyszed# z%getta kana#ami na stron$ polsk&. Masza Glajtman-
-Putermilch pami$ta#a, 'e Szlomo #adnie *piewa# i%by# pi$kny 
jak marzenie, to on ci&gn&# j& w%kanale i%si# dodawa#. Wal-
czy# w%oddziale partyzanckim na wschodnim brzegu Bugu. 
Zgin&# w%lecie 1943 w%okolicach 0om'y, najprawdopodobniej 
ze swoim przyjacielem, powsta(cem z%getta, Kub& Gutraj-
manem.
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