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Droga Pani Hanko,  
 

  „Kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat”- napisane jest w Torze. 

  

 Przez dwa lata, z narażeniem życia ratowała Pani małego Abramka 

Jabłońskiego przed okrucieństwem Niemców. Starała się Pani zapewnić  

mu jak najlepsze dzieciństwo w tych tak strasznych czasach. Dzięki Pani 

ofiarności Abram przeżył Holokaust, następnie założył rodzinę, doczekał 

się dzieci i wnuków.  
 

 Dzisiaj w dniu sto pierwszej rocznicy Pani urodzin, kilka pokoleń  

Jabłońskich z Polski, Izraela i Australii składa Pani podziękowania za jej  

wielkie serce, bohaterstwo i poświęcenie. Abram mówił o Pani jako o 

drugiej Matce. Pani Hanko, kochamy Panią, podziwiamy i z całego serca 

dziękujemy za uratowanie Abramka.  
 

 Z okazji urodzin składamy Pani życzenia zdrowia i dalszej boskiej 

opieki. 
 

         

       Rodzina Abrama Jabłońskiego 

 

  



 Życzenia składają:   

 

Dzieci Abrama 
Syn Yossi Jabłoński i jego żona Ilana oraz dzieci: Odeya Faiga, Noa Hadassah, 

Itamar Meir, Batya Taeer. 

 

Córka Sigal Gur-Lavi i jej mąż Boaz oraz dzieci: Yanai, Asael, Hadar, Alma. 

 

Syn Alon Jabłoński i jego żona Moria oraz dzieci: Hana Nesya, Haya. 

       

Dzieci Loni, siostry Abrama 
Córka Simona Saar - Russek i jej mąż Abraham (Klok) wraz z dziećmi: Irit, 

Guy, Einaw, Nir, Yuval oraz wnukami: Ori, Zohar, Yaara, Inbar, Itamar, Yotam, 

Yftach, Neta, Evyatar, Noam, Rom, Or. 

  

Córka Nomy Regev i jej mąż Ruven oraz córki: Maya, Talya i Noa oraz 

wnuczka Noam.  

 

Dzieci Izy (Iska Chawa), siostry Abrama 

Krystyna, żona Piotra Sztyma Bp. wraz z dziećmi: Bartoszem i Marianną 

oraz wnuczką Tosią. 

 

Grażyna Pawlak z córką Justyną i jej synkiem Józefem wraz z dziadkiem 

Andrzejem.  

 

Jan Sztyma z żoną Genią i dziećmi: Tamarą i Maćkiem oraz wnukami: Idą, 

Kosmą, Tytusem, Olą i Emilką. 

 

Rodzina Stefana Jabłońskiego 
Córka Judy Kolt z dziećmi: Stevenem i jego żoną Frances, Gregiem i jego 

żoną Emmą oraz Katriną i wnukami: Gali Shmuel, Noam Natan, Daisy Chayne, 

Satchel Alexsander, Aviva Deborah, Jonathan Jacob oraz prawnuczkiem Maor 

Haim Sykes. 

 

Córki Tosi Rogozińskiej Bp., wnuczki Stefana  

Julia Rachel Rowse z mężem i dziećmi: Janine Tosia Rowse, Andrew Edward 

oraz wnukami: Madeleine Lorna i Jacob Edward.   

  

Karen June Gordon z mężem i z córkami: Sally Felicia i Jessie Debbie.
 



W latach okupacji niemieckiej 
Maria Koźmińska i jej pasier-
bica Anna mieszkały w Czę-
stochowie.

Nasza 
„Sprawiedliwa 

Wśród Narodów 
Świata” 

Pani HANKA 
KOŹMIŃSKA

W latach 1943-1945 ukrywały ży-
dowskiego chłopca, Abrahama 
Jabłońskiego, którego znały pod 

nazwiskiem „Bogdan Bloch”.

Pani Hanka:
Zwrócił moją uwagę swoim 
zachowaniem odmiennym od 
chlopcow polskich i śniadą cerą. 
Był w wieku około 10 lat. Bar-
dzo grzeczny ale jakby wylęk-
niony.

Maria        Hanka

Obie panie czasowo udzieliły też 
schronienia panu Rubinsteinowi, 
dalekiemu krewnemu rodziny Ja-
błońskich oraz jego znajomej Ricie 
wraz z jej matką Stefą.



Abram:
Przed przerzuceniem mnie przez górny otwór drzwi piwnicy uściska-
łem moją mamusię, która całowała mnie tak jak byśmy się nie mie-
li już zobaczyć, po czym szybko opuściła piwnicę, zostawiając mnie 
ojcu. (…) To był ostatni raz kiedy go widziałem i pierwszy raz kiedy 
widzialem łzy w jego oczach.

50 lat później. 
Abram w piwnicy znajdującej 
się w na terenie getta w Czę-
stochowie, w którym prze-
bywała jego rodzina. Przez 
otwór zrobiony w drzwiach 
piwnicy ojciec, Josef Jabłoński 
przerzucił go na aryjską stro-
nę w święto Jom Kipur w 1942 
roku.

Syma Ester Jabłońska 
– matka Abramka

Josef Jabłoński 
– ojciec Abramka



Abram:
W pierwszym okresie byłem ukry-
wany w kryjówce przygotowanej 
specjalnie dla mnie w mieszka-
niu do czasu aż poznałem i na-
uczyłem się na pamięć szcze-
gółów mojej nowej tożsamości, 
zgodnej z  metryką wystawioną 
na nazwisko Bogdan Wojciech 
Bloch (...) Metrykę tę udało się 
zdobyć dla mnie mojemu wujowi 
Szlomo od księdza w Warszawie, 
który najwyraźniej nie wpisał do 
ksiąg parafialnych faktu śmierci 
chłopca, właściciela dokumen-
tu, który zginął w  czasie oku-
pacji w  Warszawie zabity przez 
Niemców.

Pani Hanka:
Wieczorem przychodzi wyso-
ki mężczyzna nie podobny do 
Żyda, kulturalny, delikatny, 
można powiedzieć zażenowany 
sytuacją. Mówi, że jest wujkiem 
Bogdana i  bardzo prosi o  zaję-
cie się chłopcem, na jakiś czas…

Stefan (Szlama) Jabłoński 
– wujek Abramka

trudno określić w tej chwili... robi 
starania o wyjazd za granicę.

Patrzę dziecko blade, spokojne ale 
w oczach widać niepewność, lęk... 
co dalej... jak? Jego wielkie czarne 
oczy patrzyły badawczo na nas, 
na mieszkanie, jakby pytając jed-
nocześnie wzrokiem „jak mi tu bę-
dzie?”. Wujek rozmawiał z Mamą 
krótko a ja zajęłam się wystraszo-
nym dzieckiem. Żal mi go było. 
Przygotowałam kolację, zaczęłam 
rozmawiać wesoło, aby on chociaż 
trochę przestał się bać.



 Mamusia naszykowała mu spanie w dużym jak na niego łóżku, 
pocałowała go na dobranoc... zgasiła światło aby mały mógł prę-
dzej zasnąć. Gdy po jakimś czasie ja zajrzałam do pokoju, chłopiec 
leżał z otwartymi oczami, widać było w nich skupienie... myślenie... 
nic dziwnego, tyle przeżyć – czy to nie za wiele jak na ten wiek?(...)
 Takie były mniej więcej pierwsze chwile Bogdana w naszym 
domu. Dziecko spokojne, posłuszne, nie sprawiało żadnych kłopo-
tów. Starałam się wciągać go trochę w  zajęcia domowe (oczywi-
ście na jego poziomie) jak posłanie łóżka, przygotowanie śniadania, 
zresztą dosyć skromnego, czasem chodziliśmy razem na rynek robić 
zakupy. Chłopiec odprężał się coraz więcej, uśmiechał od czasu do 
czasu – co uważałam za pewne osiągnięcie. (...)
 Pokazywałam Bogdanowi atlasy ze zwierzętami, zainteresowa-
łam go ornitologią – pokazując piękne ptaki z różnych części świa-
ta (albumy miałam od mojego wujka). Wieczorem chodziliśmy na 
spacery, aby dziecko mogło przed snem zaczerpnąć więcej świeżego 
powietrza. Bogdan interesował się gwiazdami, stawiał mi bardzo 
ciekawe, inteligentne pytania (...)

 Sąsiad dostał kawałek łąki i powiedział, że nie jest głupi aby 
się tak męczyć z odchwaszczeniem terenu, bo wiadomo, 

na łące nic nie wyrośnie. Ja wtedy miałam dosyć siły 
i energii, a także chęci na taką pracę. Zabrałam się 
energicznie. Wkrótce powstały równe, ładne grząd-
ki na których, już razem z  Bogdanem sadziliśmy 
(albo sialiśmy) rzodkiewkę, marchew, buraki, sała-
tę, trochę kwiatów oczywiście... itp. (...)

 Od czasu do czasu późnym wieczorem zjawiał się Wu-
jek i rozmawiał poważnie z Bogdanem, bardzo serdecznie 

ale i krótko. Zawsze przynosił mu coś lepszego do zjedzenia. 



Razu jednego przyniósł jabłka, z  którymi Bogdan 
zasnął trzymając je w ręku. Rozumiałam, że to jabł-
ko było wtedy symbolem kontaktu z rodziną rzuco-
nego między obych ludzi – małego przecież dziecka. 
Kiedyś odwiedziła go jego siostra (Iska Chawa-Iza) 
(…)

Abram:
Należy podkreślić, że w tym cza-
sie ani Hanka ani jej matka nie 
pytały mnie ani razu o moją ro-
dzinę lub o moje dzieje do chwili 
przybycia do nich, nie wypyty-
wały co wiem na temat znik-
nięcia mojego wuja Szlomo lub 
dlaczego skończyły się wizyty 
mojej siostry. Przyjmowały mnie 
i moją obecność u nich jako coś 
oczywistego, nie żądając ani nie 
oczekując niczego w  zamian, 
chociaż ich sytuacja ekonomicz-
na była niezbyt dobra, poza tym 
wiedziały doskonale, co je cze-
ka, jeżeli ktoś odkryje moją toż-
samość. Pamiętam, że pewnego 
razu zachorowałem i przez długi 
czas miałem wysoką gorączkę, 
kiedy w tym samym czasie wiele 
dzieci w  sąsiedztwie chorowa-

ło na choroby dziecięce takie 
jak odra czy świnka. Kiedy nie 
miały już nadziei na wylecze-
nie mnie samodzielnie, musiały 
wezwać lekarza, ryzykując, że 
mogę zostać zabrany do szpita-
la, co oznaczało natychmiasto-
we odkrycie mojej tożsamości. 
Zwróciły się do starszego leka-
rza, którego znały od dawna, 
a on opiekował się mną u nich 
w domu aż wyzdrowiałem, wy-
mawiając im przez cały czas su-
rowo, że narażają się w ten spo-
sób przeze mnie a przy tym także 
jego.

Pani Hanka:
Co by tu wymyślić aby zająć 
jego myśli i  dać jakieś zajęcie 
nie przekraczające sił i  możli-
wości wracającego stopniowo do 



zdrowia chłopca. Ponieważ ja malowałam laurki na sprzedaż (to było 
moje dodatkowe zajecie dające zresztą nieduży dochód) zachęciłam 
i jego do rysowania, do malowanaia akwarelami.

Abramek z Panią Hanką Powrót do wspomnień



Pani Hanka:
Ja oczywiście chodziłam do ko-
ścioła, tyle przecież trzeba było 
„powiedzieć” Panu Bogu, o  ile 
rzeczy poprosić... itp. Kościółek 
był zawsze pełny ludzi. Bogdan 
prosił aby go ze sobą zabrać. Po-
czątkowo miałam pewne objek-
cje, ale wreszcie ustąpiłam jego 
prośbom. Nabożeństwa wywarły 
wielkie wrażenie! Sama atmos-
fera, śpiew, światła, kadzidła 
i  te rozmodlone twarze ludzi 
w  różnym wieku, wpatrzonych 
w  ołtarz, skupionych... Bogdan 
zapomniał o  wszystkim, zapa-
trzony, zasłuchany... miało się 
wrażenie, że świat przestał dla 
niego istnieć. A tu ludzie podają 
swoje intencje, błagania „o po-

wrót ojca z  niewoli, o  zdrowie, 
o nawrócenie, o...dziesiątki róż-
nych intencji”. (...) Po powrocie 
Bogdan zasypywal mnie pyta-
niami w  rodzaju czy każdemu 
wolno się modlić do Chrystusa? 
Czy dzieci też mogą się modlić 
a czy i on też może... czy Bóg za-
wsze wysłuchuje modlitw... itp.

W niedzielę chciał iść ze mną na 
Jasną Górę. Znowu pytania... 
i  pragnienia... Czy ja mogę 
otrzymać chrzest? Jak to zro-
bić?... itp. Pragnienie dziecka 
zostało spełnione. Wielka radość 
i  spokój jaki był widoczny na 
jego twarzy -  świadczyły wiele, 
były dostatecznie wymowne. (...)

Brat Benedykt wspomina Abramka:
Przewielebny ojcze przeorze, spełniając prośbę ojca w  sprawie mini-
stranta (poch. żydowskiego) nie pamiętam jego imienia i  nazwiska. 
Zwrócił moją uwagę swoim zachowaniem odmiennym od chłopców 
polskich i śniadą cerą. Był w wieku około 10 lat. Bardzo grzeczny, ale 
jakby wylękniony. Pamiętam, że gdy go zapytałem z jakiej ulicy jest, to 
jakby się przestraszył, powiedział, że z Rynku Wieluńskiego. Ale w ogó-
le unikał rozmów z kolegami. Był na pewno żydowskiego pochodzenia. 
W roku 43 były łapanki, w koncu 43 już nie przychodził.



Pani Hanka:
Jednego dnia wracam – Bogdana nie ma – co się stało? Przyje-
chała ciocia i zabrała go ze sobą. Chłopiec pożegnał się serdecznie 
z moją Mamusią, ze mną nie zdążył i wyjechał pod opieką cioci. 
Pomyślałam, ja swoje zrobiłam, dałam dziecku radość i  spokój 
i ufne spojrzenie w przyszłość. Dalej powierzyłam go opiece Matki 
Boskiej Częstochowskiej.
 

Abram wpisuje się do 
Księgi Pamiątkowej  

na Jasnej Górze:
 

(towarzyszą mu Grażyna -
siostrzenica i jej córka Justyna)

Ja, mały chłopiec, Awraham Icchak Jabłonski, który 
w latach 1943-1945 nosiłem nazwisko Bogdan Bloch, 
służyłem między innymi jako ministrant (chłopiec 
pomagający księdzu) w  kościele Jasna Góra, świę-
tym miejscu dla narodu polskiego i dla chrześcijan 
katolików na całym świecie ze względu na święty ob-
raz z Czarną Madonną. Możliwość jaką otrzymałem 
przebywania na terenie Jasnej Góry i służby tam jako 
ministrant u księży – Braci Paulinów przez wiele go-
dzin w ciągu dnia, a niekiedy nawet sprędzania tam 
nocy, kiedy poza terenem kościoła panowała sytuacja 
zagrożenia pewną śmiercią – ta możliwość napełnia-
ła mnie poczuciem bezpieczeństwa i wiary w boską 
opiekę.



Pani Hanka:
Jakie moje wzruszenie i radość były wielkie 
gdy po 50 latach zjawia się już nie „mały” 
lecz „duży” Bogdan, odwiedzić swoją już 
starą opiekunkę z dziecinnych lat.



Abramek 
z siostrami, 
Lonią i Izą.

Początek lat 70-tych. 
Abram z rodziną. 
Od lewej: Abram, 
Alon, Sigal, żona 
Sara, Jossi.

Dzieci Abrama dzisiaj. Od lewej: Alon, Sigal, Jossi.



Od lewej: Alma, Boaz (mąż Sigal), Yanai, Hagae, Sigal, Asael   

RODZINA SIGAL – CÓRKI ABRAMA



Od lewej: Noa Hadassah, Itamar Meir, Yossi, Batia Teer, Ilana 
(żona Yossi), Odea Fajga

RODZINA YOSSI – STARSZEGO SYNA ABRAMA



Od lewej: Moria Rivka (żona Alona), Hasya, Alon i Hana Nesya

RODZINA ALONA – MŁODSZEGO SYNA ABRAMA
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