
Małżeństwo Józefków: † 1943

Bronisław Józefek i Maria z domu Slowicz 
prowadzili pod Lwowem gospodarstwo rolne. 
Dalsze dane nie zostały jeszcze ustalone.

W czasie okupacji niemieckiej Bronisław Józefek 
pracował także jako brukarz.  Małżeństwo 
początkowo ukrywało w swoim gospodarstwie  
sześciu Żydów.

1943: 19.XI. "Brygada Śmierci" podjęła częściowo 
udaną próbę ucieczki z obozu pracy przymusowej 
Janowska; 26 uciekinierów zostało przyjętych 
przez Józefków.
Kryjówka ta została ujawniona Niemcom na 
początku grudnia, najprawdopodobniej przez 

szwagra Józefka. Większość ukrywających się osób zdołała jednak uciec - 
czterech zginęło..

Państwo Józefkowie zostali po kilku dniach straceni dla odstraszenia innych. 

Leon Weliczker opisuje ich losy w swojej książce "Syn Hioba". Nazywa tę parę 
"Juzek", tak jak usłyszał i zapamiętał ich nazwisko. Małżeństwo Józefków 
(Józefek - Juzek) chciało ratować i stało się ofiarą. Do teraz nie istnieją w 
powszechnej pamięci.
+
Leon Weliczker, który wraz z innymi Żydami zostaje ukryty w bunkrze 
ziemnym pod stajnią, przez rolnika Kalwińskiego mieszkającego na obrzeżach 
Lwowa, dowiaduje się o nich na początku grudnia:
»To było 6 grudnia. Jak zwykle, nasz gospodarz [Wojciech Kalwiński] przyszedł do  
nas  wieczorem.  Tym  razem  wydawał  się  bardzo  zdenerwowany.  Powiedział,  że  
trzydziestu  dwóch  Żydów  zostało  odkrytych  w  domu  sąsiada  Juzka,  zaledwie  
kilkaset  metrów  stąd.  Dwudziestu  sześciu  z  nich  należało  do  Brygady  Śmierci.  
Herches [rzecznik Brygady Śmierci] też tam był. Gdy prowadzono ich do ciężarówki,  
nagle  zaatakowali  Niemców;  dwudziestu  ośmiu z  nich udało się  uciec.  Ostatnia  
czwórka  została  otoczona przez  policjantów,  ponieważ trzech  z  nich  nie  chciało  
opuścić czwartego - wszyscy byli braćmi, a on został ranny. Następnego dnia Juzek i  
jego żona zostali  aresztowani  i  publicznie  powieszeni  na rynku.  Nasz  gospodarz  
obawiał  się,  że odkrycie Żydów w tej  okolicy może doprowadzić do generalnego  
przeszukania domów.« (Weliczker,  Ein Sohn Hiobs, S. 243)
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