
Rodzina Wojciecha Kalwińskiego ukrywająca Żydów 

Rolnik Wojciech Kalwiński, jego żona Katarzyna i 
czworo ich dzieci mieszkają na obrzeżach Lwowa.

1941: Wojciech Kalwiński jako rzecznik Regionalnego 
Związku Rolników musi kontaktować się z niemieckimi 
władzami okupacyjnymi.

1942/43: od sierpnia 1942 roku Wojciech ukrywa 
właściciela kawiarni Holtza i jego rodzinę. Stopniowo 
liczba tych ukrytych rośnie do 22, na końcu (11/1943) 
dołączyli do nich Mojżesz Korn i Leon Weliczker.

1944: intensywne przeczesywania okolicy. Ludzie 
udzielający schronienia Żydom są wieszani

Parze Kalwińskich pomaga 16-letni syn Kazimierz, który często śpi w stajni, pilnując 
wejścia do kryjówki i rozmawiając z uwięzionymi ludźmi.

23 maja 1967 roku Wojciech Kalwiński i jego żona Katarzyna zostają uznani przez 
Yad Vashem za Sprawiedliwych wśród Narodów Świata.

14 listopada 1988 r.również ich syn, Kazimierz Kalwiński, zostaje uhonorowany jako 
Sprawiedliwy.

Moses Korn i Leon Weliczker szukali kryjówki po ucieczce z "brygady śmierci". Wielu 
ludzi w okolicy bało się, że zginą jako pomagający Żydom. Uciekinierzy swoją drugą 
kryjówkę znaleźli u ogrodnika Józefa Kalwińskiego:

»Zostaliśmy  tam  przez  trzy  dni.  Potem  musieliśmy  odejść.  Józef  nic  o  tym  nie  
wiedział, bo poszedł do karczmy z tymi pieniędzmi, które mu daliśmy i nie wracał  
cały czas... Żona Józefa powiedziała teściowi [Wojciechowi], że nasze pieniądze są  
winne temu, że mąż nie wrócił do domu przez te trzy dni. Jeśli nie wróci natychmiast  
do domu, to zgłosi "jego Żydów" do Gestapo. Stary człowiek zaczął się wtedy bać, bo  
obawiał się, że jeśli Niemcy znajdą Żydów w domu jego syna, to też przeszukają jego  
dom, a on rzeczywiście ukrywał Żydów, a jego syn i synowa nic o tym nie wiedzieli.  
Więc  przyszedł  w  środku  nocy  ...  i  zabrał  nas  do  swojego  domu  ...  W  nowej  
kryjówce ... około trzydziestu metrów kwadratowych, znaleźliśmy dwudziestu dwóch  
innych Żydów«  (Weliczker Wells, Ein Sohn Hiobs, s. 230)
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