
mają zaszczyt zaprosić na 

Upamiętnienie 
Michała Stasiuka
zamordowanego za pomoc Żydom 
w czasie okupacji niemieckiej

Program uroczystości 29 listopada 2022 roku

godz. 11.00 
Msza Święta
Kościół pw. Św. Wojciecha 

i Św. Stanisława 

w Rzeszowie

godz. 12.15
Upamiętnienie 
Michała Stasiuka 
Ratusz w Rzeszowie 

godz. 13.00
Odsłonięcie 
tablicy 
upamiętniającej 
i złożenie kwiatów 
Plac Cichociemnych 
w Rzeszowie

Dr hab. Magdalena Gawin
Dyrektor Instytutu Pileckiego

oraz  

Konrad Fijołek 
Prezydent Miasta Rzeszowa

ZAWOŁANI 
PO IMIENIU
Upamiętnienie 
Michała Stasiuka
zamordowanego za pomoc Żydom 
w czasie okupacji niemieckiej



Pod rzeszowskim rynkiem od wieków istniał system podziemnych przejść 
i pomieszczeń służących jako piwnice. W czasie niemieckiej okupacji, 
prawdopodobnie od wiosny 1943 roku, stały się one kryjówką dla prawie  
40 zbiegłych z tutejszego getta Żydów. „Bunkier”, bo tak nazywali to 
miejsce jego nowi lokatorzy, był doskonale zorganizowany – pełniono 
w nim wartę, a nawet zainstalowano system ostrzegawczy. Łącznikiem ze 
światem zewnętrznym i jednocześnie opiekunem uciekinierów był dozorca 
kamienic w rynku, Michał Stasiuk, wraz ze swoją żoną Wiktorią.

Pod koniec lutego 1944 roku kryjówka została odkryta. Niemieckim 
funkcjonariuszom udało się złapać kilku uciekinierów, których poddano 
brutalnym przesłuchaniom, a następnie rozstrzelano. Uzyskane od 
nich informacje doprowadziły do aresztowania małżeństwa Stasiuków. 
Ostatecznie Wiktoria Stasiuk została zwolniona, a Michała Stasiuka 
skazano na śmierć za „pomoc elementom wrogim Rzeszy” – jak 
informowały rozwieszone w Rzeszowie niemieckie afisze śmierci. Wyrok 
wykonano pod koniec marca 1944 roku. 

Tylko nieliczni z ukrywających się pod rzeszowskim rynkiem Żydów przeżyli 
Holokaust.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w uroczystości  
do 22 listopada 2022 roku. Kontakt: kontakt.zawolani@instytutpileckiego.pl

Program Zawołani po imieniu, realizowany przez Instytut Pileckiego, 
poświęcony jest osobom narodowości polskiej zamordowanym 
za pomoc Żydom w czasie okupacji niemieckiej. Pamięć o tych, 
którzy wykazali się heroizmem w obliczu niemieckiego terroru, 
jest pielęgnowana we wspomnieniach rodzin, jednak często 
te tragiczne historie nie są szerzej znane. Instytut Pileckiego 
podejmuje starania, aby te trudne doświadczenia stały się częścią 
lokalnej, a w konsekwencji – także powszechnej, świadomości 
historycznej. Odsłonięty wspólnie z rodzinami i samorządami 
kamień pamięci staje się trwałym znakiem pamięci o ofiarach, 
przypominającym jednocześnie o wartościach, które wyznaczają 
miarę człowieczeństwa.

musimy zatem wiedzieć
policzyć dokładnie
zawołać po imieniu
opatrzyć na drogę
ZBIGNIEW HERBERT

patronat

organizator instytucja nadzorująca

współorganizator partnerzy

Patronat Narodowy  
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy  
w Stulecie Odzyskania Niepodległości


