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Ulma - sprawiedliwy wśród narodów 
 
Iść, gdy na drodze, 
stają ironiczne głosy, 
a rozum mówi przemądrzałym tonem, 
stój... 
 
Wtem przewodnik uczuć, 
który kieruje cię drogą nadziei 
zaciska wargi zębami, 
krwawiąc je swą wiernością. 
 
Słyszysz? To ciche szepty: 
Wariat... 
Szaleniec... 
Samobójca... 
 
Słowa tak bolą, jak 
kule strzelane w plecy. 
W każdej chwili gotów umrzeć, 
za życie którym oni żyć pragną. 
 
Ty, który poświęcasz życie, 
bo miłość jest silniejsza niż strach. 
I to potomstwo nienarodzone 
już nigdy przez twą żonę. 
Może tego ci brak? 
 
Decyzja nieodwołalna. 
Twoje nazwisko Ulma. 
 
Rodzina i jedno,  
to nienarodzone, 
poplamieni krwią. 
 
Wracają, tak wracają, 
to te czarno-białe 
wspomnienia. 
 



Wołasz mnie? 
 
Ja, Ulma cały czas tu jestem! 
jak anioł stróż, 
siedzę na niebieskich obłokach, 
i odliczam te dni nieobliczone. 
 
Ja żyję i trwam! 
 
Ten wiersz jest poświęcony Józefowi Ulmie. On i jego rodzina bardzo mnie wzruszyli. 
Myślę, że mało jest takich rodzin, które zdołałyby zdobyć się na takie poświęcenie i okazanie 
pomocy bliźniemu. 
 
Józef Ulma (ur. 1900, zginął 24 marca 1944 w Markowej) – Sługa Boży, właściciel 
kilkuhektarowego gospodarstwa w Markowej. Ukończył z wyróżnieniem szkołę rolniczą w 
Pilźnie. Wprowadzał uprawę warzyw i owoców. Działacz społeczny katolicki i ZMW Wici, 
fotograf, introligator. Podczas wojny Józef Ulma ukrywał w stodole ośmioro Żydów, za co został 
zabity przez Niemców wraz z żoną Wiktorią (w zaawansowanej ciąży) i szóstką dzieci, a także z 
ukrywanymi Żydami: sześcioma członkami rodziny Szall (Szali) z Łańcuta oraz dwiema córkami 
Chaima Goldmana, Goldy i Laiki. Prawdopodobnym informatorem, który spowodował tę 
zbrodnię, był granatowy policjant Włodzimierz Leś, Ukrainiec, który wszedł w posiadanie całego 
dobytku rodziny Szall w Łańcucie. W 1995 Józef Ulma wraz z żoną został pośmiertnie 
odznaczony medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Rozpoczął się także proces 
beatyfikacyjny tej rodziny. Planowana jest budowa muzeum imienia rodziny Ulmów (Muzeum 
Polaków Ratujących Żydów na Podkarpaciu im. Rodziny Ulmów). 
 

     



 
 
 

 
 
 
 
 

 
 


