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Zmarł Abraham Segal - ocalony z Holokaustu.



W wieku 88 lat zmarł w Izraelu Abraham Izaak Segal, ocalony z Holokaustu. Był
orędownikiem powstania Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej
im. Rodziny Ulmów w Markowej na Podkarpaciu.
 
Abraham Izaak Segal urodził się 30 maja 1930 roku w Łańcucie. Przez pierwszy okres
okupacji wraz ze swoją żydowską rodziną przebywał w różnych miejscach okupowanej
Polski. W 1943 roku, podczas likwidacji przez Niemców gett żydowskich na Kresach
Wschodnich, rozstrzelani zostali rodzice Abrahama oraz jego brat Michał. Abraham stracił
wówczas całą najbliższą rodzinę. Ocalał i przeżył wojnę dzięki pomocy rodzin z Podkarpacia.
 
Najpierw ukrywał się w Krzemienicy u Antoniego i Anny Skrobaczów, przyjaciół swoich
dziadków, którzy nauczyli go, jak zachowywać się, aby nie ujawnić swojego pochodzenia.
Nie mogąc go dalej ukrywać, Skrobaczowie zalecili szukanie pracy w sąsiedniej Markowej.
Tam został zatrudniony jako pastuch przez Jana i Helenę Cwynarów, którzy wraz z córkami
Czesławą i Marią prowadzili gospodarstwo rolne. W Markowej nie przyznał się, że jest
Żydem. Jako sierota, który stracił rodziców podczas wojny, od lata 1943 roku aż do
wkroczenia Armii Czerwonej w sierpniu 1944 roku pracował w gospodarstwie Cwynarów pod
nazwiskiem Roman Kaliszewski. Z relacji Segala, a także dzieci Cwynarów wynika, że
gospodarze zdawali sobie sprawę z jego prawdziwego pochodzenia. Mimo iż Niemcy 24
marca 1944 roku zamordowali w tej wsi za ukrywanie Żydów rodzinę Ulmów, Cwynarowie,
choć groziła im śmierć, nadal ukrywali żydowskiego chłopca, którego bardzo polubili i nawet
zamierzali adoptować. Było to tym bardziej niebezpieczne, że Jan Cwynar był wtedy
członkiem kierownictwa konspiracyjnego ruchu ludowego w pow. przeworskim. Segal był
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jednym z 21 Żydów uratowanych przez mieszkańców Markowej.
 
W końcu 1946 roku, po krótkim pobycie w Pradze, Abraham Segal wyjechał do Palestyny.
Pierwsze lata spędził w kibucu.  Założył rodzinę i wychował trójkę dzieci. Przez lata wracał
na Podkarpacie, by dawać świadectwo swojego ocalenia. 
Z Cwynarami skontaktował się po raz pierwszy 1 stycznia 1950 roku, później nastąpiła długa
przerwa w kontaktach. W 1995 roku zdecydował się odwiedzić Polskę,  a szczególnie rodziny,
które ukrywały go podczas wojny.
W 2004 roku był gościem podczas uroczystego odsłonięcia pomnika rodziny Ulmów w
Markowej. Abraham Segal starał się, by do Markowej przyjechała cała jego rodzina, jej
przedstawiciele wzięli udział w otwarciu Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny
światowej im. Rodziny Ulmów.
 
12 marca 2018 r. w Hajfie odbyła się uroczystość wręczenia Abrahamowi Segalowi Krzyża
Kawalerskiego Orderu Zasługi RP, zaangażowanemu w propagowanie wiedzy o udzielenie
Polaków w ratowaniu Żydów podczas II wojny światowej. 
Odznaczenie przyznał Prezydent RP, a wręczył dr Mateusz Szpytma - wiceprezes Instytutu
Pamięci Narodowej. 


