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Żydzi na Powiślu lubelskim 
70. rocznica zagłady lubelskich Żydów 

 

 
 

Starozakonni na rynku w Kazimierzu, fot. Otto Kajpera z 1936 roku 
 
 

 Mija równe 70 lat od zagłady Żydów opolskiej Lubelszczy-

zny. 4 listopada 1943 roku w ramach hitlerowskiej akcji „Dożynki” – 

ostatecznego unicestwienia lubelskich starozakonnych – zostało w 

ciągu jednego dnia w obozie pracy w Poniatowej rozstrzelanych 

około 14.800 Żydów (mężczyzn, kobiet i 1000 dzieci). Wielu było z 

gett z Kazimierza Dolnego, Wąwolnicy, Opola Lubelskiego, Puław, 

Józefowa i z samego Powiśla. Byli też Żydzi z Wiednia, Francji, 

Słowacji. Egzekucji dokonały specjalne jednostki SS sprowadzone z 

innych obozów zagłady. 

 Tylko najstarsi mieszkańcy Powiśla lubelskiego pamiętają 

przedwojennych Żydów. Z ich charakterystycznym wyglądem, ubio-

rem, mową, zachowaniami, religijnością. Ze słownictwem dziś prak-

tycznie niezrozumiałym a przed wojną na Powiślu powszechnym. Na 

przykład „chusyt” (od „chasyd”) oznaczał w powiślańskiej gwarze 

kogoś chudego i drobnej postury, czy „puryc” (szlachcic) – kogoś 

wyjątkowego. Na Powiślu przed II wojną światową było niewielu 

Żydów, pewnie kilka rodzin. Nie posiadali ziemi, wynajmowali 

mieszkania od chłopów, trudnili się handlem, rzemiosłem, pośrednic-

twem. W miesiącach letnich ściągali z okolicznych miasteczek i 

koczowali w dzierżawionych na jeden sezon sadach. Natomiast po-

bliskie miasteczka były ich pełne. W poprzednich wiekach było 

jednak inaczej. 

 Nawet badacze żydowscy dostrzegają brak opracowań na 

temat Żydów na polskiej wsi. Równie trudno jest zrekonstruować ich 

pobyt na Powiślu lubelskim w dwóch interesujących nas gminach: 

Łaziskach i Wilkowie. Mamy pośrednie dokumenty, nieliczne świa-

dectwa, trochę informacji z internetu. Staraliśmy się w tym numerze 

przedstawić różne dostępne opinie dające w miarę całościowy i nie 

prosty obraz, ująć obecność Żydów w naszym mini regionie na szer-

szym tle. Prawdziwe badania czekają jednak na specjalistów. Zdecy-

dowanie więcej jest przekazów i opracowań o żydowskich mieszkań-

cach Kazimierza Dolnego, Opola, Solca czy Janowca.  

Już od pierwszych numerów „Powiśla Lubelskiego” (nr 

1(5) z 2004 r., s. 3) staraliśmy się przedstawić obecność, a właściwie 

bardziej zagładę Żydów z naszego terenu. Nie jest to łatwe, bo ci, 

którzy znaleźli się tu jako uciekinierzy najczęściej ginęli bezimien-

nie.  

Ratowano ich nie dlatego, że byli Żydami. „Ratowaliśmy i 

pomagaliśmy wszystkim, którzy potrzebowali pomocy” – tak mówił 

jeden z mieszkańców Powiśla. Wygnańcy, nie tylko przecież Żydzi, 

napływali nad Wisłę i z zachodu, i z wschodnich kresów. Zwraca 

uwagę, jak wielu Żydów znalazło na Powiślu schronienie, a przecież 

za przechowywanie Izraelity natychmiast rozstrzeliwano – takie 

prawo ustanowili hitlerowcy tylko dla Polski. I co ciekawe, przypad-

ki pomocy żydowskim uciekinierom nie były tylko udziałem jedno-

stek, ale – jak w przypadku Kazimierza Karbowskiego – była to 

zorganizowana siatka: młodego Żyda, sierotę przekazywano sobie z 

rąk do rąk, ze wsi do wsi. To wymagało zaufania, to wymagało soli-

darności. I jest znaczącym świadectwem. 
 

Wojciech Włodarczyk 
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Powiślańscy Żydzi w dawnych wiekach 
 

Żydzi, choć notowani są w Polsce 

niemalże od zarania naszej państwowości, 

dopiero na początku XVI wieku napłynęli 

do nas masowo, po ich wypędzeniach z 

Hiszpanii, Portugalii, Francji, Niemiec, 

Austrii czy Czech. Tolerancyjna Polska 

stała się centrum Żydów całego świata. 

Żyło tu 80% ogółu żydowskiej populacji. 

W latach 50-tych XVI wieku nawet w 

prowincjonalnej Końskowoli była krótko 

drukarnia żydowska. Zostali obdarowani 

przywilejami. W 1581 roku został powoła-

ny żydowski sejm, jedyna taka instytucja 

w ówczesnym świecie i przedmiot zazdro-

ści wyznawców religii mojżeszowej w 

całej Europie. Był to centralny organ sa-

morządu żydowskiego reprezentujący 

interesy Żydów wobec króla i korony. 

Działał do roku 1764. Sejm żydowski 

umocnił system kahalny – formę organiza-

cji samorządowej Żydów z dominującą 

rolą rabina, duchowego przywódcy i inter-

pretatora prawa religijnego. 

Tak masowy napływ Żydów wy-

wołał konflikty. Na początku XVII wieku 

pojawiło się złośliwe powiedzenie: „Polska 

jest niebem dla szlachty, czyśćcem dla 

mieszczan, piekłem dla chłopów, a rajem 

dla Żydów”. Szlachta i możnowładcy 

chętnie korzystali z usług handlowych i 

kredytów żydowskich (dla chrześcijan 

lichwa była grzechem i nie mogli brać 

procentu od pożyczki), i rozpościerali nad 

Żydami parasol ochronny. Szlachta stroni-

ła jak wiadomo od kupiectwa i uważała to 

sobie za cnotę. Mieszczanie natomiast 

walczyli z żydowskim rzemiosłem i domi-

nacją w handlu. Żyd mógł nosić ubranie 

uszyte tylko przez Żyda, kupować koszer-

ne mięso od rytualnego rzezaka. Żydzi nie 

byli i nie chcieli być przyjmowani do ce-

chów chrześcijańskich. Stąd partacze i 

fuszerzy, i stąd konflikty z polskimi rze-

mieślnikami. O posiadaniu ziemi przez 

Żydów, tak jak zresztą i przez mieszczan, 

nie było mowy. Żydzi uzależniając swój 

powrót do Palestyny od pojawienia się 

mesjasza nie wiązali się szczególnie emo-

cjonalnie z miejscem swego tymczasowe-

go pobytu, wykształcili specyficzną po-

stawę i mentalność: „żydowską duszę”. 

Ten fenomen polskich – i nie tyl-

ko polskich – Żydów, narodu rozproszone-

go a jednocześnie izolującego się od oto-

czenia, wyznającego szczególne wartości, 

bardziej intelektualne, spekulatywne 

(uczony, prawnik, lekarz, bankier, kupiec, 

dzierżawca, muzyk – takie zawody domi-

nują wśród Izraelitów), ceniący je więcej 

niż stały dobytek czy ciężką pracę fizycz-

ną, dobrze oddaje jeden z najwybitniej-

szych żydowskich historyków Meier Bała-

ban: „Przeganiani, odrzucani, pogardzani, 

przeklinani, opluwani i zamknięci w ciem-

nym getcie godzą się oni ze światem ze-

wnętrznym, chrześcijańskim otoczeniem, 

rezygnują z jego honorów i tytułów, by u 

siebie w domu, wśród swoich współple-

mieńców i współwyznawców tworzyć 

własny świat, który troskliwie rozbudowu-

ją i ozdabiają. Musi on Żydowi wystarczyć 

i wystarcza mu. W tym własnym, ducho-

wym i materialnym świecie wyżywa się on 

społecznie, politycznie i naukowo, w nim 

jest panem i przełożonym wspólnoty, księ-

ciem nauki, tutaj potrafi on doradzić i 

pomóc, tutaj ujawnia swą miłość do bliź-

nich. Dla świata zewnętrznego pozostaje 

on handlarzem, brudnym Żydem, z którym 

wprawdzie robi się interesy, ale w którym 

nie widzi się i nie szanuje człowieka. W 

średniowieczu Żydzi jako swój świat roz-

budowali rodzinę i gminę. Żydzi zaś pol-

scy, którzy w tym kraju mieszkali dłużej i 

bardziej bezpiecznie, mogli dobudować do 

gmachu gminy jeszcze drugie i trzecie 

piętro – ziomkostwa i sejm.” [M. Bałaban, 

Żydowskie miasto w Lublinie, Lublin 1991, 

s. 44] 

Do napięć na tle ekonomicznym 

dochodziły i te związane z wyznaniem. 

Protestantyzm i reakcja nań w postaci 

soboru trydenckiego (1546-1563) dotknęła 

też rykoszetem Żydów. W Opolu Lubel-

skim kościół zabrany na zbór w 1557 roku 

przez wyznającego kalwinizm Stanisława 

Słupeckiego (do Słupeckich należała więk-

szość Powiśla) został przywrócony katoli-

kom w 1613 roku. Za rządów kalwinki 

Zofii Słupeckiej (1575-1608) wzmogła się 

jednocześnie aktywność Żydów opolskich, 

właścicielka szczególnie im sprzyjała. 

Napięcia religijne wywoływały gwałtowne 

reakcje. W 1598 odbył się proces przed 

Trybunałem Koronnym w Lublinie o 

mord rytualny (ponoć w dobrach później-

szego prymasa Bernarda Maciejewskiego, 

który był właścicielem Chodla). Skazano 

na poćwiartowanie 3 Żydów, czwarty 

powiesił się celi. W 1606 roku rozeszła się 

wieść, że we wsi Podgórz ojczym sprzedał 

Żydom z Kazimierza Dolnego dwuletnie-

go syna Wojciecha [H. Węgrzynek, Czar-

na legenda Żydów. Procesy o rzekome 

mordy rytualne w dawnej Polsce, Warsza-

wa 1995, s. 189]. 

Jednak związki szlachty i moż-

nowładców z Żydami w I Rzeczypospolitej 

były zazwyczaj poprawne. Wzajemnie się 

potrzebowali. W 1674 roku, wśród 478 

mieszkańców Opola znajdowało się 88 

Żydów. [J. Muszyńska, Żydzi w miastach 

województwa sandomierskiego i lubelskie-

go w XVII wieku. Studium osadnicze, Kiel-

ce 1998] W opolskich dobrach Lubomir-

skich karczmy w Kamieniu, Łaziskach, 

Wilkowie, Szczekarkowie, Żmijowi-

skach były pod koniec XVIII wieku w 

arendzie u Żydów. Masowe oddawanie 

karczem w żydowską arendę zaczęło się 

już sto lat wcześniej. 10 lutego 1796 roku 

Aleksander Lubomirski sprzedał szynka-

rzowi szczekarkowskiemu Abramowi 

Jakubowiczowi browar opolski. Był 

karczmarzem „do rewolucji 1794 roku” i 

zobowiązał się, wobec dworu, że nie bę-

dzie dopuszczał podczas odpustów konku-

rencji. Ekonom dóbr polanowskich Ziół-

kowski w imieniu właścicielki Łabęckiej 

wydzierżawił w 1796 roku Abramowi 

Herszkowi (Herszek był także właścicie-

lem nieruchomości w Opolu) dwie karcz-

my, w Wikowie i Żmijowiskach (900 

złotych za dzierżawę w Wilkowie, 400 – 

za Żmijowiska). Przedtem karczmy te 

były przez 4 lata w rękach wspomnianego 

Abrama Jakubowicza. Listę zadłużonych, 

pijących na kredyt wieśniaków z Wilkowa 

i Żmijowisk publikuje Krzysztof Jastrzęb-

ski [K. Jastrzębski, Opole Lubelskie, t. II, 

s. 304]. Polacy mieli zakaz pracy u Żydów. 

Nie obywało się oczywiście bez 

starć. Plenipotent Łabęckiej Prawdzic 

Brzeski już w 1797 roku rozpoczął przed 

sądem w Kazimierzu proces z niewywią-

zującym się ze zobowiązań Herszkiem. 

Inne dokumenty z dóbr opolskich donoszą: 

„Protokół z 1808 roku: Nr 822. 

Ur[odzony] Wawrzyniec Szalawski eko-

nom folwarku Dobre skarży Dawida 

Abramowicza i Herszka Szyffmana Żydów  

józefowskich o dług lub drzewa sążni 30 i 

wnosi pretensje. […] Protokół z 1809 

roku: Nr 19. W. Wawrzyniec Szalawski 

ekonom z Dobrego w sprawie Chercykiem 

Schiffmanem i Dawidem Abramowiczem 

[…] żąda  Egzekucyi Dekretu pod nr 22 z 

1808 roku Nr 822 zapadłego. [i dopisana 

dyspozycja:] Podana została nota do Sek-

cyi [policji] w Kazimierzu.” W sprawoz-

daniach sądu dóbr opolskich spraw z 

udziałem Żydów jest bardzo dużo. 

W połowie XVIII wieku system 

reprezentacji społeczności żydowskiej 

wobec Rzeczypospolitej czyli żydowski 

sejm i system kahalny, rozpadł się (likwi-

dacja kahałów nastąpiła ostatecznie w 

1822 roku). Wszechwładna oligarchia 

kahalna i utożsamiany z nią rabinat prze-

chodziły kryzys rodzący w środowisku 
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polskich Żydów dwie reakcje: haskalę 

(odwołujący się do Oświecenia emancypa-

cyjny ruch Żydów postępowych, stawiają-

cych sobie za cel cywilizowanie niższych 

warstw społeczności żydowskiej i w kon-

sekwencji asymilację ze społecznością 

polską) i zrodzony na Podolu chasydyzm. 

Chasydyzm odwoływał się do mistycyzmu 

i kabały, był w obrębie judaizmu nowym 

ruchem religijnym tworzonym przez cha-

ryzmatycznych cadyków, przyciągający 

uboższe i niewykształcone warstwy spo-

łeczności żydowskiej, szczególnie mło-

dzież, do których nie docierała wersja 

talmudycznej religijności głoszona przez 

racjonalnie nastawionych rabinów. W 

Kazimierzu Dolnym gdzie około 1827 r. 

osiadł uważany za cudotwórcę uczeń le-

gendarnego „Widzącego” z Lublina, słyn-

ny cadyk Ezechiel ben Cwi-Hirsz Taub 

(zmarł ok. 1857 r.), powstał taki właśnie 

chasydzki dwór. „Widzący” czyli Jakub 

Icchak Horowic (zmarł w 1815 r.) urodził 

się zresztą w niedalekim Józefowie nad 

Wisłą. Chasydzi przeżywali wiarę indywi-

dualnie i ekstatycznie (modlitewne tańce), 

różnili się od innych Żydów strojem (cho-

dzili w jedwabnych chałatach i stąd ich 

powszechne nazwanie: „kitajowcy”) i 

zachowaniem. Mniejszą uwagę zwracali na 

sprawy doczesne, między innymi na pracę, 

większą – na religijne rytuały i restrykcyj-

ne przepisy koszerności. Chasydyzm 

wzmacniał żydowski izolacjonizm. Kazi-

mierz Dolny był cały czas, do II wojny 

światowej, ważnym ośrodkiem polskiego 

chasydyzmu. 

 

 
 

Adam Lerue, Rynek w Kazimierzu ze sceną z udziałem chasydów i żydowskich muzyków (skrzypce, trąbka) a może także z cadykiem Ezechielem 

ben Cwi-Hirsz Taubem (fragment litografii z 1857 według wcześniejszego „rysunku z natury”, z serii „Album Lubelskie”) 
 

Do zmian zachodzących w poło-

wie XVIII wieku należy dodać ofensywę 

Kościoła. 14 czerwca 1751 r. papież Bene-

dykta XIV skierował do biskupów pol-

skich bullę „A quo Primus” w sprawie 

wzmocnienia ewangelizacji Żydów. W 

1759 roku wyklęty przez rabinów Jakub 

Frank, Żyd z Podola, przyjął chrzest i 

stworzył sektę frankistów (w 1759 roku 

chrzest przyjęło już blisko 2 tysiące zwo-

lenników Franka), przyciągającą wielu 

Żydów do chrześcijaństwa. Warto dodać, 

że książe Marcin Lubomirski (1738-1811), 

ostatni właściciel Janowca, hazardzista, 

hulaka i rozbójnik (w 1778 r. sprzedał 

zamek, a także m. in. Kępę Chotecką 

Mikołajowi Junoszy Piaskowskiemu), po 

roku 1789 zbliżył się do przebywającego w 

Niemczech Franka i prawdopodobnie oże-

nił się z frankistką. Brał też udział w uro-

czystym pogrzebie Franka w 1791 roku. 

[Jerzy Ternes, Koniec związków Lubomir-

skich z Janowcem [w:] Lubomirscy. Rodu 

droga na parnas Rzeczypospolitej, Jano-

wiec 2012] 

Jednym ze znaczniejszych przed-

stawicieli polskiej haskali był Menachem 

Mendel Lefin (1749-1826) nauczyciel 

dzieci księcia Adama Kazimierza Czarto-

ryskiego, często przebywający w Puła-

wach. Do Czartoryskich należały wtedy 

także Kazimierz, Karczmiska i Zastów. 

Zwolennicy haskali rozwiązanie problemu 

zwiększającej się rzeszy biedoty żydow-

skiej w Polsce widzieli w oświacie (odej-

ściu od jidysz i przyswojeniu języka pol-

skiego) i w „produktywizacji” Żydów czyli 

skierowaniu ich w stronę „ciężkich” rze-

miosł (np. stolarki, kowalstwa, ślusarstwa, 

tkactwa) a przede wszystkim przeprowa-

dzeniu kolonizacji rolnej, zachęcie do 

uprawy ziemi. Używano różnych argumen-

tów: że praca na roli ma wymiar metafi-

zyczny i silne uzasadnienie w Biblii, że 

wzmacnia więź z ziemią i z Polską a więc 

przyspiesza asymilację, wreszcie – argu-

ment kierowany do chasydów – że gwaran-

tuje koszerność ziarna. Osadzenie Żydów 
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na roli miałoby przyspieszyć ich poloniza-

cję i rozwiązać ostatecznie „problem ży-

dowski” w Polsce. W dokumentach z po-

łowy XIX w. jest co prawda wzmiankowa-

nych w Janowcu parę rodzin żydowskich 

rolników (byli to prawdopodobnie jednak 

rzemieślnicy), ale już pod koniec stulecia 

rolników już nie notowano. Pomysł „urol-

nienia” Żydów, mimo iż powtarzany w 

kręgach zwolenników haskali przez niemal 

cały XIX wiek nie był praktycznie możli-

wy ze względów kulturowych i mental-

nych, chociaż zyskiwał sympatię części 

Polaków. [Marcin Wodziński, Oświecenie 

żydowskie w Królestwie Polskim wobec 

chasydyzmu. Dzieje pewnej idei, Warszawa 

2003]. 
 

 
 

Jan Piotr Norblin, Muzykanci żydowscy w 

karczmie, rys. z końca XVIII wieku 
 

Wspomniane wyżej zmiany świa-

domości Żydów pozostawiły też ślad na 

Powiślu. 6 lutego 1791 roku w wilkow-

skim kościele wzięła ślub z Kazimierzem 

Włodarczykiem, kawalerem, włościaninem 

z Wilkowa, niejaka Marianna Sierpieńska, 

w innym miejscu określona jako Prze-

chrzcianka, Żydówka, która – jak to było 

wówczas w zwyczaju – swoje nowe na-

zwisko otrzymała od miesiąca w którym 

przyjęła chrzest. Jednakże innych konwer-

tytów – aż do XX wieku – na Powiślu nie 

znajdujemy. 

Z Opisania Liczby Dusz w Farach 

Dyecezyi Krakowskiey z 1787 roku wiemy 

ilu Izraelitów mieszkało na rolniczym 

Powiślu lubelskim. W całej parafii Opole 

było 3110 katolików, 161 Żydów i 33 

protestantów; w parafii Piotrawin – 1353 

katolików i 36 Żydów; w parafii Karczmi-

ska – 1211 katolików i 83 Żydów; w para-

fii Wilków – 2390 katolików i 101 Żydów. 

W parafii opolskiej wszyscy Żydzi byli 

mieszkańcami Opola. W parafii karczmi-

skiej Żydzi mieszkali w Karczmiskach 

(54 Żydów), Chodliku (9 Żydów) i Sło-

twinach (20 Żydów). W parafii Piotrawin 

Żydzi zamieszkiwali Janiszew (14 Ży-

dów), Kamień (15 Żydów) i Piotrawin (7 

Żydów).  
 

 
 

J.P. Norblin, Wędrowny handlarz żydowski 
 

Największe zagęszczenie Żydów 

było w parafii wilkowskiej – stanowili 

4,2% ogółu parafian. Rodziny żydowskie 

mieszkały wówczas w większości wiosek 

naszego regionu. Badacze uważają, że 

przeciętna rodzina żydowska składała się 

do 5-6 osób. We wsi Borek mieszkali 

tylko katolicy (26 osób), w Czarnej – 131 

katolików i 9 Żydów, w Czuplu – 16 kato-

lików, w Dobrem – 274 katolików i 16 

Żydów, w Jasionce – 34 katolików, w 

Kłodnicy – 145 katolików i 2 Żydów, w 

Kątach – 84 katolików, w Machowie – 33 

katolików, w Podgórzu – 123 katolików i 

6 Żydów, w Rogowie – 191 katolików i 7 

Żydów, w Szkuciskach – 82 katolików i 3 

Żydów, w Szczekarkowie – 186 katolików 

i 12 Żydów, w Urządkowie – 60 katoli-

ków, w Wilkowie – 116 katolików i 12 

Żydów, w Wólce – 129 katolików i 4 Ży-

dów, w Zarudkach – 113 katolików i 8 

Żydów, w Zastowie – 534 katolików i 8 

Żydów i w Żmijowiskach – 113 katolików 

i 14 Żydów. To zwiększone względem 

sąsiednich parafii zagęszczenie ludności i 

większa ilość wsi odpowiada znaczeniu 

gospodarczemu Powiśla (flisactwo i wy-

jątkowo żyzne gleby) i siłą rzeczy zwięk-

sza liczbę dzierżawionych przez Żydów 

karczem.  

W ciągu XIX wieku liczba Żydów 

na Powiślu znacznie zmalała. W 1890 roku 

w gminie Szczekarków przebywało 56 

Żydów. Gmina liczyła wówczas 4208 osób 

mieszkających w następujących wioskach: 

Brzozowa, Czarna, Czarna Kościelna, 

Dratów, Drągi, Kąty, Kępa Chotecka, 

Kłodnica, Kosiorów, Lubomirka, Ma-

chów Stary i Nowy, Majdany, Niedź-

wiada, Nieciecz, Rybaki, Szczekarków, 

Szkucisko, Wilków Opolski, Wilków 

Polanowski, Trzciniec, Urzędków, 

Wrzelów, Zarudki, Żmijowiska, Żuła-

wie. W tych samych wioskach sto lat 

wcześniej mieszkało 60 Żydów. Uwzględ-

niając wzrost liczby mieszkańców Powiśla 

i rozwój osadnictwa możemy zauważyć 

proporcjonalny spadek ilości starozakon-

nych – teraz stanowili zaledwie 1,3% lud-

ności ówczesnej gminy Szczekarków. Do 

sąsiedniej gminy Rogów należały wów-

czas: Dąbrówka folwark, Dobre, Męć-

mierz, Podgórz, Polanówka, Rogów, 

Uściąż, Wólka, Zagajdzie, Zastów Pola-

nowski, Zastów Karczmiski, ale liczba 

zamieszkujących w gminie Rogów Żydów 

nie jest nam znana.  

Wzrosła natomiast zdecydowanie 

liczba starozakonnych w okolicznych mia-

steczkach. Pamiętajmy, że Katarzyna II 

ukazem z 23 grudnia 1791, pragnąc po-

wstrzymać migrację polskich Żydów na 

ziemie rdzennie rosyjskie ustanowiła strefę 

osiedlenia. Wszyscy Żydzi zostali tym 

samym wypędzeni z Rosji i zwiększali 

ilość mieszkańców przede wszystkim pol-

skich małych miasteczek. W 1810 r. Żydzi 

z Kazimierza Dolnego, stanowili około 

33% z ogólnej liczby 2216 mieszkańców i 

zajmowali się głównie handlem i rzemio-

słem. Niemal sto lat później, w 1907 r., 

spośród około 3000 mieszkańców Kazi-

mierza, Żydzi stanowili już 89%. Spisy 

podatkowe z lat 1765-1790 wskazują, iż w 

Janowcu mieszkało 175 Żydów, wśród 

których było 8 krawców, 6 rzeźników, 2 

złotników, 3 czapników, 2 bakałarzy, ku-

piec, szklarz, piekarz, cyrulik, garncarz, 

szkolnik i stróż. Sto lat później, w 1862 r. 

w Janowcu mieszkało około 360 osób 

wyznania mojżeszowego, stanowiących 

36,5% populacji miasta. W Solcu w 1787 

r. społeczność żydowska liczyła 31 osób, 

czyli 1,9% ogółu mieszkańców. W 1921 r. 

spis wykazał 735 Żydów, czyli 43,5% 

ogółu ludności miasteczka. Nieco mniejszy 

wzrost, ale też i w krótszym badanym 

okresie czasu, zanotowano w Opolu. W 

1827 roku w było tu 2354 mieszkańców (w 

tym 1587 Żydów, tj. 67,4%). Słownik 

geograficzny królestwa polskiego podaje, 

że 60 lat później na 3611 mieszkańców w 

Opolu było 2479 Izraelitów, tj. 68,6%.  
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Jan Piotr Norblin, Karczma w Opolu Lubelskim, 1794 rok, w głębi siedzący Żydzi 
 

Powodów zmniejszającej się licz-

by Żydów w powiślańskich wsiach było 

kilka, ale najważniejszymi były: podej-

mowana przez księży skuteczna walka z 

plagą pijaństwa chłopów i kolejne rozpo-

rządzenia w tej materii władz zaborczych. 

Ich zwieńczeniem był ukaz z 17 lipca 1844 

r., który poważnie ograniczył produkcję 

wódki, zmniejszał ilość karczem i usuwał 

Żydów z dzierżawy wiejskich szynków. W 

1882 car Aleksander III wprowadził Usta-

wy majowe, które zabraniały osiedlania się 

Żydom na wsi i w miasteczkach poniżej 

1000 mieszkańców. A rolnictwo, nawet po 

uwłaszczeniu w 1864 roku i zwiększonej 

podaży ziemi, Żydów praktycznie nie 

interesowało. Z wyjątkiem najbogatszych, 

kupujących najczęściej w celach spekula-

cyjnych upadające majątki ziemskie 

szlachty. W Łubkach, pod koniec XIX 

wieku, epizodyczny właściciel Żyd do-

prowadził majątek do dewastacji [„Powiśle 

Lubelskie” nr 6(19) 2006, s. 6]. Folwark w 

Podgórzu też był przed I wojną światową 

krótko w rękach żydowskich. W latach 30-

tych XX wieku Szmul Rychter, Żyd z 

Opola przez podstawionego Ludwika 

Czerwonkę kupił ostatnie 30 morgów z 

majątku gen. Bolesława Roji w Kępie 

Gosteckiej [Zygmunt Łyjak, Kępa Go-

stecka i Kępa Solecka w panoramie dzie-

jów, Warszawa 1999, s. 21]. Zubożali 

właściciele majątków ziemskich chętnie 

korzystali z tanich usług Żydów. Henryk 

Wiercieński, jeszcze jako właściciel Nie-

zabitowa, zamawiał sobie tanie ubrania u 

żydowskiego krawca „starego Dawida” w 

Wąwolnicy, na droższe nie było go stać. 

Lata przed Powstaniem Stycznio-

wym określane są jako „czasy zbratania 

polsko-żydowskiego”. Żydzi zazwyczaj 

lojalni wobec cara wzięli wówczas znaczą-

cy udział w manifestacjach patriotycznych. 

W 1862 roku margrabia Wielopolski do-

prowadził do ich równouprawnienia. W 

Powstaniu wreszcie – np. na naszym Powi-

ślu przez Kazimierza Wydrychiewicza z 

Opola – zaopatrywali powstańców w broń. 

Wzrost przeduwłaszczeniowego napięcia 

na powiślańskiej wsi daje nam ciekawe 

świadectwo zmian nastawienia chłopów do 

Żydów, aż do akceptacji zatrudnienia się u 

starozakonnego. Presja buntujących się 

włościan na głodującego parobka w mająt-

ku Wydrychiewicza została wyrażona 

wówczas (1861 r.) dobitnie: „Do Żyda idź 

zarobić, a do dworu nie waż się” [„Powiśle 

Lubelskie” nr 4(50) 2012, s. 6] 

Koniec wieku XIX to ostateczne 

fiasko koncepcji asymilacyjnych haskali i 

wzrost tendencji konfrontacyjnych przede 

wszystkim o podłożu ekonomicznym: 

zderzenia interesów uwłaszczonych chło-

pów z biedotą żydowska i ziemian dążą-

cych do uprzemysłowienia swoich mająt-

ków – z kredytem żydowskim. Feliks Tur-

ski z Zastowa Karczmiskiego w 1879 

roku na pytanie Edmunda Jankowskiego: – 

„Kiedyż wydzierżawiliście Żydom wasz 

sad?”, odpowiadał: – „Ja go tam nie chcia-

łem wydzierżawić za tę cenę, bom sobie 

obliczył, że jeśli sam owoc sprzedam, to 

najmniej 100 rubli więcej zarobię.” Ale 

sprzedaż przez chłopów owoców czy su-

szu, zwłaszcza na targach w Puławach, 

Lublinie czy Rykach spotykała się jeszcze 

długo z wrogą reakcją, czasami wręcz 

fizyczną napaścią żydowskich pośredni-

ków i kupców [„PL” nr 1(32) 2009, s. 11]. 

Pozytywiści, z którymi wcześniej 

Jan Kleniewski był blisko związany, prze-

chodzili pod koniec XIX stulecia na pozy-

cje krytyczne wobec Żydów (np. Bolesław 

Prus czy Aleksander Świętochowski). 

Doszły też argumenty polityczne. Żydow-

ski proletariat obficie zasilał rodzące się 

ruchy socjalistyczne i komunistyczne, 
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zdecydowanie ateistyczne i stawiające na 

pierwszym miejscu wyzwolenie klasowe a 

nie narodowe. Według Marii Kleniewskiej 

to Żydzi spalili w 1895 roku młyn w 

Szczekarkowie. Dla ziemian katolicyzm i 

solidaryzm narodowy obejmujący chłop-

ską chatę i pański dwór stawiane były na 

pierwszym miejscu. Na tym tle trzeba 

rozpatrywać sympatię do Narodowej De-

mokracji Marii i Jana Kleniewskich i ich 

stosunek do Żydów.  

Dominujący w pobliskim Kazi-

mierzu chasydyzm tracił pod koniec XIX 

wieku swoją religijną moc. Zaczynał być 

postrzegany, także wśród samych Żydów, 

jako zjawisko etnograficzne, mitologizo-

wał się. Przykładem może być słynna 

powieść niedoszłego laureata literackiej 

nagrody Nobla Szaloma Asha Miasteczko 

(Dos sztetł) z 1905 roku inspirowana wła-

śnie Kazimierzem Dolnym. Do głosu 

doszły też nowe idee: przede wszystkim 

syjonizm nakłaniający Żydów do osiedla-

nia się w Palestynie i pozostawiający na 

uboczu problem niepodległości Polski. 

Po 1918 roku nieliczni na Powiślu 

Żydzi zajmowali się wyłącznie handlem i 

rzemiosłem. Księga adresowa Polski (wraz 

z Wolnym Miastem Gdańskiem) dla han-

dlu, przemysłu i rolnictwa, Warszawa 

1929, podaje, że w Lubomirce był sklep 

spożywczy Sz. Rotenberga a w Braciejo-

wicach i Kamieniu miał swoje warsztaty 

krawieckie P. Cukierman (później w Bra-

ciejowicach był także drugi krawiec Wa-

cław Kill). Trochę dalej, w podopolskich 

Zagrodach w rękach Wolmana i 

Goldbauma była cegielnia. W Lesie Dę-

bowym był prawdopodobnie szewc Żyd, 

ale czy „wyszynk trunków” w Łaziskach 

był w rękach żydowskich? Powszechne 

było natomiast sezonowe dzierżawienie 

przez Żydów powiślańskich sadów. 

Mieszkali w zakontraktowanych planta-

cjach całą rodziną przez okres dojrzewania 

owoców, pilnując je przed złodziejami. 

Sporo miejsc pracy mieszkańcom nadwi-

ślańskich wiosek dawali właściciele łodzi 

wiślanych. Potentatem był Icek Edelman z 

Puław, posiadacz statków parowych i 10 

barek. Byli też inni żydowscy armatorzy 

zatrudniający Powiślan: Adelman, Hyl i 

Weinkuchen, wszyscy z Puław. 

W 1938 r. polską wieś zamiesz-

kiwało około 25 milionów osób czyli 72% 

obywateli II Rzeczypospolitej. 85% z nich 

zajmowało się rolnictwem. W tym samym 

czasie Żydzi w liczbie ponad 3 milionów 

stanowili prawie 10% społeczeństwa II RP. 

Około 25% z nich mieszkało na terenach 

wiejskich, ale z rolnictwa utrzymywało się 

jedynie około 4% i na terenie Lubelszczy-

zny nie byli to Żydzi pracujący na roli. 

  

Wojciech Włodarczyk 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Okólnik z 1810 roku 
 

Poniżej drukujemy „kurendę Ju-

rysdykcyi Dominium Opola i Józefowa”, 

pismo okólne z 1810 roku rozsyłane do 

najważniejszych instytucji dóbr Józefowa 

(dobra opolskie składały się z dwóch czę-

ści: Józefowa i klucza opolskiego obejmu-

jącego praktycznie całe Powiśle). Wśród 

12 podpisów z adnotacją „czytałem” znaj-

duje się też – pod podpisem przedstawicie-

la klasztoru bernardynów w Józefowie – 

podpis „Starszego Kahalnego” z Józefowa. 

Stan usług medycznych w nowożytnej 

Polsce był bardzo niski, poprawił się na 

początku XIX wieku. Lekarz był dobrze 

opłacanym zawodem i stąd zdecydowana 

walka z pokątnymi uzdrowicielami. 

Z Jurysdykcyi Dominium Opola i 

Józefowa 

Do 

Miasteczek i Folwarków klucza 

Józefowskiego 

Kurrenda 

Zagęszczone choroby i znaczna 

liczba oboiey płci umierających codziennie 

starych i młodych w tuteyszey włości ludzi, 

naybardziey według zdania doświadczo-

nych i w sztuce biegłych mężów, ztąd po-

chodzi, że JW. Ekonomowie po folwarkach 

słaby maią dozór na tyle razy ogłaszane im 

Rządowe przepisy nie każąc łapać, ani do 

Jurysdykcyi odsyłaią owych Żydów, którzy 

pod imieniem Cyrulików, dla podłego i 

surowey kary wartego zysku, po wsiach i 

miasteczkach biegając krwi puszczaniem, 

bańków i piiawek stawianiem, krew z cho-

rych wypuszczaią, a tym sposobem odbie-

rając im siły, śmierci tychże staią się nay-

wyraźnieyszą przyczyną. Z tego więc po-

wodu odnawiaiącą się tyle razy powtarza-

ne ogłoszenia, z tym dodatkiem, aby W. 

Ekonomowie, pod własną i to ciężką od-

powiedzią Ludowi i Woytom Gromadzkim 

przykazywali, iżby nikt bez rady Doktora 

lub patentowanego Hirurga i bez pozwole-

nia na piśmie krwi puszczać oraz bańków i 

piiawek stawiać nie ważył się. Tych zaś 

Partaczów i [bagmów?] Żydów, którzy na 

takowe przestępstwa odważaią się, aby po 

wsiach łapać, wiązać i do Jurysdykcyi 

odsyłać. Jako też gdyby w którey wsi lub 

miasteczku tutejszym iaki człowiek z przy-

czyny takiego włóczęgi po krwi puszczeniu 

umarł, zaraz o tym, przed pogrzebem trupa 

donosić iak naypilniey starali się – inaczej 

sami ci Woyci w odpowiedzi zostaną. 

Dan Józefów dnia 8 stycznia 1810 

Kazimierz Wacław Krzemkowski  
 

Kazimierz Krzemkowski pełnił 

funkcję „Dominikalnego, Politycznego i 

Cywilnego Sędziego” dóbr opolskich. 
 

 

Wojciech Włodaczyk

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wyznawcy religii mojżeszowej 

w wilkowskich księgach parafialnych (1810-1825) 
 

O codziennym życiu Żydów wiele 

mówią księgi Urzędu Stanu Cywilnego 

wyznania mojżeszowego. Urzędy te zosta-

ły utworzone w 1809 roku w oparciu o 

przepisy Kodeksu Cywilnego Księstwa 

Warszawskiego. Do prowadzenia akt stanu 

cywilnego zostali zobowiązani probosz-

czowie, księża katoliccy. Prowadzili je od 

1810 do 1825, kiedy to założono osobne 
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księgi dla Żydów i ustanowiono odrębnych 

urzędników przy gminach. Dlatego dane 

po roku 1825 możemy znaleźć w Archi-

wum Państwowym w Lublinie. Z Opola  

mamy tam księgi z lat 1826-1879 (16 jed-

nostek archiwalnych), a z Kazimierza 

Dolnego z lat 1826-1894 (70 jednostek 

archiwalnych). Więcej informacji o funk-

cjonowaniu społeczności żydowskiej na 

lubelskiej prowincji możemy znaleźć w 

zespole akt Rządu Gubernialnego Lubel-

skiego (1867-1918) znajdującego się nie-

mal w całości we wspomnianym wyżej 

archiwum. Referat IV „Wyznaniowy” 

tegoż zespołu zawiera obszerne dokumenty 

(wszystkie w języku rosyjskim) na temat 

duchowieństwa żydowskiego, zmian wy-

znania, obrzędów (łaźnie, rzeźnie, jatki, 

sklepy, sklepy z mąką świąteczną, odzieżą 

itp.), szpitali, szkół, bożnic i domów mo-

dlitwy, budżetów gmin żydowskich, cmen-

tarzy i stowarzyszeń. 

Niepełne wilkowskie księgi para-

fialne (zachowały się tomy z lat: 1810-

1813, 1820-1822 i 1825 – urodzeń, ślubów 

i zgonów, i z lat 1823-1824 – tylko uro-

dzeń) zawierają ponad 20 zapisów doty-

czących wyznawców religii mojżeszowej: 

14 urodzeń i 6 zgonów, i jeden ślub (oma-

wiamy go w osobnym poniżej tekście). 

Stanowi to mniej więcej 3/5 zapisów z 

czasu prowadzenia ksiąg dla Żydów. 
 

 URODZINY 

25 stycznia 1812 przyszła na 

świat Frima, córka Joska Leybusiowicza 

lat 28, karczmarza z Zastowa i Haji lat 24. 

Akt spisano „w przytomności” Moszka 

Smulewicza arendarza wilkowskiego i 

Ankla Smulewicza komornika lat 60. Do-

dano, że „pisać nie umieją”, ale chodziło 

zapewne o to, że nie umieją pisać po pol-

sku. 

9 marca 1812 urodził się Juda, 

syn Izraela „starozakonnego” arendarza 

zastowskiego, lat 16 i Huny lat 17. Przy-

szedł na świat w „Domu Jego mieszkania 

pod numerem pierwszym” w Zastowie. 

Zapis, obok proboszcza, parafował Jakub 

Czarniakowski organista. Świadczący ra-

zem z organistą Łukasz Rozmaryn, dziad 

kościelny, „pisać nie umie”. Zastanawia 

brak świadków Żydów. 

28 marca 1812 przyszedł na świat 

Szloma, syn Motka Moszkowicza lat 37, 

mieszkający w domu pod numerem 10 (nie 

podano wioski) i Rudki z Gurszów lat 30. 

Rejestracji dokonano 31 marca. Świadka-

mi byli ponownie Jakub Czarniakowski, 

organista i Łukasz Rozmaryn, dziad ko-

ścielny.  

29 marca 1820 urodził się Abra-

am, syn Joska Leybowicza, arendarza z 

Wilkowa lat 40 i Chaji Joskównej lat 30. 

Przyszedł na świat w „Domu Jego miesz-

kania pod numerem dziesiątym”. Rejestra-

cji dokonano dopiero 17 kwietnia „w przy-

tomności” Mendla Leybowicza lat 36 

arendarza z Wilkowa i Jankiela Leybowi-

cza lat 45, arendarza w Kłodnicy. Pod 

aktem znajdują się podpisy po hebrajsku: 

Joska, Mendla i Jankiela Leybowiczów. 

30 marca 1820 przyszedł na świat 

Aaron, syn Berka Aarona (Berkowicz 

Aaron), „szektera” w Kłodnicy, lat 33 i 

Chimy lat 24. Rejestracji noworodka do-

konano dopiero 10 maja w obecności Joska 

Leybowicza lat 40 i Mendla Leybowicza 

lat 36, arendarzy z Wilkowa. Dokument 

podpisali po hebrajsku: Berek Aaronowicz, 

Josek Leybowicz i Mendel Leybowicz. 

23 lipca 1820 urodził się Her-

szek, syn Judka Herszkowicza lat 20, 

„handlarza w Polanówce zamieszkałego” i 

Sary Moskowiny lat 17. Urodził się „w 

Domu jego mieszkania pod numerem 

pięć”. Zapisu w księdze parafialnej doko-

nano 30 lipca „w przytomności” Mośka 

Maylichowicza lat 50, arendarza z Pola-

nówki i Dawida Mośkowicza lat 24, „han-

dlarza w Polanówce zamieszkałego”. Pod-

pisali: Judka Herszkowicz, Mosiek Mayli-

chowicz i Dawid Mośkowicz.  

7 grudnia 1820 przyszedł na świat 

Aszer, syn Dawida Abusiowicza lat 36, 

pachciarza i Zaygi Szymechowey lat 28. 

Dziecko „urodziło się w Domu Jego 

mieszkania w Arendzie pod Numerem 

Trzecim”. Wpisu dokonano 15 grudnia, 

świadkami byli: Josek Leybusiowicz lat 40 

i Mendel Leybusiowicz lat 36. „Podpisano 

po Hebraysku”: Dawid Abusiowicz, Joska 

Leybusiowicz, Mendel Leybusiowicz. 

25 maja 1821 przyszła na świat 

Perla, córka Judka Pinkwasowicza lat 30, 

arendarza ze Żmijowisk i [Cypsy Zotków-

ny?] lat 24. Dziecko urodziło się „w Domu 

Jego mieszkania pod numerem dwudzie-

stym drugim”. Rejestracji dokonano 30 

maja w obecności Joska Leybowicza lat 40 

i Mendla Leybowicza lat 36, arendarzy z 

Wilkowa. Podpisy hebrajskie obu Leybo-

wiczów i Judki Pinkwasa.  

22 stycznia 1822 urodził się 

dwojga imion Mosiek Chyl, syn Mendla 

Leybowicza lat 42, zamieszkałego w Za-

rudkach (dom pod numerem 1) i Chany 

Mośkowicz lat 30. Zgłoszenia dokonano 

29 stycznia o godzinie piątej wieczorem. 

Obecni byli: Leyba Mozynowicz lat 60, w 

Opolu zamieszkały i Josek Leybowicza lat 

44 z Zarudek. Podpisy po hebrajsku: Men-

dla, Leyby i Joska. 

5 kwietnia 1822 przyszła na świat 

Ryfka córka Joska Leybowicza lat 40, z 

wsi Zarudki i Chaji Joskówny lat 30. 

Dziecko urodziło się „w Domu jego 

mieszkania pod numerem pierwszym w 

Zarudkach”. Rejestracji dokonano 29 maja 

o 12 w południe (zazwyczaj zapisów do-

konywano w południe) w obecności świad-

ków: Leyby Nozynowicza lat 54, handla-

rza z Opola i Mendla Leybowicza lat 36, 

mieszkającego w Zarudkach. Podpisy po 

hebrajsku: Joska, Mendla i Leyby. 

22 listopada 1822 urodził się 

Aron, syn Herszka Aronowicza lat 27, 

„szektera” w Wilkowie, zamieszkałego w 

domu nr 3 i Sary Szlamówny lat 20. 

Świadkami rejestracji 24 listopada byli: 

Szlama Nochymowicz lat 46 i Herszek 

Sędowicz lat 48, „Izraelici w Wilkowie 

zamieszkali”. Podpisy po hebrajsku: Her-

szek Aronowicz, Szlama i Herszek Sędo-

wicz. 

6 grudnia 1823 przyszła na świat 

Fryna Mindla dwojga imion, córka Men-

dla Leybowicza lat 40, „stanu zakonnego 

w Wilkowie mieszkaiący”, w domu numer 

2 i Chany Moskówny lat 30. Podpisy pod 

dokumentem rejestracji w dniu 8 grudnia 

złożyli: Mendel Leybowicz, Josek Leybo-

wicz lat 44 i Szlama Nochymowicz lat 50, 

z Wilkowa. 

6 maja 1824 urodził się Nochym, 

syn Szlamy Nochymowicza Weltmana lat 

45 i Ryfki Herszkówny lat 43. Mieszkali w 

Wilkowie w domu nr 30. Rejestracji (z 

podpisami po hebrajsku) dokonano dopiero 

10 lipca w obecności Mendla Leybowicza 

lat 40, Joska Lewkowicza lat 50 i Szlomy 

Nochymowicza Weltmana. Wszyscy z 

Wilkowa. 

12 lutego 1825 urodził się Judka, 

syn Moszki Dawidowicza lat 24 i Ryfki 

[Jacedkówny] lat 20, małżonków Izraeli-

tów zamieszkałych w Końskowoli. O fak-

cie narodzin poinformowała 20 lutego 

Zayda Szmulowa lat 40, mieszkająca w 

Podgórzu i oświadczyła, że narodziny 

miały miejsce w Podgórzu w domu pod 

numerem 5. Rejestrację swoimi podpisami 

poświadczyli Herszek Sendowicz lat 50 i 

Josek Lewkowicz lat 60. Zayda Szmulowa 

z Podgórza „zaś pisać nie umie”. 
 

ZGONY  

27 lutego 1811 umarła Matka 

Leyzorowa lat 70, „zamężna Komornica 

zamieszkała w Arędzie Wilkowskim”. 

Zmarła w domu pod numerem 11. O zgo-

nie poinformowali: Leyzor Majorowicz 

Syn i Herszek Kalmanowicz arendarz 

szczekarkowski. Ks. Jan Pawłowski dopi-

sał: „Poczym że oświadczający pisać nie-

umieą My sami akt po przeczytaniu podpi-

saliśmy”.  

25 listopada 1811 stawili się Haim 

i Moszak Smirkowiczowie „bracia rodzeni 
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arendarze wilkowscy” i „okazali Nam 

Dziecię Mendla niegdy Haima i Gitki 

Syna, maiącego Pułtora Roku, które umar-

ło Dnia Dwudziestego Piątego Listopada”. 

„Poczem Haim i Moszek Arędarze po 

Polsku pisać nieumieią, My Sami Akt po 

przeczytaniu Stawaiącym Podpisaliśmy. 

Ksiądz Jan Pawłowski Urzędnik Cywilny”. 

11 sierpnia 1812 umarł w domu 

pod numerem 2 w Wilkowie Kana Mo-

skowicz, kawaler w Wilkowie mieszkają-

cy, lat 18. O zgonie poinformowali dnia 

następnego: Josek Leybowicz lat 40 i 

Mendel Leybowicz lat 36, arendarze z 

Wilkowa. Podpisali się po hebrajsku. 

3 grudnia 1822 umarł w domu nr 

3 w Wilkowie Aron Herszkowicz. Zgło-

szenia 4 grudnia dokonali: syn zmarłego 

Herszka i Sary Szlamówny – Herszek 

Aronowicz lat 27 i Szlama Nochymowicz 

lat 46, obaj w Wilkowie zamieszkali. Pod-

pisali po hebrajsku Herszek i Szlama No-

chymowicz. 

28 stycznia 1825 Jankiel Leybo-

wicz lat 40, [cetup?] ze Żmijowisk i Men-

del Leybowicz lat 36 z Wilkowa, oznajmi-

li, że dnia poprzedniego w domu pod nu-

merem 1 w Żmijowiskach umarł Aron 

Janklowicz lat 18, kawaler, w Żmijowi-

skach przy rodzicach mieszkający, syn 

Jankiela składającego powyższe oświad-

czenie i Hany Aronowey. Podpisy złożyli 

Jankiel i Mendel. 

5 marca 1825 w domu nr 2 w 

„Wulce” zmarł  Miechel Szmulowicz lat 

50, mąż [Cespy?] Berkówny, „w Wulce 

mieszkający”. Informację złożyli 6 marca 

Szlama Nochmowicz lat 45 i Pinkwas 

Nochyrdowicz lat 27 z Wilkowa. Hebraj-

skie podpisy złożyli: Pinkwas i Szlama. 
 

W przytoczonych wyżej zapisach 

zwracają uwagę zawody powiślańskich 

Żydów. Przede wszystkim różne formy 

dzierżawców: arendarz, karczmarz, pach-

ciarz; potem handlarze; potem „szekter” – 

to z pewnością uproszczona forma od 

hebrajskiej nazwy rytualnego uboju „sze-

chity” (której dokonywał rzezak – hebraj-

ska nazwa – „szojchet”, jednak te rozróż-

nienia językowe zapewne nie były znane 

księdzu dokonującemu wpisu do akt); 

wreszcie przedstawiciel „stanu zakonnego” 

– być może religijny przywódca powiślań-

skich Izraelitów, bo do bóżnic w Opolu 

czy Kazimierzu było przecież daleko. 

Zresztą profesje starozakonnych pod ko-

niec omawianego okresu w ogóle przestają 

być wymieniane. Zwraca też uwagę mo-

ment zgłoszenia urodzonego dziecka. W 

przeciwieństwie do chłopów, a podobnie 

jak czynili to ziemianie, zgłoszeń dokony-

wano zazwyczaj późno. Wreszcie warto 

zauważyć, że praktycznie wszyscy Żydzi 

powiślańscy z wyjątkiem kobiet umieli w 

tym czasie pisać, oczywiście po hebrajsku 

a nie po polsku. Mieszkali na całym Powi-

ślu, zapisy z księgi parafialnej odnotowują 

w tym krótkim czasie: Zastów, Wilków, 

Szczekarków, Polanówkę, Zarudki, Żmi-

jowiska, Wólkę (Polanowską), Podgórz i 

Kłodnicę. 

Księgi parafialne z lat 1810-1825 

notują też inne wyznania, mianowicie 

protestantów. W sąsiednim Opolu prote-

stantów, głównie niemieckich sukienni-

ków, było bardzo dużo. Nie znajdujemy 

ich jednak na Powiślu. Jeden zapis (z 15 

lutego 1824 roku) dotyczy urodzin dziecka 

trojakich imion: Nikodem, Jan, Adam. 

Ojcem był „urodzony” (szlachcic) Wacław 

Rzepecki lat 44, „religii Ewangelicko-

Kalwińskiej”, ekonom zamieszkały w 

Polanówce w domu nr 2. Jego żoną była 

Marianna [Maudzinowska?] „teyże reli-

gii”, lat 23. Świadkami rejestracji narodzin 

byli Kajetan Szymański lat 35, ekonom 

zamieszkały w Samoklęskach i Filip Jakub 

Zenarski lat 29, „zastępca Wóyta gminy 

Polanowskiej”, zamieszkały w Polanówce. 

Pod aktem podpisała się całą trójka. Tu 

takich barier religijnych i społecznych jak 

w środowisku żydowskim nie odnotowu-

jemy. 

Wojciech Włodarczyk
 

 
 

Zapis z wilkowskiej księgi parafialnej o urodzinach 29 marca 1820 Abraama, syna 40-letniego Joska Leybowicza, arendarza z Wilkowa 

i Chaji Joskównej lat 30. Czytamy, że syn przyszedł na świat w „Domu Jego mieszkania pod numerem dziesiątym”. 

Rejestracji dokonano dopiero 17 kwietnia „w przytomności” Mendla Leybowicza lat 36 arendarza z Wilkowai Jankiela Leybowicza lat 45, arendarza 

w Kłodnicy. Pod aktem znajdują się podpisy po hebrajsku: Joska Leybowicza, Mendla Leybowicza i Jankiela Leybowicza. 
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Ślub córki arendarza z Podgórza 
 

Publikujemy poniżej Akt nr 27 z 

wilkowskiej księgi parafialnej z 1821 roku 

potwierdzający zawarcie ślubu między 

Gillą Herszkowiczówną, córką Herszka i 

Luny z Berkowiczów małżonków Wayr-

bergierów [Meisbergów], arendarzy w 

Podgórzu i Pinkwarem Nochanowiczem, 

synem Chawy (z pierwszego małżeństwa z 

Nochanem Szlamowiczem) obecnie żony 

Herszka Jelwewicza, mieszkających we 

wsi Czarna. Zachowujemy oryginalną 

pisownię, fragmenty nieczytelne lub nie-

pewne ujęliśmy w nawiasy kwadratowe. 
 

 
 

Podgórska karczma na mapie z poł. XIX wieku 
 

 Roku Tysiąc Ośmset Dwudzieste-

go Pierwszego Dnia Dwudziestego Osme-

go Października w Niedzielę My Proboszcz 

Wilkowa Urzędnik Cywilny Gminy Wilko-

wa Powiatu Kazimierskiego w Wojewódz-

twie Lubelskim udawszy się przed Drzwi 

Główne domu Gminnego o godzinie Dwu-

nastey w Południe ogłosiliśmy po Pierwszy 

raz iż zaszło przyrzeczenie Małżeństwa 

między Pinkwasem Nochymowiczem kawa-

lerem lat Dwadzieścia Dwa maiącym No-

chyma Szlamowicza i Hany Niegdyś Mał-

żonków wyznania Moyżeszowego Synem, 

we wsi Czarnej przy Matce zamieszkałym z 

Jedney a Gillą Herszkówną Meisberg 

Panna lat Ośmnaście maiącą Herszka 

Sendrowicza Milberg i Sary Berkowicz 

małżonków Arendarzy we wsi Podgorzu 

zamieszkałych Córką przy Rodzicach zo-

stającą z Drugiey Strony, która to Zapo-

wiedź po przeczytaniu przybita została na 

Drzwiach Domu Gminnego Czego Akt 

spisaliśmy. 

Drugie ogłoszenie powyższey Za-

powiedzi Uczynione było Dnia Czwartego 

Listopada Roku bieżącego. 

Ks. J Sużdalski 

Roku Tysiąc Ośmset Dwudzieste-

go Pierwszego Dnia Osmego Listopada 

Przed Nami Proboszczem Wilkowa Urzęd-

nikiem Cywilnym Gminy Wilkowa Powiatu 

Kazimierskiego w Województwie Lubel-

skim Stawili się Pinkwas Nochymowicz 

Kawaler lat Dwadzieścia Dwa maiący 

podług złożonego przed Nami Aktu Znania 

pod Dniem Siódmym Września Roku bie-

żącego przez Wóyta Gminy Opola i Józe-

fowa sporządzonego a przez sąd Pokoju 

powiatu Kazimierskiego pod dniem dwu-

dziestym Dziewiątym Października tegoż 

Roku potwierdzonego Nochyma Szlamowi-

cza i Hany niegdyś Małżonków wyznania 

Moyżeszowego Syn, we wsi Czarney przy 

Matce zamieszkały i okazał Nam Akt uka-

nowania sporządzony w Mieście Powiato-

wem Kazimierzu w dniu Osmym Listopada 

Roku bieżącego przez W. Kacpra Dziewic-

kiego Aktowego Publicznego Notaryusza 

Powiatu Kazimierskiego; tudzież stawiła 

się Gitla Herszkówna Meisberg Panna lat 

Ośmnaście maiąca podług złożonego przed 

Nami Aktu Znania w dniu Siódmym Wrze-

śnia Roku bieżącego przez Wóyta Gminy 

Opola i Józefowa sporządzonego a przez 

Sąd Pokoju Powiatu kazimierskiego w dniu 

Dwudziestym Dziewiątym Października 

tegoż Roku pod Numerem Dziewięćset 

Dwanaście potwierdzonego, Herszka Sen-

drowicza Meisberg i Sary Berkowicz Mał-

żonków Wyznania Moyżeszowego Arenda-

rzy we wsi Podgorz zamieszkałych Córka 

przy Rodzicach zostająca i okazała Nam 

Akt ukanowienia sporządzony w Mieście 

Powiatowym Kazimierzu przez W. Kacpra 

Dziewickiego Aktowego Publicznego Nota-

ryusza Powiatu Kazimierskiego w Dniu 

Dwudziestym Dziewiątym Października 

Roku bieżącego. Strony stawaiące żądaią 

abyśmy do ułożonego pomiędzy Niemi 

Obchodu Małżeństwa przystąpili, którego 

Zapowiedzi wyszły przed Głównymi 

Drzwiami Naszego Domu Gminnego, to 

iest Pierwsza Dnia Dwudziestego Osmego 

Października, Druga Dnia Czwartego 

Listopada Roku bieżącego. Gdy żadne 

tamowania przeciw rzeczonemu Małżeń-

stwu nie zaszło My przeczytawszy wymie-

nione Akta ukanowania, z których okazuie 

się iż formalności jakiey prawo wymaga 

zachowane zostały przychylając się do 

[naniesionego] żądania po przeczytaniu 

stronom i świadkom wszystkich wyżey 

wyrażonych papierów jako też Działu 

Szóstego Kodeksu w Tytule o Małżeństwie, 

zapytaliśmy się przyszłego Małżonka i 

przyszłey Małżonki czyli chcą pobrać się z 

sobą. Na co gdy każde z Nich oddzielnie 

odpowiedziało to iest Nowożeniec ustnie, 

Oblubiona zaś nie mogąca mówić Oświad-

czyła Znakami iż taka iest Jey wola. 

Oświadczamy w imieniu Prawa że Pinkwas 

Nochymowicz Kawaler i Gitla Herszkówna 

Meisberg Panna są połączeni z sobą wę-

złem Małżeństwa. Czego wszystkiego spi-

saliśmy akt w przytomności Fiszla Hunge-

bom lat Pięćdziesiąt liczącego, Obywatela 

w Kazimierzu zamieszkałego, Rafała Racy 

Obywatela w Opolu zamieszkałego, liczą-

cego lat Czterdzieści Ośm, Dawida Edel-

mana Obywatela w Opolu zamieszkałego 

maiącego lat Czterdzieści Siedem i Mendla 

Leybusiowicza w Wilkowie mieszkającego 

maiącego lat Trzydzieści Sześć, wszystkich 

wyznania Moyżeszowego, który stawaią-

cym przeczytaliśmy i wraz  z Nimi podpisa-

liśmy. 

Podpisano po Hebraysku – Pink-

was Nochymowicz, – Fiszel Hungebom, – 

Rafał Raca, – Dawid Edelman, – Mendel 

Leybusiowicz 

– Herszek Sendrowicz Meisberg 

Oyciec przytomny 

Ks. J. Sużdalski Urzędnik Cywilny 

Wszystkie  Akta powyższe Stawa-

iącym były odczytywane 

Ks. J. Sużdalski 

 

Jednym z dokumentów odczyta-

nych przez księdza podczas ślubu był „akt 

ukanowania” (fotokopia poniżej). Dzięki 

prof. Waldemarowi Baraniewskiemu mo-

żemy zapoznać się z jego treścią. Jest tam 

zapis matki pana młodego, że „przeciw 

Pinkwarowi Nochanowiczowi Synowi i 

Gilli Herszkowiczownie, nic mówić nie ma 

i przeszkadzać nie będzie”.  
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My  

Aleksander Pierwszy Cesarz 

Wszech 

Rossyi Król Polski etc etc etc 

Wiadomo czynimy wszystkim, ko-

mu wiedzieć o tem należy, że przed urzęd-

nikiem naszym urodz. Kacprem Dziwic-

kiem Aktowym Publicznym Notaryuszem 

Ptu. Kaźme&. w Woiewódz. Lubelskim iest 

zeznany akt uszanowania w osnowie na-

stępujący. 

 Działo się w mieście Powiatowym 

Kazimierzu Dolnym Woiewództwie Lubel-

skim Dnia Ósmego Mca Listopada Roku 

Tysięcznego Ośmsetnego Dwudziestego 

pierwszego. 

 Przedemną Kacprem Dziwickiem 

Aktowym Publicznym Notaryuszem Powia-

tu Kazimier& w województwie Lubelsk& 

Krolestwa Polskiego upoważnionym w 

Kazimierzu kamienicy w Rynku pod nr 12 

sytuowany zamieszkałym i w teyże urzędo-

wanie odbywającym. Do tego akta wezwa-

nym niżey podpisanym przytomności 

urodz. Kazimierza Ginalskiego przy ulicy 

Podzamczey Nr 26 i urodz. Kazimierza 

Gołębiczowskiego przy ulicy Łazienney Nr 

250 tu w Kazimierzu mieszkających, Urzę-

dowi swemu dobrze znanych i wszystkie 

własności i prawa posiadających Świad-

ków. Osobiście przytomni stawili się Staro-

zakonni Chawa pierwszego Małż& Szla-

mowiczowa, a teraz powtornego Herszko-

wa Jelwewiczowa [Ma&] Herszka Jelwe-

wicza małżonka, w asystencyi tegoż męża 

swego czyniąca, w Wsi Czarny Powiecie 

Kazimierskim, Woiewódz& Lubel& wraz z 

mężem mieszkaiąca, i też Za mieszkanie do 

niniejszego aktu za prawne sobie obierają-

ca, będąc Notaryuszowi i Świadkom wyżey 

wyrażonym nieznani stawili się dwoch 

Rekognosuntów iako tu: [St&] Arona 

Permana w Rynku pod Nr 11 i Uszera 

Finkersztaina takoż w Rynku pod nr 32 w 

Kazimierzu mieszkaiących, przez których 

zaświadczeni iako Im są dobrze znani i za 

tych samych uważani bydź powinni za 

których się bydź mienią iako za właściwe-

go Imienia, za których stawaiących Ciż 

Rekognowani Notariuszowi i Świadkom 

wyżey wyrażonym znani ręczą i w przy-

tomności tych wyżey wyrażonych Świad-

ków iako też Rekognisuntów iawnie i do-

browolnie zeznali, oraz rozmyślnie niniej-

szym aktem zeznaią – a szczególniey Cha-

wa z pierwszego małżeństwa Salamowi-

czowa, a powtórnego Herszkowa Jelwewi-

czowa zeznaie iż taż [St&] Chawa Hersz-

kowa Jelwewiczowa [wasystencyi] z prawa 

przynależny Zeznaiąca, za uroczystym 

aktem uszanowania, [St&] Pinkwarowi 

Nochanowiczowi, z siebie zeznaiącey mat-

ki, i Nochana Szlamowicza iuż nieżyiącego 

Oyca spłodzonemu Synowi lat Dwadzieścia 

Dwa maiącemu z [Sta&] Gillą Herszkowi-

czowną Panną z [Sta&] Herszka i Luny z 

Berkowiczów Wayrbergierów spłodzoną 

Córką, lat ośmnaście maiącą w Wsi Pod-

górzu zamieszkałą, zawarcia Związku 

małżeńskich zezwala i rozmyślnie narze-

czonego Pinkwara Nochanowicza z [Sta&] 

Gillą Herszkowiczowną Córką upoważnia, 

na teraz w Podgorzu przy Rodzicach 

mieszkającą gdzie obchód małżeński od-

prawiać się będzie, na którey zdobrey 

chęci zezwoliwszy, przeciw [Sta&] Pink-

warowi Nochanowiczowi Synowi i Gilli 

Herszkowiczownie, nic mówić nie ma i 

przeszkadzać nie będzie, ale [ewsaneta] 

[towe] małżeństwo oby iak nayprędzey w 

ślubie doszło życzenie, i Wolą swoią 

oświadczyła, nie mniey osobiście Akta 

Cywilnego ma& domagać się, i przy akcie 

Szlubnym asystować, tudzież według woli 

Przyiaciółki [Luredkow] wezwać przyrze-

kła, ninieyszym Aktem uszanowania – 

Który dobrowolnie zdziałany y przyięty 

wraz z Świadkami przytomnemi wyżey 

wymienionemi tudzież mną Notaryuszem 

[…] […] wyrażonym Zeznaiący rękami 

własnemi po hebraysku podpisali – Wraz z 

Rekognomistami /podpisana/ Chawa 

Hreszkowa Jelewewiczowa za podaniem 

pióra przez Uszera Finkensztaina podpisa-

na – Herszek Jelewicz za podaniem pióra 

przez Arona Perrnana podpisany – Rekog-

nasunt Aron Perman – Rekognasunt Uszer 

Finkersztain – Jako Świadek podpisali się 

Kazimierz Ginalski – Jako Świadek podpi-

sali się Kazimierz Gołębiewski – Kasper 

Dziewicki Aktowy Publiczny Notaryusz Ptu 

Kazimierskiego – 

 Takowy pierwszy Wyciąg urzędo-

wy wswoiey osnowie co do słowa z aktami 

zgadza się dla czego w urzędzie za ważny i 

Wiary Publiczney godny uważany bydź 

powinien, który własnoręcznym podpisem 

Notaryusza i Pieczęcią Urzędową opa-

trzywszy Stronie Interesowney wydać do-

zwoliliśmy – 

 w Kazimierzu Dnia 8 listopada 

1821 Roku 

 Zgodność pierwszego głównego 

Extraktu z oryginałem w aktach na papie-

rze Stępel 10 złożonym zaświadczam 

 Kacper Dziewicki Notaryusz 

 Publiczny Powiatu Kazimierskie-

go 

 [podpis] 

[pieczęć tłoczona okrągła] 

 Taxa 

Od przyięcia zł 4 

Extrakta zł 2 

 

 

 
 

Jan Piotr Norblin, Żydówka polska 
 

Z dokumentów możemy zrekon-

struować procedury zawierania małżeństw 

żydowskich sprzed 200 laty. Najpierw 7 

września – uzyskano „akt znania” od wójta 

gminy Opole dla pana młodego i panny 

młodej. 28 października, w niedzielę odby-

ły się pierwsze zapowiedzi w Wilkowie. 

29 października nastąpiło potwierdzenie 

przez Sąd Pokoju w Kazimierzu „aktu 

znania” pana młodego i panny młodej. 4 

listopada – drugie zapowiedzi w Wilkowie 

i wreszcie 8 listopada, w jeden tylko 

czwartek: spotkanie u notariusza matki 

pana młodego w Kazimierzu, akt „ukano-

wania” pana młodego, ślub w Wilkowie i 

wreszcie wesele w Podgórzu. 

Zwraca uwagę, że parę młodą 

określają imiona ojców (Herszkowiczów-

na, Nochanowicz). Po 1810 r., Żydom  

zaczęto nadawać nazwiska, jednakże do-

piero od 1821 r., po wydaniu odpowied-

niego zarządzenia zaczęto stosować ten 

przepis konsekwentnie. Warto zwrócić 

uwagę, że „obchód małżeński” odbył się w 

domu panny młodej (z dokumentów wyni-

ka, że panna młoda była niemową!) w 

Podgórzu, zapewne w karczmie dzierża-

wionej przez rodziców od Łabęckich. Przy 

akcie zawarcia małżeństwa i na pewno 

samego wesela w Podgórzu byli zaprosze-

ni goście z Opola, Kazimierza i Wilkowa. 

 

Wojciech Włodarczyk 
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Żydzi na kartach „Wspomnień” Marii Kleniewskiej 
 

 [s. 122-123:] Stosunek do Żydów 

[Jana Kleniewskiego]. Około 1893 roku 

przyszedł do mnie kiedyś [mąż] z projek-

tem, żeby zlikwidować żydowskie pośred-

nictwo przy wypłatach akcyzy w Janowie 

Lubelskim, wybrał sobie jednego z fornali, 

któremu tę czynność poruczył. Był to 

ostatni pośrednik – Żyd, który się kręcił po 

folwarku. Nie wyzwolił się jedynie z po-

średnictwa Żydów […] w branży drzewnej 

– skarżył się, że musi używać brakarzy 

Żydów, bo tylko wśród nich byli wykwali-

fikowani specjaliści. Od czasu do czasu 

musiał też przy większych transakcjach 

posługiwać się kredytem żydowskim. Jak 

trudno było o wzajemne zaufanie i trans-

akcje bezpośrednie między właścicielami 

majątków świadczy fakt, że śp. Jan Kle-

niewski potrzebował kiedyś większej partii 

jęczmienia do słodowni – potrzebna ilość 

znajdowała się w sąsiednim majątku. Są-

siad nawet nie chciał mówić o sprzedaży, 

wierzył bowiem więcej Żydowi w jego 

obznajomieniu z rynkiem zbożowym jak 

zainteresowanemu. Transakcja odbył się za 

pośrednictwem Żyda. Powodem tego nie-

dowierzania w kupiectwie była ignorancja 

handlowa i brak zmysłu handlowego u 

ziemian. 

O rozumie handlowym mego mę-

ża świadczyć może powiedzenie: „Staram 

się sprzedawać w chwili, kiedy cena pro-

duktu idzie w górę, a nie kiedy doszła do 

ostatnich granic, bo lubię sam zarobić i 

raduje mnie, jak zarobi ten, co ode mnie 

kupuje.” Starał się jak najwięcej wykupić 

od Żydów drobnej własności ziemskiej i 

dlatego kilkanaście takich gospodarstw 

nabył, potem odprzedawał je chłopom, 

albo zamieniał z nimi na ziemię graniczącą 

ze swymi majątkami. Chętnie bardzo do-

pomagał mi do zakładania małych sklepi-

ków, których otworzyłam cztery – miały 

one na celu regulowanie cen. Zakładanie 

sklepików było rzeczą trudną i niebez-

pieczną. Zakupy trzeba było robić w hur-

towniach żydowskich, w głębokich, pią-

tych czy szóstych podwórzach i zaułkach. 

Nawet hurtownie dewocjonaliów były w 

rękach żydowskich. Gdy wybierałam się 

po zakupy, brałam serdelkę i bułkę w kie-

szeń i cały dzień spędzałam w hurtow-

niach. Często było tak, że jednej nocy 

jechałam do Warszawy, a w drugą noc 

wracałam. 

Mój mąż cieszył się ogromnym 

poważaniem u Żydów i taki pan Munysz – 

wielki kupiec z Lublina mówił mi: „Kiedy 

Pan Kleniewski powie, że dziesiątego 

kwietnia wypłaci jakąś sumę, to już pierw-

szego kwietnia można na tę sumę robić 

transakcję”. Mawiał też, że nie potrzeba 

mu podpisu pana Kleniewskiego – wystar-

czy jego słowo. Munysz ten chodził w 

jedwabnym chałacie, ale mego męża zaw-

sze w rękę całował. 

 [s. 38:] W tym czasie [lata 1893-

1895] zakładam sklepy w folwarkach, 

pierwszy w Kluczkowicach. Celem ich 

było normowanie cen, zmniejszenie wyzy-

sku żydowskiego, udogodnienie ludności. 

Po zakupy towarów do sklepu jeździłam 

sama do Warszawy. Chodziłam po hur-

towniach, często na Nalewkach [ulica w 

dzielnicy żydowskiej] głębokich. To ze-

tknięcie się z handlem i hurtowniami na-

uczyło mnie wiele, przekonałam się o 

rozgałęzionym oszustwie. Pytano mnie 

bowiem czy waga ma być pełna czy nie-

pełna, w takich samych paczkach, czy 

szerokość materiału ma być ta czy inna 

przy tym samym deseniu itp. Niebawem 

powstaje sklep przy budowie fabryki w 

Zagłobie, po tym we Wrzelowie i Łazi-

skach. 

[s. 43:] W tym samym roku 

[1895] nawiedziła klęska Kluczkowice: 

wody spiętrzone przerwały tamę, groblę, 

zalały browar, poszły na wsie i w kierunku 

Wisły, zerwały młyn, utopiło się troje 

dzieci, z zimochowów porwały cały zapas 

ryb, spłynęła także nierogacizna urzędni-

ków browarnych . Potem spaliła się kaflar-

nia z całym urządzeniem i już się nie dała 

odbudować  Następnie Żydzi spalili młyn 

w Szczekarkowie. 

 [s. 72:] We dwóch też [Jan Kle-

niewski i lubelski ziemianin Teofil Na-

piórkowski] dotarli do Norymbergii [w 

1904 roku], gdzie zwiedzili ogromne ma-

gazyny chmielu, agentury, gdzie jak 

wszystko opanowane było przez Żydów. 

Rozporządzali oni takimi kapitałami, że 

kiedyś w moich oczach Żyd wyłożył me-

mu mężowi 60 tysięcy rubli za chmiel 

(zaraz po nałożeniu cła). 

[s. 93:] Znałam zdarzenie, że […] 

Właściciel chcąc podnieść swe stanowisko 

[kupując tytuł hrabiowski] sprzedał 40 

włók lasu Żydom i za uzyskane pieniądze 

(40.000 reńskich), zabrawszy pojazdy, 

konie, służbę wyjechał do Abchazji, aby 

tam grać rolę królika. Był to dalszy ciąg 

przechodzenia ziemi polskiej w ręce ży-

dowskie, rezultatem czego było przejście 

37% ziemi w ich ręce, jak podaje ksiądz 

Trzeciak. 

[s. 96:] Ziemianki założyły [tuż 

przed I wojną światową] w Opolu sklep 

łokciowy „Opolanka”, żeby konkurować z 

Żydami, gdyż nie było tam żadnego chrze-

ścijańskiego sklepu. Ten niestety był fatal-

nie, nieumiejętnie prowadzony. 

[s. 99-100:] Akcja „Swój do swe-

go”. Inicjatorem był Roman Dmowski. 

Miała ona na celu wyzwolenie się spod 

przewagi ekonomicznej i wpływów roz-

kładowych żydowskich. Propagowało ją 

Stronnictwo Narodowe. Dmowski zabrał 

się do tego bardzo energicznie. Akcję 

propagandową rozpoczęto od założenia 

pisma „2 grosze” [„Gazeta Poranna 2 Gro-

sze” ukazywała się w latach 1912-18, 

najwyższy jej nakład wynosił 25 tysięcy] 

traktującego o sprawie uwolnienia się od 

Żydów.  

Mój mąż już przedtem intereso-

wał się tą sprawą i kiedyś przeznaczył 10 

tysięcy rubli dla tego, kto przetłumaczy 

Talmud. […]  

Mój mąż spotykał się nieraz z 

Romanem Dmowskim, przyjaźnił się z nim 

i z nim razem zakładał pismo, łożąc na nie 

pieniądze. 

Tysiące wieców odbywało się w 

sprawie żydowskiej w Warszawie i na 

prowincji. Stronnictwo Narodowe postawi-

ło sobie za zadanie oczyszczenie Polski z 

Żydów i w tym postanowieniu wytrwało aż 

do ostatniej wojny. 

W porozumieniu z mężem, wła-

snym sumptem kazałam wybić trzy tysiące 

znaczków metalowych w kształcie sied-

mioramiennej gwiazdy, z jednej strony był 

okręt (symbol kupiectwa), z drugiej napis: 

„Kupuj u chrześcijan” i słońce z krzyżem. 

Wszyscy biorący udział w akcji „Swój do 

swego” nosili ten znaczek pod klapą. 

Znaczki te rozprzedano i całkowity dochód 

poszedł na akcję „swój do swego”. 

W związku z akcją antyżydowską 

przypomina mi się powiedzenie rosyjskie-

go ministra spraw zagranicznych i premie-

ra z 1912 roku: „niech Polacy siedzą cicho, 

bo mam 50 tysięcy Żydów, których 

wpuszczę do Polski dla uspokojenia”. 

Powstała myśl, żeby utworzyć 

bezprocentową kasę zapomogi dla domo-

krążców, któryby rugowali pokątny handel 

żydowski. Jako kapitał zakładowy złożyli-

śmy 500 rubli. Nazywało się to Kaleta 

Ludowa i było utworzone w Warszawie. 

[s. 113:] Dużo nieakuratności i 

nieścisłości w obsłużeniu żołnierzy [pod-

czas obrony Warszawy w 1920 roku] po-

wodowali oficerowie łącznikowi Żydzi. 

Znam częste zdarzenia, że kuchnie polowe 

szły w innym kierunku, niż oddziały żoł-

nierzy. 

Maria Kleniewska 
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Żydzi – zawody, handel, wygląd zewnętrzny, religia 
 

Z książki Zygmunta Łyjaka, Kępa 

Gostecka i Kępa Solecka w panoramie 

dziejów, Warszawa 1999, wybraliśmy 

kilka fragmentów ukazujących obecność 

Żydów na Powiślu lubelskim tuż przed II 

wojną światową oglądaną z perspektywy 

ówczesnego mieszkańca Kępy Gosteckiej. 

To świetny dokument malujący nie tylko 

szczegóły z życia starozakonnych, ale 

także wiele mówiący o spostrzegawczości 

chłopca, syna nadwiślańskiego rybaka, i 

wyborze tego co wówczas było dla niego i 

dla mieszkańców Powiśla ważne w spo-

tkaniach z przedstawicielami innej wiary. 

Jak ich postrzegali. Tytuł poniższego wy-

boru wzięliśmy z jednego z „podrozdzia-

łów” książki. 

Obrazy, rysunki i grafiki w niniej-

szym tekście są autorstwa Chaima Gold-

berga (1917-2004), malarza urodzonego w 

Kazimierzu Dolnym, dokumentalisty życia 

Żydów w przedwojennym sztetlu, przede 

wszystkim rodzinnego nadwiślańskiego 

miasteczka. 

 

[s. 36:] Właścicielami barek towa-

rowych na Wiśle byli głównie Żydzi. 
 

 
 

Żydowski handlarz ryb  

na rynku w Kazimierzu Dolnym 
 

[s. 40:] Handlem rybami trudnili 

się głównie Żydzi z Solca nad Wisłą i z 

Opola Lubelskiego, którzy po noclegu [w 

domu rybaka] opuszczali w piątek o świcie 

dom rybaka, aby sprzedać kupiony towar 

przed świątecznym dniem odpoczynku 

szabasem, który rozpoczynał się w piątek 

wieczór i trwał do zachodu słońca w sobo-

tę. Dzieciom rybaków szczególną radość 

sprawiały ryby czarne o nagim ciele takie 

jak sum, węgorz, miętus oraz piskorz żyją-

cy w zamulonych zbiornikach słodkowod-

nych, które jako „trefne” nie były przed-

miotem zainteresowania ze strony Żydów. 

Przybycie handlarzy rybami kojarzyło się 

zawsze z wyjmowaniem ze specjalnej 

torebki macy i obdarowywaniem nią naj-

młodszych domowników. Cienkie płatki z 

wolnego od zakwasu ciasta przypominają-

ce wyglądem i smakiem opłatek u chrze-

ścijan wyznawcy religii żydowskiej piekli 

w święto Paschy. Krążące wśród ludności 

opowieści o dodawaniu do mąki przezna-

czonej na macę krwi katolików, sączonej 

za żywota w specjalnie obracanej beczce z 

wystającymi do wewnątrz metalowymi 

szpilkami powodowały, że wszelkie zaru-

mienienia powstałe w czasie wypieku 

skrupulatnie wydłubywano. 
 

 
 

Żydowski warsztat krawiecki 
 

 
 

Żydowski warsztat szewski 
 

[s. 42-43:] Na wsi wysoko cenio-

no zawód krawca i szewca. Zarówno ubrań 

jak i butów produkowanych w specjalnych 

zakładach wcześniejsze ani moje pokolenie 

nie znało. Odzież miarową szyto najczę-

ściej przed ślubem i w nim odchodzono na 

wieczną wartę. Strój roboczy wykonywały 

gospodynie wiejskie ręcznie lub szyto je na 

maszynach poruszanych nogą marki „Sin-

ger” z mocnej tkaniny bawełnianej zwanej 

cajgiem. Głównymi producentami odzieży 

i obuwia byli Żydzi, którzy dominowali w 

takich rzemiosłach jak krawiectwo, szew-

stwo, kuśnierstwo, złotnictwo, garbarstwo, 

rymarstwo, fryzjerstwo itp. Prócz rze-

mieślników dużą grupę ludności żydow-

skiej stanowili sklepikarze, straganiarze, 

domokrążcy oraz faktorzy zajmujący się 

pośrednictwem w załatwianiu różnych 

spraw. Żydzi nie trudnili się pracą na roli. 

Zajęciem związanym z rolnictwem był 

jedynie handel warzywami, głównie cebulą 

i jabłkami. 

Po ukończeniu szkoły podstawo-

wej zgodnie z wolą rodziców i ja zostałem 

oddany do terminu w sąsiedniej wsi Bra-

ciejowice u mistrza krawieckiego Wacława 

Killa, który wraz z żoną ukrywał się w 

okresie Holocaustu u Teofila Jezierskiego. 

Już po kilku dniach suchego treningu pole-

gającego na przeciąganiu igły z nitką przez 

kawałek szmatki utwierdziłem się w prze-

konaniu, że krawcem nie zostanę. 

[s. 58:] Dla spokoju lub ograni-

czenia wałęsania się po wsi nieposłusz-

nych dzieci, straszono je dziadem, komi-

niarzem lub Żydem. 
 

 
 

Żydzi kazimierscy skupujący jabłka 
 

[s. 60:] Rybacy wierzyli, że odcię-

ty brzytwą maleńki skrawek skórki z tefi-

limu (pacierza) żydowskiego i przywiąza-

ny do oczek sieci chronił ją będzie przed 

utratą lub zniszczeniem w nurtach rzeki a 

właścicielowi zapewni obfite połowy. 

[s. 87:] Do wsi docierali także 

drobni handlarze. Byli to głównie nieza-

możni Żydzi, którzy sprzedawali igły, nici, 

guziki, śledzie, kawę zbożową „Enrilo” z 

młynkiem, herbatę, cukierki, bibułkę do 

papierosów, tytoń, zapałki, kamyki do 

maszynki, kawałki mydła „Schicht”, pastę 
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do butów, liście laurowe zwane bobkowy-

mi, sacharynę i wiele różnych drobiazgów 

zaspokajających potrzeby mieszkańców. 

Mówiąc językiem współczesnym były to 

sklepy objazdowe noszone na plecach. 

Prócz drobnych przekupniów przed Bożym 

Narodzeniem i Wielkanocą pojawiali się 

sprzedawcy wapna, bielizny pościelowej, 

naczyń kuchennych itp. Ci ostatni zachwa-

lanym przez siebie towarem handlowali 

bezpośrednio z wozów konnych. Od czasu 

do czasu wsie przemierzali żydowscy 

szklarze, którzy w drewnianych stelażach 

zawieszonych na ramionach nosili ciężkie 

tafle szkła okiennego. Raz na kilka miesię-

cy przybywał ze swoim warsztatem specja-

lista od ostrzenia noży, brzytew i innych 

ostrych narzędzi. 

[s. 88:] Handlem zwierzętami ho-

dowlanymi i rzeźnymi zajmowali się Pola-

cy i Żydzi. Ci ostatni kupowali głównie 

konie i bydło. 
 

 
 

Powrót z Tashlich, modlitwy odbywanej nad 

Wisłą i rozpoczynającej żydowski nowy rok 
 

[s. 97-100:] Prócz handlu na tar-

gowiskach obrotem towarami zajmowano 

się w domach prywatnych należących do 

ludności żydowskiej. Tylko w Opolu Lu-

belskim przed II wojną światową na około 

6500 mieszkańców 4325 stanowili Żydzi, 

w posiadaniu których było 420 zakładów 

rzemieślniczych i 270 sklepów. Do opol-

skich Żydów należały między innymi 

garbarnie, kaszarnie i olejarnie. Żyd sprze-

dający swój towar określał go słowami – 

„sam cymes”, co miało oznaczać najlep-

szy, najsmaczniejszy, najsolidniej wyko-

nany, a w przypadku kiedy coś kupował 

wyrażał się bez szczególnego zachwytu – 

„wielki mi cymes”. 

Prowadzona przez Kościół i Sy-

nagogę polityka izolacji społeczeństwa 

żydowskiego od chrześcijan nie miała 

pozytywnego wpływu na powstawanie 

trwałych przyjaźni. 

Tradycyjnym strojem Żydów były 

małe, okrągłe i bez daszka, przylegające do 

głowy bekiety, wykonane z czarnego suk-

na, zwane przez nas krymkami, myckami 

lub jarmułkami oraz długie czarne chałaty 

noszone przez Żydów starozakonnych, 

wyznających religię mojżeszową. Również 

uczesanie odróżniało chrześcijan od Ży-

dów, noszących często sięgające do pasa 

brody i długie zwisające przed uszami 

pejsy. Wygląd ten charakteryzował Żydów 

ortodoksyjnych, żyjących ściśle według 

wyznawanych zasad. Wśród Polaków 

brody, a najczęściej spiczaste bródki moż-

na było zobaczyć u jaśniepanów i ludzi z 

wadami fizjologicznymi lub nabytymi na 

twarzy, pozbawione pejsów i prawie zaw-

sze bakobrodów. Miejscem, w którym 

skupiało się religijne i społeczne życie 

Żydów była bóżnica zwana także synagogą 

lub żydowskim domem modlitwy, gdzie 

odczytywano wyjątki z ksiąg Starego Te-

stamentu i objaśniano je wiernym. Bóżnicy 

nie uważano za świątynię, ponieważ nie 

odprawiano w niej ofiary.  Aby mogło się 

odbyć nabożeństwo musiało być w niej 

przynajmniej 10 osób. Podczas modłów 

mężczyźni przebywali na dole, a kobiety 

na galerii i balkonach. Rolę duchownego 

pełnił znawca Pisma Świętego rabin (rab-

be), który nie był kapłanem i nie tworzył 

układu stanowisk jak to ma miejsce mię-

dzy innymi w kościele katolickim. Jako 

funkcjonariusz gminy wyznaniowej był 

wybierany i opłacany przez jej członków. 

Znając Talmud pełnił funkcję nauczyciela 

nie tylko w bóżnicy ale także w szkołach 

talmudycznych. Do obowiązków rabina 

należał nadzór nad urządzeniami religij-

nymi, funkcjonariuszami wyznaniowymi i 

nauczycielami religii. Duchowny żydowski 

zwany także uczonym żydowski, znawca 

Biblii i Talmudu miał prawo udzielania 

ślubów i rozwiązywania małżeństw przez 

rozwód. Na rabinach spoczywał obowią-

zek wygłaszania kazań w soboty i święta. 
 

 
 

Tańczący chasydzi 
 

Mieszkania żydowskie w zasadzie 

nie różniły się od chrześcijańskich, a ich 

wystrój wewnętrzny zależał od stopnia 

zamożności właścicieli. Elementem dodat-

kowym w ich mieszkaniu był przybity na 

drzwiach po prawej stronie zwitek perga-

minowy z biblijnymi wersetami nazywany 

mezuzą oraz duża ilość naczyń używanych 

zgodnie z rytuałem – oddzielnych do po-

traw mlecznych, innych do mięsnych itp. 

Prawie w każdym domu żydowskim moż-

na było spotkać chanukowy świecznik 

siedmioramienny o nazwie menora. 

Także uroczystości pogrzebowe 

miały odmienny charakter niż u chrześci-

jan. Nieboszczyka grzebano w dniu jego 

śmierci lub nazajutrz, a nabożeństwo od-

prawiano nie w bóżnicy, a na cmentarzu 

zwanym kirkutem (dom pokoju). 

Inaczej niż chrześcijanie zacho-

wywali się Żydzi podczas modłów. Wyra-

żało się to nie tylko w charakterystycznym 

skupieniu, ale i w ruchach oraz odpowied-

nim modulowanym głosie. Podczas mo-

dłów Żydzi zawieszali na czole za pomocą 

taśmy kwadratową skórzaną kostkę wiel-

kości około 4,5 x 5 cm o nazwie tefilim 

wypełnioną wersetami z Biblii lub psal-

mów, od której odchodził długi rzemyk 

opasujący ramię i przedramię. 
 

 
 

Bogaty i biedny Żyd 
 

Życie często pod wspólnym da-

chem, ale przy zachowaniu innego stylu 

bycia, odmienności religijnej i społecznej 

powodowało różne konflikty. Przeciętny 

chrześcijanin Żyda traktował gorzej niż 

własnego współziomka, Żyd kpił często z 

chrześcijanina nazywając go gojem, a tych 

którzy służąc im w soboty, będące dla 

wyznawców judaizmu dniami świątecz-

nymi szabbes-gojami i choć wyraz ten nie 

był przezwiskiem, a jedynie świadczył o 

przynależności do innego wyznania odbie-

rano go bardzo negatywnie. Do dziś nie-

którzy kępianie należący do pokolenia 

starszego chcąc wyrządzić przykrość oso-

bie drugiej obrzucają ją epitetem „ty goju”. 
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Obok szczerych przyjaźni rówieśników 

polskich i żydowskich od czasu do czasu 

głównie wśród wyrostków dochodziło do 

wszczynania bójek ulicznych. Więcej przy 

tym było krzyku i szamotaniny niż ude-

rzeń. Tradycyjnie każda awantura kończy-

ła się wyzwiskami – „parchy” lub „ob-

rzynki żydowskie” świadczące o rytual-

nym obcięciu części napletka, a ze strony 

żydowskiej – „goje”. Do rzadkości należa-

ły małżeństwa między Polakami i Żydami. 

Odmienne religie, a także styl bycia, życia, 

czy ubierania się stanowiły zaporę na dro-

dze zbliżania do siebie obydwu narodów. 

To w poważnej mierze zaciążyło na obo-

jętności części społeczeństwa polskiego 

wobec ludności żydowskiej podczas II 

wojny światowej. 

 

[s. 101:] Godnym podkreślenia 

jest fakt, że Żydów nie spotykano ani w 

stanie upojenia alkoholowego, ani w roli 

żebraków. Nie można również powiedzieć, 

aby Żyd wypuścił ze swego domu znajo-

mego Polaka bez szklanki herbaty, czy nie 

sprzedał mu towaru na kredyt zwany bor-

giem. 
 

Zygmunt Łyjak 
 

 
 

Rytualny ubój zwierząt przez szojchetę 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Czas zagłady 
 

W listopadzie 1939 roku Niemcy 

wydali nakaz, aby wszyscy Żydzi powyżej 

dwunastego roku życia nosili specjalne 

oznakowanie. Za pomoc Żydom Polacy 

mieli być natychmiast rozstrzeliwani. Od 

początku 1941 roku nie wolno było znaj-

dować się Żydom poza wyznaczonymi 

przez Niemców gettami. 

Nie jest dziś możliwe stworzenie 

listy zamordowanych na terenie Powiśla 

Żydów. Oto znane nam informacje: 

Około 1941 roku pod ścianą kozy 

w Wilkowie Niemcy rozstrzelali 5 Żydów. 

W 1942 roku Gurmiński z Rogo-

wa zastrzelił 2 Żydów, ówczesnych miesz-

kańców tej wioski. W 1944 roku oddział 

„Cienia” wykonał na Gurmińskim wyrok. 

W 1943 roku między przebywają-

cymi w Kępie Choteckiej oddziałami PPR-

u doszło do strzelaniny. Zginęły 3 osoby w 

tym 2 Żydów komunistów. Ale były to 

wewnętrzne porachunki o podłożu poli-

tycznym. Z tego powodu po wojnie wójta 

gminy Wilków Tadeusza Lichotę na krót-

ko aresztowano. 

Pod ścianą komina w Zagłobie 

Niemcy rozstrzelali kilku Żydów. 

W Kamieniu Niemcy zastrzelili 

nad brzegiem Wisły Żydówkę z dzieckiem. 

Ukrywała się w wiosce.  

W Zagłobie, naprzeciwko drew-

nianego dworu, pod drugiej stronie drogi, 

niedaleko budynków przetwórni, Niemcy 

zastrzelili na polu dwie Żydówki. 

Idąca drogą grupa żołnierzy nie-

mieckich zastrzeliła koło Lubomirki 2 

Żydów przemykających się polami. 

W marcu 1943 roku w lasach koło 

Niedźwiady Niemcy zastrzelili około 60 

Żydów, którzy wcześniej pracowali przy 

zbieraniu żywicy w Niedźwiadzie a potem 

ukrywali się w lesie i na okolicznych ba-

gnach. Zginęła między innymi rodzina 

Abrama z żoną i dzieckiem, rodzina 

Szmerków (krawca z Opola): dziadek, 

ojciec z żoną, synowie i syn Welwuch. 

Zginęli także znani z imienia czy nazwi-

ska: Tanche, Kuna, Nuta. Ukrywających 

wydał Polak z Opola Lubelskiego, pra-

cownik cukrowni. Po wojnie został skaza-

ny na karę śmierci. Wspomina o tym poni-
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żej w swoim wystąpieniu Tadeusz Stan-

kiewicz. 

Gustaw Alef-Bolkowiak w swojej 

książce Gorące dni, Warszawa 1962, 

wspomina jak wysiedleniec z Poznańskie-

go Bronisław Kozłowski zamieszkały w 

Kamieniu szantażował chłopów ukrywają-

cych i pomagających Żydom. Najbardziej 

w Niedźwiadzie, gdzie – jak pisze – „chło-

pi od dawna opiekują się kilkoma rodzi-

nami żydowskimi z Opola Lubelskiego”. 

Alef przeprowadził sąd nad Kozłowskim, 

Kozłowski tłumaczył się, że potrzebował 

pieniędzy na alkohol bo jest nałogowym 

pijakiem, ale nikogo nie wydał. Jednym ze 

świadków rozprawy był Żyd Elfos z Opo-

la. Kozłowskiemu wymierzono karę chło-

sty. Zaraz potem wyprowadził się z Ka-

mienia. 

 Na koniec warto jeszcze wspo-

mnieć o Polaku i katoliku Janie Edwardzie 

Łukasiku z Rogowa, żołnierzu BCh, który 

5 października 1943 złapany przez Niem-

ców bojąc się, że podczas tortur mógłby 

kogoś wydać, podał się za Żyda i został 

natychmiast zastrzelony [„Powiśle Lubel-

skie” nr 3(49) 2012]. 
 

Wojciech Włodarczyk

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Obóz pracy w Poniatowej 1941-1946 
 

 1 listopada 1941 Niemcy urucho-

mili w Poniatowej  na terenie fabryki bu-

dowanej tuż przed wojną w ramach Cen-

tralnego Okręgu Przemysłowego obóz pra-

cy dla rosyjskich jeńców wojennych – 

obóz nr 369. W latach 1941-42 funkcjo-

nował podobny w Łaziskach. Rosjanie 

ginęli z głodu w nieludzkich warunkach.  

W październiku 1942 r. Niemcy 

zaczęli sprowadzać do obozu w Poniato-

wej Żydów, najpierw z getta w Opolu 

Lubelskim. Największe transporty przy-

bywały od lutego do maja 1943 roku z 

getta warszawskiego. Wtedy Niemcy 

przywieźli do Poniatowej około 15000 

Żydów. Pracowali w ulokowanej tam w 

lutym 1943 roku fabryce tekstylnej Walte-

ra Caspara Többensa produkującej żołnier-

skie zimowe mundury. 

Istniały także w okolicy mniejsze 

obozy pracy, tzw. „Baudinst”, które znaj-

dowały się w Chodlu, Wilkowie, Piotrawi-

nie, Rozalinie, Łaziskach, Janiszowie i 

Karczmiskach. Mieściły się one  w mająt-

kach ziemskich. Majątek Łaziska Iłłakowi-

czów został zajęty przez Treuhändera już 

w 1940 roku.  

W podopolskim Niezdowie rezy-

dował od 1940 roku oprawca Powiśla 

lubelskiego landkomisarz Horst Goede. W 

mieście w budynku syndykatu stale stacjo-

nował 12. osobowy pluton żandarmerii 

dowodzony przez leut. Rudolfa, który 

wespół z policją granatową kontrolował 

życie Żydów i Polaków na terenie gminy 

Opole Lubelskie. 

Wiosną 1940 roku około 2 tys. 

Żydów kazimierskich zostało przesiedlo-

nych na teren getta, utworzonego na obsza-

rze tradycyjnej dzielnicy żydowskiej, tj. 

przy ul. Lubelskiej i Małym Rynku. Do 

getta kazimierskiego przesiedlono wkrótce 

Żydów z okolicznych wiosek, a także 

część żydowskiej ludności wysiedlonej z 

Puław. 25 marca 1942 r. pierwszą grupę 

kazimierskich Żydów przepędzono pieszo 

do przeludnionego getta przejściowego w 

Opolu Lubelskim. Likwidacja getta kazi-

mierskiego zakończyła się w przeddzień 

święta Pesach, we wtorek, 31 marca 1942 

roku. 

Jeszcze w 1940 roku życie Żydów 

w Opolu Lubelskim było w miarę spokoj-

ne, aczkolwiek działały już od stycznia 

zakazy Odila Globocnika dowódcy SS i 

policji w dystrykcie lubelskim. Co prawda 

nie wolno było Żydom podróżować, ale 

przepis ten nie był w okolicy zbyt rygory-

stycznie przestrzegany. Dopiero od 15 

lutego 1941 roku gubernator lubelski Zorn 

polecił, aby Żydów, którzy opuścili getta 

natychmiast zabijać.  

Dnia 24 października 1942 roku 

getto w Opolu Lubelskim zostało zlikwi-

dowane a jego mieszkańców deportowano 

do Sobiboru  i Poniatowej. 
 

 
 

Getto w Opolu Lubelskim 
 

W dniu 4 listopada 1943 roku w 

akcji o kryptonimie „Dożynki” („Erntefe-

staktion”) na rozkaz Heinricha Himmlera 

unicestwiono ostatnich lubelskich Żydów. 

Żydzi z obozów pracy w Lublinie, zginęli 

na Majdanku. Natomiast więźniowie w 

Poniatowej i Trawnikach, zostali wymor-

dowani na miejscu. Obóz w Poniatowej 

został otoczony 6 tysiącem żołnierzy nie-

mieckich, należących do jednostek SS i 

SD, oraz różnych formacji pomocniczych 

przybyłych specjalnie tylko na tę akcję do 

Generalnej Guberni z innych obozów. 

Podczas ostatecznej likwidacji obozu, 

więźniowie należący do podziemnej orga-

nizacji „Żegota” zamknęli się w jednym z 

baraków i ostrzeliwując się, z wcześniej 

przeszmuglowanej do obozu broni, próbo-

wali się bronić. Niemcy oblali benzyną i 

podpalili barak, w którym buntownicy 

żywcem spłonęli. 

Po likwidacji obozu przez hitle-

rowców został on przez okoliczną ludność 

rozgrabiony i zdewastowany. W lipcu 

1944 roku teren dawnej fabryki i obozu 

zajęła Armia Czerwona sytuując tam swoje 

zakłady naprawcze a następnie odtwarza-

jąc obóz pracy dla łapanych przez NKWD 

i UB żołnierzy niepodległościowego pod-

ziemia. 

Na podstawie dokumentacji Mini-

sterstwa Bezpieczeństwa Publicznego 

można ustalić, że w Polsce w kwietniu 

1945 r. funkcjonowało 16 obozów UB i 

NKWD (m. in. w Poniatowej), w których 

więziono łącznie 27 826 więźniów. Od 

drugiej połowy 1945 roku obóz w Ponia-

towej prawdopodobnie zaczął być stop-

niowo likwidowany.  

Do najostrzejszych obozów na te-

renie Lubelszczyzny należał obóz pracy 

NKWD i UB w Krzesimowie. Mogło zgi-

nąć tu nawet 1500 osób. Obóz zlikwido-

wano wiosną 1946 roku po wizycie dele-

gacji Międzynarodowego Czerwonego 

Krzyża. Więźniów przeniesiono na zamek 

w Lublinie, oraz do innych obozów pracy 

znajdujących się w Poniatowej, Warszawie 

i Jaworznie. Zdaniem badaczy przez Po-

niatową i Krzesimów przeszło co najmniej 

3-4 tysiące ludzi. W większości ponieśli 

oni tam śmierć na wskutek nieludzkiego 

traktowania, straszliwego głodu i różnych 

epidemii. 

 

[zob.: Ryszard Gicewicz, Obóz 

pracy w Poniatowej (1941-1943), „ Zeszy-

ty Majdanka” X] 
 

Wojciech Włodarczyk
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Hitlerowski obóz pracy w Poniatowej 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Zeznania Estery Rubinstein 
 

Poniższe zeznanie przechowywa-

ne jest w Archiwum Żydowskim Instytutu 

Historycznego, zeznanie 1013. Publikuje-

my je według: e-Poniatowa.pl/serwis in-

formacyjny mieszkańców Poniatowej. 

Zachowano oryginalny zapis. 

 
 

Do Poniatowa przybyłam w 

pierwszych dniach maja 1943 r. W Ponia-

towie było wówczas 18 000 Żydów.[…] 

Kilka dni leżeliśmy przed obozem 

na polach pod gołym niebem. Wreszcie 

wprowadzili nas do łaźni. Oddzielnie ko-

biety, oddzielnie mężczyzn. Po łaźni we-

szliśmy na teren obozu.[…] 

W obozie były szopy szewskie, 

krawieckie, rymarskie i przędzalnia. Był 

tam jeden olbrzymi barak z czteropiętro-

wymi pryczami. W baraku był zawsze 

ścisk, krzyk. Dużo ludzi było rozmiesz-

czonych też w osiedlu, które znajdowało 

się kilka kilometrów od lagru.[…] 

Ten obóz miał być wzorem jak 

należy organizować warsztaty. Żydzi z 

Niemiec zajmowali kierownicze stanowi-

ska grupowych, przeważnie pracowali na 

placówkach SS. Stosunki między Żydami 

były na ogół poprawne. Jeden drugiemu 

pomagał. Byli Żydzi, którzy przywieźli ze 

sobą dużo rzeczy. Na placówkach SS było 

o tyle lepiej, że komu się udało przewieźć 

trochę gotówki, ten mógł sobie jedzenie 

zakupić, bo przy tej pracy wychodziło się 

poza druty, ale praca na placówkach była 

ciężka, w warsztatach musiano wykony-

wać normę, jeśli ktoś normy nie zrobił, nie 

otrzymywał swojej racji, składającej się z 

100 gram chleba i zupy. Z głodu jednak na 

ogół nikt nie umierał. Nastrój wśród Ży-

dów był spokojny, myśleli, że wytrwają do 

końca wojny. Co rano odbywały się rapor-

ty. O 5,30 musiał każdy grupowy złożyć 

raport, ilu ludzi jest, jeśli ktoś był chory, 

grupowy musiał przedstawić zaświadcze-

nie o jego chorobie. Był Lagerfuhrer Gley, 

który odbierał raporty. Apele i sprawozda-

nia odbywały się ciągle. Ciągle sprawdzali, 

czy zgadza się ilość ludzi, ale doliczyć się 

nie mogli wobec takiej masy, gdyż ciągle 

ludzi przybywało i ubywało. W dzień 

wolny od pracy staliśmy cały dzień na 

apelu, a oni nie mogli się nas doliczyć. 

Mąż mój pracował w przędzalni, ja dosta-

łam się do koszykarni. Gdy koszykarnia 

została zlikwidowana, dostałam się na 

placówkę SS […] 

Pracowało się stale pod batem, 

kobiety i mężczyźni musieli nosić ciężkie 

bele, padali z wycieńczenia.[…] 

Pewnego razu, a było to w Sądny 

Dzień, zażądano od nas pieniędzy, gdyśmy 

pieniędzy nie dali, kazano mężczyznom 

zdjąć spodnie, kobietom spódnice i dali 

nam baty. Był jeden Niemiec zwany „Kar-

toflarzem”, który znęcał się nad nami, inny 

miał przezwisko „Rękawicznik”, gdyż 

zawsze był w rękawiczkach, bił nas niemi-

łosiernie. Bardzo często wpadał jak szatan 

do baraku Lagerfuhrer Gley ze swoim 

psem. Było to straszne. Szczuł psa na lu-

dzi. W baraku rozlegały się krzyki, lamen-

ty, płacz dzieci. Ludzie uciekali. Biegł 

wówczas za ludźmi wraz ze swoim psem 

dopóki się nie zmęczył. Bardzo często 

urządzał takie rozrywki. Tak pracowaliśmy 

przez siedem miesięcy. W tym czasie od-

bywały się ciągle selekcje, rozłączano 

rodziny i wysyłano do innych obozów. Pod 

koniec września 1943 r. sytuacja bardzo 

się pogorszyła. Zdjęli nam buty i dali 

drewniaki. Na placówkach zjawiał się 

Lagerfuhrer Gley i Hering. Ten ostatni 

wjeżdżał na białym koniu w asyście ży-

dowskiego chłopaka, specjalnie ubranego, 

który jeździł na osiołku. Gdy tylko się 

zjawiał na placu, ogarniała wszystkich 

panika, rozlegały się strzały i padały trupy. 

Tak żyliśmy w ciągłym strachu.[…]  

W końcu października 1943 r. od-

był się wspólny apel dla wszystkich. Do-

staliśmy rozkaz kopania dołów. Było to na 

dziesięć dni przed egzekucją.[…] 
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1. Brama główna na teren obozu 

2. Budynek straży obozowej 

3. Zespół baraków więźniów żydowskich 

4. Plac apelowy 

5. Tory kolejowe do Nałęczowa 

6. Teren fabryki Többensa 

7. „Hotel” SS – miejsce kwaterowania żołnierzy SS 

8. Masowe groby żydowskie z listopada 1943 r. 

9. Masowy grób jeńców rosyjskich 

10. Pomnik poległych Rosjan 

11. Stacja telefoniczna SS 

12. Krematorium 

13. Las 

14. Droga do stacji Poniatowa i do miasteczka 

Różnie tłumaczyli sobie tę nagłą 

pracę. Uspokajaliśmy się tym, że to rowy 

przeciwlotnicze i dla zamydlenia oczu 

kazali nam kopać je w zygzaki. W tym 

samym również czasie odebrali nam rów-

nież siekiery i tasaki, a my wciąż pociesza-

liśmy się, że nas zostawią. W czwartek 

rano, 4 listopada o godzinie 4,30 wpadł 

Gley do baraku i zaczął wszystkich wyga-

niać na plac. Zrobiło się zamieszanie, lu-

dzie zaczęli się wzajemnie nawoływać. 

Staliśmy wszyscy na placu i nie wiedzieli-

śmy, co będzie. Jeden patrzał na drugiego. 

Oczekiwaliśmy ludzi z osiedla. Ludzie 

mówili, że będzie selekcja. Każdy starał 

się jakoś „wyglądać”. Kobiety zaczęły 

sobie szczypać policzki, by dobrze wyglą-

dać. Tymczasem nadeszli ludzie z osiedla 

pod eskortą SS, połączyli się z nami i rów-

nież zadawali sobie pytanie co to będzie. 

Takiego apelu jeszcze nie było. Z osiedla 

zebrano wszystkich, cały obóz. Wtem Gley 

i Hering wydali rozkaz zapędzenia wszyst-

kich do baraku. Zaczęli nas gnać, bijąc 

pejczami. Ludzie zaczęli się cisnąć, wza-

jemnie nawoływać, matki pogubiły dzieci. 

W baraku już było pełno, nie było gdzie 

szpilki wrzucić, na pryczach i przed bara-

kiem pełno ludzi, ale i tych wcisnęli do 

środka. W tym strasznym tłoku wielu pa-

dło na miejscu. Zaczęto wyprowadzać nas 

po 50-ciu. Jeszcześmy myśleli, że będzie 

selekcja. Każdy chciał być tym ostatnim. 

Jak długo mogłam, przeskakiwałam z 

mężem i bratem z pryczy na pryczę. Ale 

przyszedł taki moment, kiedy zostałam 

sama, straciłam orientację, rzuciłam się do 

drzwi. Wyszłam z innymi kobietami. Wo-

koło nas było pełno wojska z bronią w 

ręku. Troszkę dalej zobaczyłam stos bu-

tów, usłyszałam jak krzyczą „buty zdej-

mować” i dalej musiałam biec na bosaka. 

W oddali widziałam nagie kobiety, myśla-

łam że to selekcja. Podeszłam bliżej, słyszę 

krzyki by się rozebrać. Z tłumu wybrali 

pewną ilość ludzi, którzy odbierali u in-

nych rzeczy, kazali sobie oddawać złoto, 

brylanty, pieniądze. Wciąż szukałam ra-

tunku. Zobaczyłam kilku mężczyzn, którzy 

układali ubrania. Udało mi się wkręcić 

między nich. Przed oczyma migało mi 

wiele nagich kobiet, widziałam jak je dalej 

gnają. Matki żegnały się ze swoimi dzieć-

mi, wszyscy już wiedzieli, że idą na śmierć 

i że nie ma rady. Zdawało się, że to koniec 

świata. Tymczasem SS-mani zaczynają 

wyganiać i tę grupę, w której ja stałam, 

biją nas żebyśmy się rozebrali. Skoczyłam 

przez okno do baraku, gdzie rzucało się 

ubrania.[…] 

Już zupełnie nie wiedziałam co się 

ze mną dzieje. Wiem tylko, że gnali nas do 

dołów, widziałam tylko, że nad grobami 

stoją SS-mani z automatami i strzelali w 

głowy nagich kobiet. Doły były już pełne 

trupów. Nie chcąc patrzeć jak mnie zabija-

ją zasłoniłam rękami twarz i rzuciłam się z 

krzykiem „Szma Isroel” w dół. W tym 

momencie poczułam ból i tak zasnęłam. 

Jak długo spałam nie wiem, wiem tylko, że 

zrobiło się zimno i wtuliłam się między 

trupy. Słyszałam stękanie, jęki żyjących 

jeszcze ludzi. Chciałam kilka razy krzyk-

nąć ale nie mogłam. Nagle poczułam jak 

ktoś podniósł moją głowę, to Niemiec 

sprawdzał czy ktoś jeszcze żyje. Wobec 

tego, że głowa była zalana krwią innych 

trupów, myślał że jestem martwa i poszedł 

dalej. Słyszałam jak chodzili i dobijali, 

słyszałam jęki kobiet, jedna z nich wołała 

o ratunek. Podeszli, odrzucili inne trupy, 

wydostali ją i dobili. Potem przyszło ich 

więcej. Chodzili po nas przykrywając nas 

choinkami. Słyszałam orkiestrę i inne 

krzyki. W jękach i bólach zasnęłam. Nagle 

obudziłam się nie wiedząc gdzie się znaj-

duję. Zobaczyłam duży pożar i przypo-

mniałam sobie opowiadanie brata, że 

Niemcy palą ludzi żywcem. Nie chcąc być 

spalona żywcem, natężyłam wszystkie siły 

by stanąć, ale nie mogłam. Zaczęłam się 

czołgać po trupach i wydostałam się przez 

pole do lasu. W lesie natknęłam się na 

nagą kobietę, również taką jak i ja.[…] 

Wędrowałyśmy lasem aż do rana. 

Postanowiliśmy przy wejściu do jakiejś 

chałupy skraść coś, gdyż na nago nie mo-

głyśmy chodzić. Rano weszłyśmy do ja-

kiejś chaty, gwałtem ściągnęłyśmy z kufra 

obrus i tym okryłyśmy się.[…] 

Przez wsie chodzić w takim stanie 

nie mogłyśmy. Zmuszone byłyśmy cho-

dzić polami, tak zbliżałyśmy się do Kazi-

mierza. Po drodze natknęłyśmy się na 

kobietę. Była to Maria Maciąg ze wsi Ro-

gowa, zainteresowała się naszym losem, 

pytając, czy nie jesteśmy z Poniatowa. Po 

dłuższej rozmowie przyznałyśmy się pro-

sząc ją o pomoc. Wskazała nam drogę do 

wąwozu i powiedziała, że przyniesie nam 

trochę ciepłej strawy. Oczekiwaliśmy jej z 

niecierpliwością, pewne że nie przyjdzie. 

Wtem usłyszałyśmy jakieś kroki, przyszła 

ta sama kobieta z dzbankiem zupy. Dała 

nam zjeść i powiedziała że niczym więcej 

pomóc nam nie może.[…] 

Prosiłyśmy ją bardzo, żeby nas 

nie zostawiała. Po długich perswazjach 

zabrała nas do chałupy, dała nam ciepłą 

wodę, nareszcie mogłyśmy zmyć twarze 

zlepione krwią. Potem wyszukała jakieś 

łachy i ubrała nas. Byłyśmy szczęśliwe, że 

Pan Bóg zesłał nam anioła. 
 

 

 

Estera Rubinstein 
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Pomoc 
 

Spośród około 14000 Żydów 

przebywających łącznie w getcie w Opolu 

Lubelskim, ok. 500 osobom udało się zbiec 

i ukryć się w domach polskich rodzin, a 

także w okolicznych lasach, gdzie wielu 

młodych mężczyzn przyłączało się do 

oddziałów partyzanckich [E. Kosik, Za-

głada Żydów w Opolu Lubelskim, „Biule-

tyn Żydowskiego Instytutu Historyczne-

go”, 1989, nr 2/150]. W 1942 r. legalne 

możliwości zdobycia żywności od Niem-

ców ustały. Żydzi w getcie byli uzależnieni 

od możliwości kupna jej od Polaków. 

Kilkudziesięciu Żydów, w tym katolików, 

otrzymywało pomoc z zagranicy w postaci 

paczek. Ich odbiorcą był proboszcz opolski 

ks. Karol Mareś i on przekazywał przesył-

ki właściwym adresatom. 

Żydzi zatrudniani byli w cukrow-

ni administrowanej przez Hanysa, przy 

robotach porządkowych na terenie osady, 

w ogródkach szpitalnych, na stacji kolei 

wąskotorowej, przy pracach drogowych, 

m.in. przy ul. Lubelskiej, Nowej oraz w 

okolicznych majątkach: Niezdowie, Ja-

niszkowicach, Górnej Owczarni, Łazi-

skach; wielu też pędzono do robót w la-

sach pod Rozalinem. Do pracy w folwarku 

w Podgórzu zaganiano Żydów z Kazimie-

rza. Ci, którzy szli do pracy w polu czy 

ogrodzie, szczególnie do majątków, uwa-

żali to za szczęście. Mogli w ten sposób 

zdobyć pożywienia dla siebie i dla swych 

najbliższych i nawiązać kontakt z Polaka-

mi. Bez handlu z Polakami życie w getcie 

nie byłoby możliwe. Polacy mimo zakazu 

handlu żywnością dostarczali ją do getta: 

worki z kartoflami, kaszą i mąką. Dotarcie 

do wnętrza getta nie było trudne. Należało  

przesunąć znaną sobie sztachetę i przez 

dziurę wskakiwano na teren getta. W akcji 

tej najczęściej uczestniczyły dzieci polskie. 

Żydowska Służba Porządkowa oraz policja 

granatowa przymykały najczęściej na te 

wycieczki oczy. 

W 1942 r. Ceny żywności wzrosły 

w stosunku 1940 i 1941 r. kilkakrotnie. W 

szybkim czasie wiele z bogatszych rodzin 

w getcie opolskim zostało pozbawionych 

zasobów finansowych i kosztowności. Za 

żywność Żydzi „płacili” też wyrabianymi 

przez siebie butami lub odzieżą. Przed 

wojną zdominowali te rzemiosła i teraz 

podczas okupacji zdobycie butów było 

bardzo trudne. 

Józef Wąsala z Rogowa został 

pobity przez Niemców, zabili mu też ko-

nia, za dowóz żywności do getta w Kazi-

mierzu Dolnym. Maria Maciąg z Rogowa 

dostarczała żywność i dokumenty do obo-

zu w Poniatowej. Znała dobrze niemiecki, 

przed wojną była służącą w Reichu. Raz 

złapana, została pobita przez Niemców do 

nieprzytomności. Jedna z rodzin, której 

Maciągowa pomagała, uratowała się i 

zamieszkała w Argentynie. Także Estera 

Rubinstein w zeznaniach umieszczonych 

powyżej potwierdza pomoc jakiej udzielała 

jej Maciągowa. 

Dowódca oddziału specjalnego 

Obwodu Lubelskiego Armii Ludowej 

porucznik Gustaw Alef-Bolkowiak - po-

wszechnie tu znany jako Bolek, Żyd war-

szawski, pisał w swojej książce Gorące dni  

„sam wielokrotnie bywałem w zbiorowi-

skach uciekinierów z getta, zwanych po-

tocznie bazarami. Znajdowały się tam 

przeważnie kobiety, starcy i dzieci, gdyż 

zdolni do noszenia broni poszli do party-

zantki ludowej [...] Pamiętam jak we wsi 

Niedźwiada powiat Opole Lubelskie 

ukrywało się za wiedzą całej wsi kilka 

rodzin żydowskich rzemieślników z Opo-

la”. Ukrywali też Żydów mieszkańcy wsi 

Kępa Gostecka,  a wśród nich rodzina 

obecnego doktora nauk medycznych pra-

cującego w przychodni rejonowej w Opolu 

Lubelskim, Wiesława Łyjaka, także od-

znaczona przez Instytut Pamięci medalem 

„Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”. 

Rodzina Wiktora i Julianny Łyjaków 

ukrywała wówczas wielu Żydów ucieki-

nierów z getta opolskiego, a wśród nich 

Brama Joska i Cudyka  oraz Adlmana z 

Puław. Pięciu Żydów ukrywało się i prze-

żyło okres okupacji we wsi Lubomirka 

koło Zagłoby.” 

W Lesie Dębowym i na Lubomir-

ce ukrywały się po 4 rodziny żydowskie. 

Jedna rodzina żydowska ukrywała się w 

Zastowie Karczmiskim. Na kępie Chotec-

kiej PPR-owcy przechowywali 5 Żydów 

Aleksander Ossendowski wraz z 

mieszkańcami Zagłoby, Zastowa Polanow-

skiego i Braciejewic ukrywał kilkunasto-

letniego chłopca, sierotę Kazimierza Kar-

bowskiego (piszemy o nim poniżej). 

W Kępie Soleckiej u gospodarza 

Wąsika przechowywał się zamożny Żyd z 

Opola Szmul Rychter, a jego syn był  żoł-

nierzem w jednym z oddziałów AK. 

Schwytany zdradził kryjówkę ojca. 

W Niedźwiadzie Stefania Nowak 

z domu Szkutnicka, żona Antoniego, prze-

chowywała przez 4 lata w ziemiance (w 

lecie a w zimie w lesie) Żyda, ( prawdopo-

dobnie chodzi o Janka Szmulewicza), 

który przeżył, mieszkał po wojnie w Lu-

blinie i często odwiedzał Nowaków. 

We wsi Rybaki u Wosika Żydzi 

mieli kryjówkę w sadzie pod dużymi ka-

mieniami. Żywił ich Władysław Charchu-

ła. 

W Kępie Choteckiej przechowy-

wano bogatego Żyda z Kazimierza, przed-

siębiorcę garbarza Gutmana. Przeżył woj-

nę i znalazł się w Paryżu. 

 Żydowski krawiec Wacław Kill z 

Braciejowic wraz z żoną ukrywał się u 

Teofila Jezierskiego. 

              Organizacja AK-owska w swojej 

bazie w Kępie Choteckiej ukrywała Bruno 

Winawera (piszemy o nim poniżej osobno) 

oraz małżeństwo żydowskie, pod nazwi-

skiem Kurkowscy [Tadeusz Gierczak, W 

podobwodzie „C” Armii Krajowej, Lublin 

2000]. W oddziale był też wachmistrz 

zawodowy Pomerański vel Pomeranc – 

neofita, który po wojnie zmienił nazwisko 

na Nowalski 
 

 
 

Dyplom „Sprawiedliwy wśród Narodów Świa-

ta” dla rodziny Wiktora i Julianny Łyjaków z 

Kępy Gosteckiej 
 

 Z książki Zygmunta Łyjaka, Kępa 

Gostecka i Kępa Solecka w panoramie 

dziejów, Warszawa 1999, dowiadujemy 

się, kto z Kępy Gosteckiej niósł pomoc 

Żydom. Byli to: Marianna i Stanisław 

Smyrgałowie, Marianna i Stefan Nowaccy, 

Julianna i Wiktor Łyjakowie. U Łyjaków 

na strychu domu, w stodole i w sytuacjach 

zagrożenia w schowku pod zapolem prze-
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bywali: dwaj bracia Abram i Cudyk Brom-

be oraz ich starszy kolega Iosek. Przed 

wojną trudnili się handlem rybami. Dwaj 

krawcy żydowscy o wyglądzie aryjskim 

byli najpierw u Łyjaków, ale także sąsia-

dów: Marianny i Antoniego Rybaków, 

Stanisławy i Marcina Pastwów, Agnieszki 

i Stanisława Jakubowskich, Heleny i Jana 

Jaśkowskich, Marianny i Rocha Węgliń-

skich, Józefy i Jana Łyjaków, Marianny i 

Stefana Nowackich oraz innych rodzin. Po 

kilku miesiącach przenieśli się do lasu 

między Glibielami a Kamieniem. Prawdo-

podobnie stali się partyzantami Alefa Bol-

kowiaka. 

 Okresową pomoc (posiłek, prze-

prawa przez Wisłę, noclegi) otrzymał od 

Łyjaków kupiec nadwiślańskich sadów 

Szmul Rychter z 17-letnim synem Duwcze 

z Opola oraz puławscy właściciele barek 

towarowych: Adelman, Hyl i Weinkuchen 

u których przed wojną pracował ojciec 

Zygmunta Łyjaka. Szmul Rychter, jego 

syn Dwucze i bratanek Mosze ukrywali się 

w budynku gospodarczym Anieli i Stefana 

Wąsików w Kępie Soleckiej (prawdopo-

dobnie bez wiedzy Wąsików). W grudniu 

1943 roku zostali aresztowani przez solec-

ką policję granatową. Razem z tą trójką 

aresztowano 10-letniego Abramka, którego 

sołtys Kępy Soleckiej przekazał na prze-

chowanie rodzinie Franciszka Solisa. 

Rychterowie i Abramek zostali zgładzeni 

na terenie cmentarza żydowskiego w Lip-

sku. 

Nieznany młody mężczyzna 

ukrywany był w Zagłobie w budynku 

mieszkalno-administracyjnym. Zmarł na 

gruźlicę po wojnie. Informujemy o tym 

osobno poniżej. 

 Przez rodzinę leśniczego Stani-

sława Stankiewicza zostało uratowanych 

(przechowywani od 1940 do 1944 r.) w 

sumie kilkunastu Żydów: Szmulewicz 

Szloma (1920-2007 Lublin), zamieszkały 

w 1947 w Lublinie, Sabina i Helene Wol-

fram (siostry) – zamieszkałe w 1947 roku 

w Wałbrzychu, Majer Gelba – w 1947 

przebywał w Niemczech, Abram Szpi-

gelsztajn (ur. 1884) zamieszkały w 1947 w 

Lublinie, Jakub Nagelsztajn (ur. 1910), 

zamieszkały w 1947 roku w Lublinie i 

kilku innych. Uratowali także Żydówkę 

Dorę, której córka Rózia zmarła podczas 

okupacji na zapalenie płuc. Tadeusz Stan-

kiewicz wspomina także uratowanego 

niejakiego Zeiliga i panią Bas – żonę kie-

rowcy. 
 

Wojciech Włodarczyk 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Leśniczówka Głodno 
 

Wspomnienia Tadeusza Stankie-

wicza wzięliśmy ze strony internetowej 

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” z 

Lublina. O ojcu Stanisławie Stankiewiczu 

pisaliśmy w „Powiślu Lubelskim” nr4(54) 

z 2013 r. 

 

Nazywam się Tadeusz Stankie-

wicz, urodziłem się 7 sierpnia 1930 roku w 

Puławach. W Puławach mieszkałem krót-

ko, ponieważ z racji profesji mojego ojca, 

który był leśnikiem, zmieniałem często 

miejsce zamieszkania. Przed samą wojną, 

w 1937 roku, ojciec otrzymał posadę w 

leśnictwie Głodno koło Opola Lubelskiego 

w ówczesnym powiecie puławskim. Tutaj 

zastała mnie wojna. Właśnie zdałem do 

drugiej klasy szkoły powszechnej we wsi 

Trzciniec. Tam mieszkałem do tak zwane-

go wyzwolenia, to znaczy do wkroczenia 

Armii Czerwonej w 1944 roku. Po wojnie 

ojciec zmienił swoją posadę, był leśniczym 

w Sterdyni Podlaskiej, koło Sokołowa 

Podlaskiego. Zaczynałem wchodzić w 

dorosłe życie, kiedy w 1947 roku dotknęła 

mnie tragedia – zginął mój ojciec. Został 

aresztowany przez władze Polski Ludowej 

za udział w Armii Krajowej i już nie wró-

cił do domu. Wtedy zawędrowałem do 

Warszawy. Ponieważ w gimnazjum po-

łknąłem bakcyla w kierunku sztuki teatral-

nej, wstąpiłem do Państwowego Liceum 

Techniczno-Teatralnego. Nie dostałem się 

niestety na studia i musiałem przystąpić do 

pracy, byłem jedynym mężczyzną w do-

mu. Podjąłem pracę w Teatrze Polskim w 

Warszawie, następnie w Teatrze Muzycz-

nym. Potem powstała w Warszawie, w 

„Miastoprojekcie” pracownia „Teatr”, 

która zajmowała się budową teatrów. Tam 

pracowałem około ośmiu lat. Po wybudo-

waniu Opery Narodowej, czyli Teatru 

Wielkiego, przeszedłem do inwestycji 

telewizji. Uczestniczyłem w budowie roz-

głośni radiowo-telewizyjnej przy ulicy 

Woronicza. Na emeryturę przeszedłem w 

1995 roku. 

Moja rodzina Stankiewiczow 

przywędrowała w ramach wędrówki lu-

dów, jeszcze przed pierwszą wojną świa-

tową z Wileńszczyzny. Dziadek od strony 

taty był kolejarzem. Moi rodzice to Stani-

sław Józef Stankiewicz i Barbara z domu 

Dysput. Babcia, ze strony mamy, która 

zmarła w 1964 roku, opowiadała, jak  

pracowała w Puławach na dworze Czarto-

ryskich jako ochmistrzyni. Była tam pro-

wadzona Szkoła Gospodarstwa Wiejskie-

go, jeszcze od księżnej Izabeli Czartory-

skiej, do której uczęszczały młode panien-

ki z bogatych rodów. Wśród nich znalazła 

się moja mama. Mama była wielką roman-

tyczką. W Puławach poznała mojego ojca. 

Było nas dwoje w domu rodzeństwa, sio-

stra nazywała się też Barbara. Była ode 

mnie 4 lata starsza. 

Puławy mało pamiętam, ale pa-

miętam osoby, które przyjeżdżały do na-

szej rodziny, z którymi rodzice utrzymy-

wali kontakty, w tym liczni Żydzi, których 

ja nawet nie odróżniałem. Moj dziadek ze 

strony mojej mamy nazywał się Józef 

Dysput, był rzeźbiarzem. Pozostała mi po 

nim pewna pamiątka – główka wawelska, 

rzeźba typowego Żyda w jarmułce, z bro-

dą. Najbardziej pamiętam nasz pobyt na 

Rudach, to jest z 5 kilometrów od Puław w 

kierunku Końskowoli. Pamiętam, że z Rud 

przeprowadzaliśmy się do Głodna. Stam-

tąd w 1937 roku poszedłem do szkoły... 

miałem 7 lat. 

W okolicy Głodna były dwie 

szkoły. Jedna była w Niedźwiadzie Dużej, 

bliżej domu, ale ja pierwsze klasy musia-

łem zacząć w szkole w Trzcińcu. Była to 

wiejska chałupa z czterema izbami, pobie-

lona wapnem w środku. Nauki religii po-

bierałem w kościele w Dratowie. Chodziło 

się przeważnie pieszo. Kiedy były niepo-

gody, podwoził mnie służący, czasem 

ojciec bryczką, czasem motocyklem. Oj-

ciec przed wojną miał motocykl. 

Na wsi Żydzi nie mieszkali. W 

Głodnie pamiętam... Był dwa lata ode 

mnie starszy Welwuch, który się przecho-

wywał. To był mój przyjaciel, kolega, z 

którym się żeśmy godzinami bawili. On 

zginął w jednym z tych schronów. Cała 

rodzina Szmerków była przechowywana, 

tylko w rożnych bunkrach. Wszystko zo-

stało niestety wykryte. Ponieważ mieszka-

łem w lesie, kontakt z Żydami był dość 

ograniczony. Czasem przyjeżdżali handla-

rze, jak również znajomi ojca. Ojciec miał 

kolegów – Żydów w szkole. Wspominał o 

takim zdolnym Hapku, który bez żadnych 

pomocy rozwiązywał w gimnazjum zada-

nia w pamięci, wpisując od razu wyniki. 

Był fenomenem. Ponieważ rodzina ojca 

nie była bogata, kiedy dziadek zmarł, dzie-

ci musiały pomagać matce. Ojciec na 

przykład pracował dorywczo, ucząc się w 

zakładzie u Żyda, który był dekarzem. 

Potem, kiedy ojciec był już na stanowisku i 

trzeba było w leśniczówce pokryć dach, 

sprowadził syna tego swojego szefa. Będąc 

na przykład przed wojną w Opolu Lubel-
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skim, ojciec szył mundury sobie u krawca, 

który nazywał się Szmerek. To też była 

rodzina żydowska. Później tak się złożyło, 

że ten uratowany przez naszą rodzinę Ja-

nek Szmulewicz był akurat czeladnikiem 

w tym zakładzie. 
 

 
 

Pracownicy Nadleśnictwa Puławy. Leżący po prawej, w muszce – Stanisław Stankiewicz 
 

 
Leśniczówka Głodno, 1938 rok. Od prawej w górnym rzędzie: Stanisław Stankiewicz, Stanisława Bełczyk-Dysput (z domu Dębicka), Barbara Zofia 

Stankiewicz, Jan Bielak (pomocnik w gospodarstwie), Barbara Stankiewicz, Władysław Kramek – z Niwy. Od prawej na dole: syn Tadeusz Stan-

kiewicz i Stanisława Bielak (pomocnica w gospodarstwie) 
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Leśniczówka Głodno 

 

 
 

Leśniczówka Głodno (pod ostatnim „a” w nazwie Niedźwiada) i okoliczne lasy i mokradła, w których ukrywali się Żydzi. Mapa z 1938 roku 
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Przed samą wojną, kiedy był 

Anschluss, zajęcie Austrii, mieliśmy radio 

w domu. Były dyskusje, ojciec mówił, że 

to pachnie wojną. Pamiętam, jak ojciec 

przywiózł zdjęcia z Gdańska, na których 

widniały statki niemieckie ze swastykami.  

4 kilometry od leśniczówki został 

zbudowany most. I te „hankle”, samoloty, 

jak mówili na nich wtedy, leciały wysoko, 

potem nurkowały nad tym mostem. A ja 

przed wojną dostałem od ojca flower. Był 

to, powiedzmy, kbks. Szalałem z tym flo-

werem. Kiedy leciały niemieckie samoloty, 

chwyciłem ten flower, wszedłem pod ja-

łowiec i strzelałem do nich, oczywiście 

naiwnie.  

Niemcy przyjechali konno. Ojca 

wtedy nie było, wszyscy mężczyźni byli 

ewakuowani i mieli dać opór na linii Bugu. 

Po dwóch tygodniach ojciec wrócił. Za-

roiło się od ludzi. 

Potem zaczęła się konspiracyjna 

robota, pilnowanie, żeby Żydów nie wy-

kryto. Pamiętam, kiedy utworzono getto w 

Opolu. Jeszcze nie było zamknięte. Pamię-

tam to nieszczęście, jak myśmy przejeż-

dżali, rewizja furmanek i te dzieci w moim 

wieku, biegające i sprzedające papierosy. 

Kiedy represje, dyskryminacja Żydów się 

zaciskała, ojciec nie mógł tego znieść. 

Umówił się z tymi swoimi ludźmi. Chciał 

jakoś im pomoc. Na przełomie 1940 i 1941 

roku Janek Szmulewicz, syn rzeźnika z 

Opola, trafił do obozu pracy w Józefowie 

nad Wisłą. Byli tam przeważnie młodzi 

Żydzi. Zatrudniano ich przy umacnianiu 

brzegów Wisły. Byli maltretowani. Strasz-

nie ich katowali Ukraińcy, którzy nad nimi 

mieli dozór. Pracowali ręcznie, bo byli tam 

na wyniszczenie. Kto padł, to go dobili. 

Janek postanowił uciec. Strzelali za nim, 

gonili go. Uciekał na przełaj, aż padł. I 

wtedy ja go znalazłem. To było jeszcze 

wtedy, kiedy Żydzi chodzili. Uciekł. Był 

fizycznie jeszcze niewycieńczony, zdrowy. 

Sam mówił o sobie, że był synem rzeźnika: 

„Byłem dobrze odżywiony, miałem siłę”. 

Kiedy go znalazłem, był wyczerpany. 

Sprowadziłem go do domu. W tym czasie 

mój ojciec organizował pomoc w porozu-

mieniu ze swoimi znajomymi Żydami. 

Zażądał od Arbeitsamtu ludzi do pracy w 

lesie, do sadzenia szkółek. Wyprowadził 

około trzydziestu Żydów. Niemcy się na to 

skwapliwie zgodzili, bo to była w zasadzie 

darmowa praca. Ojciec załatwił racje żyw-

nościowe, które były bardzo skromne. Ale 

za okupacji nie żyło się z tego, co oficjal-

nie Niemcy przydzielili. Był to chleb, 

marmolada, chude mleko. Nie do pogar-

dzenia. Praca była fikcją. Na ogół praco-

wało czterech dyżurnych przy grabieniu 

szkółek czy sadzeniu drzew. Reszta była 

rozmieszczona po kwaterach, po wsiach i 

ci ludzie prowadzili normalnie swój zawo-

dowy proceder. Szewcy robili buty, wtedy 

zapotrzebowanie było duże. Zarabiali. 

Ludność lokalna nie wiedziała, jakie były 

układy. A poza to się łączyło z ich potrze-

bami. Nad tym wszystkim była organiza-

cja. Karane było zachowywanie się nie-

właściwe wobec Żydów. Oni, Żydzi mieli 

być codziennie pędzeni do pracy 10 kilo-

metrów. Ojciec powiedział, że to przecież 

nie ma sensu, bo nic nie zostanie na pracę. 

Więc zakwaterowanie 30 osób ojciec wziął 

na siebie, powiedział, że jakoś to zorgani-

zuje. I zorganizował. Kwatery były spe-

cjalnie rozrzucone po wsi, żeby trudno 

było zastać tych ludzi. Na początku był 

problem, bo Niemcy wymogli, że ludzi 

ojciec będzie przyprowadzał na sobotę i 

niedzielę do getta. Mieli wyznaczonego 

opiekuna, policjanta żydowskiego, Kluge 

(był wiedeńczykiem). Pomału trzeba było 

go urabiać. Kluge był odpowiedzialny za 

wszystkich. Miał się meldować na bramie. 

Kiedy wprowadzał ich z powrotem do 

getta, oni przynosili żywność i w ten spo-

sób żywili swoje rodziny w getcie. Później 

ojciec pomógł i zorganizował konspiracyj-

nie, że przez druty, kiedy getto było coraz 

szczelniejsze, przerzucano produkty. 

Później Niemcy zamknęli getto 

ściślej i ogłosili, że za ukrywanie, poma-

ganie Żydom, wstrzymywanie ich od sta-

wienia się na odpowiednie punkty, będą 

kary śmierci. I wtedy policjant Kluge, 

który ich pilnował, poszedł do getta z tymi, 

którzy się na to zdecydowali. Miał chorą 

żonę w getcie i powiedział, że jej nie zo-

stawi. Poza tym liczył, że się uratuje. Do-

skonale mówił po niemiecku. Wtedy legal-

nie wychodziło trzydziestu robotników z 

getta do lasu, a nielegalnie wychodziły 

całe rodziny i dobijały do pracujących 

mężczyzn na kwatery. Więc kiedy nastąpi-

ła blokada Niemców, ściąganie Żydów, 

koło leśniczówki znalazło się nagle około 

dwustu osób. Dzieci, kobiety. Sytuacja 

była bardzo groźna. Były, pamiętam, no-

cami narady z moim ojcem, co robić? Ci 

ludzie czekali, szukali pomocy. Wieczo-

rami pomagało się. Kuchnia była zawsze 

zajęta, bo trzeba było te dzieci żywić, 

kąpać. Jednocześnie były narady, co dalej. 

Ludzie chodzili dookoła płotu, tam było 

pełno opałków od papierosów. Z siostrą 

myśmy zbierali te opałki. Niemcy mogli 

się tym zainteresować. W dzień chowali 

się. Ponieważ ludzie, którzy wychodzili na 

roboty, pozawierali kontakty z ludnością 

okoliczną, więc każdy gdzieś tam próbo-

wał się ukryć. Ojciec z kolei wybudował w 

lesie 3 czy 4 bunkry, ziemianki. Robiony 

był właz i jakaś wentylacja gdzieś pod 

drzewem. Wejście było zamaskowane. I 

tam siedzieli ludzie. Było około sześćdzie-

sięciu osób ukrytych w tych bunkrach. 6 

osób, w tym Janek Szmulewicz, ukrywało 

się w zabudowaniach leśniczówki. Kiedy 

było chłodniej, wchodzili na strychy nad 

chlewami, bo do mieszkania nie można 

było wziąć. 

Zaczęło się to pod koniec 1940 

roku. Zimą była przerwa. Z 1942 roku na 

1943 już ludzie siedzieli na stałe. Była 

rodzina Abrama z żoną i dzieckiem, była 

rodzina Szmerków, dziadek, senior z żoną, 

synową z synem Wlewu, prawie moim 

rówieśnikiem, Tanche, taki kościsty, Kuna, 

Nuta. Ale czy to były imiona czy nazwi-

ska, trudno mi powiedzieć. Mulu, Szmu-

lewicz. Siostry Wolfram. Pani Dora, blon-

dynka, miała małą dziewczynkę. Ta 

dziewczynka miała na imię Rózia. To była 

piękna, mała dziewczynka. Miała może 1,5 

roku, blond włoski. Ona też była u nas w 

kuchni, od czasu do czasu trzeba było 

przecież to dziecko kąpać. Ona nie była 

podobna do Żydówki. Czasem z tym 

dzieckiem szła na wieś do swoich znajo-

mych. Ale to dziecko zachorowało na 

zapalenie płuc. Była zima. Przechodzili 

Niemcy i ona schowała się do stogu siana. 

Przykryła się. Ale dziecko płakało, kaszla-

ło. Starała się je jakoś uciszyć. Dzieci były 

wtedy podobno tłumione, żeby nie płakały, 

jak się ukrywali. I to dziecko zmarło. Ona 

pochowała je na polu, w takiej bruździe. 

Sama przeżyła. 

Jednak leśniczówka była urzę-

dem. Przychodzili w dzień różni ludzie, 

zawsze mogli przyjechać Niemcy, przy-

jeżdżali „forschutze”. Forschutz to była 

służba, która pilnowała lasów. Ojciec był 

w organizacji ZWZ i AK. Ludzie, którzy 

pomagali ojcu, ukrywali się. Mało tego, 

organizacja pilnowała. Jeszcze żyje do dziś 

Stanisław Wracki, który wtedy też tam był. 

Pracował w sekcji wywiadu, działał w 

Armii Krajowej i ochraniał. Ojciec był 

głównym organizatorem, tym, który to 

wymyślił i stwarzał możliwości. 

Cała służba, jak gajowi, podlegała 

ojcu. Sami byśmy nie dali rady tego zorga-

nizować. Była grupa zaufanych ludzi. A 

dalej to już bardzo dużo zależało od szczę-

ścia. Leśniczówka – był dom mieszkalny, 

była stodoła, duża, rozległa dosyć, były 

spichlerze, stajnie i obory. To było główne 

miejsce, gdzie ukrywani byli Żydzi. Cały 

strych był założony słomą, a u szczytu był 

gołębnik. To było też moje królestwo. Pod 

gołębnikiem była pieczara. Dlaczego tu? 

Bo nie można było ludzi trzymać w domu. 

Natomiast tutaj było ciepło od zwierząt, w 

słomie można było w mróz siedzieć, tylko 

trzeba było zachowywać się cicho. Jeżeli 
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człowiek się ukrywa, to śpi. To była tera-

pia psychiczna. 

Janek w tym czasie dużo spał. Ale 

jak spał, to niestety chrapał. Więc wcho-

dziłem do gołębnika, była w podłodze 

dziura po sęku, trzcinę wkładałem w ten 

otwór i budziłem Janka i mówiłem: „Ja-

nek, nie chrap. Janek, nie chrap”. To była 

moja rola. Mógł służący usłyszeć, a służą-

cy nic nie wiedział. Kiedyś ojciec zapo-

mniał i wydał polecenie, żeby słomę zno-

sić,  a sam pojechał do lasu. Ludzie zaczęli 

wyjmować słomę, a tam Janek siedział. 

Chwycił za powrósło. Człowiek ciągnie w 

jedną stronę, a Janek w drugą. W końcu 

ten chłop odgarnął ten snopek i zobaczył 

Janka, musiał go kiedyś znać. Z powrotem 

ten snopek wsadził i krzyknął do tych na 

dole : „Już nie bierzemy więcej”. 

 

 
 

Dokument przygotowany przez uratowanych przez Stanisława Stankiewicza Żydów (datowany 11 sierpnia 1947 roku) dla ratowania zatrzymanego 

przez UB leśniczego. Stankiewicz został złapany przez funkcjonariuszy UB 7 sierpnia a 12 sierpnia 1947 roku upozorowano jego samobójstwo. 
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W czasie lata za płotem było ba-

gnisko porośnięte olszyną. Na tych ba-

gnach mieli ci Żydzi zrobiony szałas, 6 

osób tam siedziało – Szmulewicz, dwie 

siostry Wolfram, Zeilig, Dora, Maniek 

Gelb i Maryś Gelb, nazywaliśmy go „Ła-

zikiem”. To było niedostępne. Kto nie 

znał, mógł tam utonąć. Oni tam się czuli 

bezpiecznie. Psy były z nimi poznane i nie 

robiły hałasu. Poza tym ludzie z organiza-

cji mieli obowiązek patrolowania tej okoli-

cy, żeby ci ludzie nie zostali wykryci. Ja i 

moja siostra mieliśmy za zadanie dostar-

czanie im rożnych rzeczy. Wykonałem 

łódź i pod pozorem zbierania malin, czy po 

prostu zabawy, miałem kontakt z tymi 

ludźmi. Oni natomiast, jak ktoś potrzebo-

wał, wychodzili wieczorem. Przez okno 

mama podawała Jankowi zupy takie tre-

ściwe. W dzień, jak trzeba coś było, to 

dowoziłem. Nie było niestety koszernego 

jedzenia, trudno było to załatwić, zresztą 

nikt się o to nie upominał. Trzeba było jeść 

jak najbardziej kalorycznie. 

Było ryzyko, ale to była taka ta-

jemnica poliszynela. Niestety, Niemcy 

mieli swój wywiad. Byli zdrajcy. Penetro-

wali okolice i wysyłali swoich informato-

rów, szpicli. Najgorsza była zima, bo da-

wała ślady. Wtedy stworzył się problem z 

tymi skrytkami w lesie. A ponieważ Niem-

cy coś wiedzieli, wysyłali swoich informa-

torów, którzy penetrowali teren. I tam się 

zdarzyło... Podobno taki, który udawał 

kominiarza, chodził po lesie. Trudno było 

upilnować, bo ci ludzie jednak musieli w 

celach sanitarnych wychodzić w nocy. To 

czyniło ślady na śniegu. Mało tego, musieli 

czasem przynosić słomę, żeby robić posła-

nia. W ten sposób ci szpicle wykryli. Już 

była wiosna z 1942 na 1943 rok, marzec. 

Szedłem ze szkoły w otoczeniu wiejskich 

kolegów i posłyszałem serię strzałów z 

lasu. Strzałów zdarzało się sporo, bo już 

partyzantka była, ale te dochodziły z kie-

runku domu. Pomału z kolegą Heniem 

Lichą podchodziłem do domu. Zobaczy-

łem oddział Niemców. Intuicyjnie zrozu-

miałem, że chodzi właśnie o tych Żydów, 

że prawdopodobnie zostali wykryci. Zoba-

czyłem, że idzie oddział ludzi, niosą drągi, 

na których były ubrania tych ludzi. Zro-

zumiałem wtedy wszystko. Powiedziałem: 

„Heniu, ty idź do domu, bo ja muszę też 

iść do domu, bo to chyba już będzie koniec 

naszej, naszej...”. Ten mój kolega wiedział. 

Wiedzieli niektórzy ludzie, że Żydów się 

tam ukrywa. Nie wszyscy byli dranie. 

Drani, morderców, szmalcowników, zło-

dziei była na pewno jakaś grupa, bo ten, 

który chodził i szukał Żydów też nie był 

Niemcem. Był Polakiem. W każdym naro-

dzie są zbrodniarze.  

Nie byłem samodzielny wtedy, 

ani moja siostra. Myśmy byli jeszcze pod 

opieką rodziców, oni mogli się sprzeciwić. 

Ale myśmy wiedzieli, że oni się nie sprze-

ciwią. Jak znalazłem Janka, miałem 12 lat. 

Poznałem , bo miał resztę gwiazdy Dawida 

na opasce, był pokaleczony. Ale nie mogę 

powiedzieć, że to ja go uratowałem. On 

miał jeszcze jakieś szczęście. Jedni mówią 

, że to przypadek. Ale u niego była cała 

seria przypadków, bo wtedy kiedy przyszli 

Niemcy on siedział w jednym z tych bun-

krów. Tej nocy przyśnił mu się mój ojciec, 

który jego stamtąd wypędzał. Mówił: 

„Wyjdźcie stąd, wyjdźcie stąd”. Sen mara, 

Bóg wiara. Rano wyszedł. Szedł lasem w 

kierunku olszyn, przyszedł pod płot i 

wszedł do szałasu. I wtedy posłyszał strza-

ły. Zobaczył Niemców. Po wynoszonej 

odzieży poznał, że to koniec jego wszyst-

kich towarzyszy, że Niemcy ich zabili. 

Ciekawa rzecz, poznał wśród tych Niem-

ców człowieka, Polaka, który był pracow-

nikiem cukrowni w Opolu, nazywał się Sz. 

Po wojnie Janek był świadkiem. Sz. został 

zasądzony na karę śmierci za współpracę z 

Niemcami. Miał jakieś konszachty z żan-

darmami. 

Myśmy byli przygotowani na 

śmierć. Niemcy odkryli wszystkie 4 kry-

jówki. Mieli ze sobą wódkę, byli pijani. 

Doskonale się bawili. Kazali sobie złapać 

2 gęsi, które chodziły po podwórku i piec. 

Kiedy ojciec przyjechał, już było po 

wszystkim. Rodzina zapłakana. Janek 

przyszedł o zmroku, zapukał w okno. Lu-

dzi, którzy zginęli, chowali robotnicy leśni. 

Ciała były rozebrane, bo Niemcy szukali w 

ubraniach majątku. A to byli naprawdę 

biedni ludzie. Czy miał jakiś pierścionek, 

monetę, Niemcy po prostu rabowali. Przed 

egzekucją Niemcy na pewno pytali: „Kto 

wam tutaj pomagał?”. Nikt z nich nie po-

wiedział. Wystarczyło jedno słowo i wtedy 

byśmy wszyscy zginęli. 

Chciałem zaznaczyć – nie garnęli 

się Żydzi do konspiracji i nikt ich nie 

przyjmował. Ogół Żydów nie był walecz-

ny, w jakiś inny sposób chciał się ukryć. 

Tym niemniej powstały oddziały, które 

Żydzi organizowali. U nas na Lubelsz-

czyźnie zetknęliśmy się, ponieważ tam 

były rożne opcje, z oddziałem PPR, AL-u, 

który był dowodzony przez żołnierza po-

chodzenia żydowskiego, Alefa Bolkowia-

ka. On z ojcem był w bardzo dobrej relacji. 

Powiedział, że jest Żydem, że pochodzi z 

Łomży, że jego cała rodzina zginęła, jest 

prawnikiem. Prowadził oddział. Mam 

książkę napisaną przez niego. 

[W] Generalnej Guberni było 

dość spore zagęszczenie, ponieważ Niem-

cy przesunęli granice Reichu. Całe Wy-

brzeże, Poznańskie, Łódź to był Reich. 

Stamtąd wysiedlili, wyrzucali, spychali 

ludzi do Generalnej Guberni. Był cały 

szereg przybyszów. I była straszna bieda, 

bo tu nagle znalazło się tyle ludzi. Jeden z 

wysiedlonych zaszantażował ojca. Przy-

szedł i powiedział: „Pan ma Żydów, pan 

ukrywa Żydów”. „No i co?”. „Jak Pan mi 

nie zapłaci, to ja pójdę i doniosę”. I zażą-

dał jakąś... Ojciec mu dał ileś produktów, 

pieniędzy. Ale jednocześnie, poprzez 

zbrojne podziemie trafiło to na Bolkowia-

ka, i on opisał to w książce. 

Przyszedł 1944 rok, front na Wi-

śle. Później dla nas zaczęła się druga oku-

pacja. Front stanął na Wiśle, w prostej linii 

to było jakieś 2, 2 i pół kilometra od nas. 

W zasadzie byliśmy w strefie frontowej. 

Ojciec nigdzie nie uciekał, nie miał się 

czego bać, przecież to jest wyzwolenie, 

prawda? Tym niemniej zaczęła się inwigi-

lacja. Miejscowi komuniści oskarżyli ojca, 

że był żołnierzem Armii Krajowej. Takich 

to wiadomo, aresztowano. Ojciec był prze-

słuchiwany, dwukrotnie, był trzymany w 

ziemiance raz – dwie doby, raz – dobę. 

Janek był wtedy u nas. Dla Żydów było to 

naprawdę wyzwolenie. Nie mieli się czego 

bać. Ale niestety dla niektórych Polaków 

nie. Janek tam poszedł, rozmawiał z Ro-

sjanami i zwalniał ojca, ojciec przychodził 

do domu. Jeden z tych NKWD-zistów, 

oficer był czuły, [wiedział, że ojciec] nie 

jest złym człowiekiem, wrogiem. I 

ostrzegł. Przyszedł do nas raniutko, do 

babci, ponieważ babcia w młodości, za 

czasów caratu, była 13 lat w Moskwie, 

więc znała perfekt rosyjski język i powie-

dział: „Babusia, czy zięć jest w domu?”. 

„Ano jest”. „To powiedz, niech on ucho-

dzi, bo teraz jak go weźmiemy, to on już 

nie wróci”. Ojciec był przygotowany, 

wskoczył na rower i pojechał w Polskę. 

Rzeczywiście, rano przyszli funkcjonariu-

sze, pytają, gdzie jest. „Ano nie ma”. „A 

gdzie jest?”. Mama mówi: „Rozkradają 

las, on nie wie, co ma robić. Pojechał po 

instrukcję do rządu, do Lublina”. „A to 

kiedy wróci?”. „Nie wiem”. Oni przycho-

dzili 2 tygodnie, wreszcie zrezygnowali. 

Przesłuchiwali mamę. Żeśmy się podzieli-

li. Bo Żydzi, którzy zostali uratowani, też 

musieli coś ze sobą robić, zacząć żyć, my 

też, ale już w innej rzeczywistości. Jeżeli 

chodzi o Janka, i tych, którzy nie byli w 

ziemlankach, przeżyli do końca wojny. W 

1944 roku myśmy już nie mogli nic po-

moc, mieszkaliśmy pod frontem, podlega-

liśmy wysiedleniu i ci ludzie poszli, każdy 

w swoją stronę. Jedną z tych osób była 

Sabina Wolfram, puławianka, rówieśnicz-

ka Janka. Zresztą jej siostra, Elena Wol-

fram była narzeczoną Janka. Uratowała się 
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też pani Bas, żona kierowcy, [mężczyzna, 

który] pięknie grał na skrzypcach i miał 

piękną narzeczoną, nazywała się Sara. 
 

 
 

Ci, którzy przeżyli, powędrowali 

najpierw do Lublina. Elena nie chciała 

zostać w Polsce, namawiała Janka do wy-

jazdu. A Janek się uparł i powiedział, że on 

stąd nigdzie nie wyjedzie. [Zostanie] tu, 

gdzie jego rodzina zginęła, on się urodził, 

w Polsce. I został. A te wszystkie osoby, 5, 

wyjechało. Siostry Wolfram znalazły się w 

USA. Janek natomiast założył zakład. Tam 

jeszcze u niego pracowało kilku innych 

Żydów, Jakub Nagelsztajn, [ale] ci ludzie 

powyjeżdżali. Był taki Szpigelsztajn, który 

jeszcze w 1947 roku przyjechał do nas. 

Ojciec miał drugą posadę, w Sterdyni. Cała 

ta akcja, wszystko co było, było bezintere-

sowne, na zasadzie współżycia i solidarno-

ści międzyludzkiej. Poza tym nasza rodzi-

na była katolicka. Mnie się wydaje, że 

religia tutaj dużo pomogła. Każdy chodził 

do swojego kościoła, ale się spotykał w 

życiu. Moja mama, pamiętam, pojechali-

śmy do kościoła do Końskowoli, kiedy 

mieszkaliśmy na Rudach. I moja matka 

ciągle wspominała, że Końskowola ma 

taką górkę i tam po jednej stronie był ko-

ściół, po drugiej synagoga. W czasie mo-

dłów tu stała grupa ludzi i tu stała grupa 

ludzi. Nas poniosły konie. Mama była z 

nami sama. Żyd pogonił, podskoczył, 

chwycił za uzdę konie i je osadził. Praw-

dopodobnie byśmy wylecieli z tej bryczki i 

byłaby katastrofa. Dwoje dzieci. Mama 

mówiła: „Na tyle ludzi był jeden odważny 

i to był Żyd właśnie”. 

[Ojciec] został aresztowany przez 

Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa. Tam 

żył tylko 6 dni. Zmarł w śledztwie. Upozo-

rowano samobójstwo. Odnalazłem go po 

latach. Był skrycie pochowany na Powąz-

kach, koło cmentarza wojskowego. Tam 

mam jego symboliczny grób. Pozostawali-

śmy w kontakcie z Jankiem i jego rodziną. 

Dowiadywaliśmy się od niego o siostrach 

Wolfram. Natomiast one nie pisały. W 

1980 roku wyszła książka Alefa Bolko-

wiaka. I znów nastąpiła fala oskarżeń Po-

laków o współudział w mordowaniu Ży-

dów. Mnie ruszyło to trochę. Wtedy dopie-

ro napisałem świadectwo do Instytutu 

Historycznego. To był 1985 rok. I Instytut 

Historyczny zainteresował się tą sprawą. 

Zrobili ze mną wywiad. Przyszła pani z 

Państwowej Akademii Nauk. Skontakto-

wałem się też z Jankiem, sprowadziłem go 

i on złożył zeznania. [Wtedy] Grynberg 

wystąpił do Yad Vashem o przyznanie 

medalu Sprawiedliwych dla Barbary i 

Stanisława Stankiewicz i ich dzieci. W 

1986 roku medal został przyznany po-

śmiertnie dla moich rodziców. A dla nas 

[dzieci] nie. Wystąpiłem o medal dla sio-

stry pośmiertnie i dla mnie. Został przy-

znany. 
 

Tadeusz Stankiewicz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Prof. Kazimierz Karbowski (1925-2012) 
 

 
 

Prof. Kazimierz Karbowski (1925-2012) 
 

Jednym z przechowywanych na 

Powiślu Żydów był urodzony 16 marca 

1925 roku w Warszawie Kazimierz Ka-

browski. Był synem majora służby zdrowia 

Bronisława (Berka) Karbowskiego (1884 

Łomża – 1940 Charków) i Pauliny Seiden-

beutel-Karbowskiej (1882 Warszawa – 

1941 Warszawa). 

Ojciec Kazimierza Bronisław 

Karbowski studiował w Zurychu, Berlinie, 

Monachium i na Uniwersytecie Kazań-

skim. Uzyskał stopień doktora medycyny. 

Po wybuchu I wojny światowej został 

zmobilizowany do armii rosyjskiej, potem 

był w Armii gen. Hallera. Od 1918 służył 

w Wojsku Polskim w 44 pp jako naczelny 

lekarz pułku. W 1920 był komendantem 

szpitala polowego. Potem przeszedł do 

rezerwy. Był odznaczony medalami wojny 

1918–1921 i 10-lecia RP. Był ordynatorem 

oddziału otolaryngologicznego w Szpitalu 

Starozakonnych w Warszawie i współpra-

cował z Warszawskim Instytutem Neuro-

biologicznym im. E. Flataua. Zmobilizo-

wany w 1939 dostał się do niewoli so-

wieckiej, był jeńcem Starobielska i wiosną 

1940 roku został zamordowany w Char-

kowie.  

Matka – Paulina Seidenbeutel-

Karbowska studiowała na Uniwersytecie w 

Monachium i Uniwersytecie w Zurychu. 

Dyplom lekarski otrzymała w 1909, no-

stryfikowała go na Uniwersytecie w Kaza-

niu. Praktykowała w Warszawie i Rosji. W 

II Rzeczypospolitej była lekarką warszaw-

skiej Filharmonii. Występowała też jako 

pianistka. W 1939 w pracowała w Czer-

wonym Krzyżu. Podczas II wojny świato-

wej została przesiedlona do getta warszaw-

skiego, gdzie zmarła 5 grudnia 1941 roku 

na tyfus. Pochowana jest na cmentarzu 

żydowskim przy ulicy Okopowej. 

 

 
 

Mjr Bronisław Karbowski (1884-1940) 
 

Kazimierz Karbowski był prze-

chowywany w Braciejowicach, Zastowie 

(u Juliana Kusia), Zagłobie (u Aleksandra 

Ossendowskiego) i za Wisłą. Po wojnie 

Ossendowski wziął młodego Karbowskie-

go do Lublina, gdzie podjął studia me-

dyczne. Najpierw przez 2-3 lata w Lublinie 
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a następnie w Krakowie. W 1957 roku 

wyemigrował do Izraela a w 1960 roku 

osiedlił się w Szwajcarii. Zajmował się 

epilepsją i encefalografią i był uznanym, 

światowym specjalistą w tej dziedzinie. 

Opublikował ponad 100 prac naukowych. 

Wielokrotnie nagradzany prestiżowymi 

nagrodami w dziedzinie medycyny pełnił 

wiele ważnych funkcji kierowniczych, 

zawodowych i społecznych. 

Nigdy nie zapomniał o Polsce po-

święcając wiele wysiłku dla upowszech-

nienia na Zachodzie prawdy o Katyniu. 

Bronił przed pomówieniami prof. Fra-

nçoisa Navilla, szwajcarskiego medyka 

sądowego, jedynego eksperta niezależne-

go, który w 1952 r. przed Komisją Kon-

gresu USA powtórzył, że zbrodnię w Ka-

tyniu dokonali sowieci. Prof. Naville został 

pośmiertnie odznaczony Krzyżem Koman-

dorskim Polonia Restituta przez Prezyden-

ta RP Lecha Kaczyńskiego. W sprawy 

katyńskie zaangażowany był do końca 

swego życia. Blisko współpracował z 

szwajcarską Polonią. Zmarł w Zurychu 8 

lutego 2012 roku. 

 

Wojciech Włodarczyk 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bruno Winawer (1883-1944) 
 

 
 

Jednym z ukrywających się na te-

renie Powiśla lubelskiego polskich Żydów 

był znany literat Bruno Winawer. Został 

zatrudniony pod nazwiskiem Edward La-

socki w przedsiębiorstwie „Tadeusz Li-

siecki i S-ka” budującym wały przeciw-

powodziowe. Była to „przykrywka” dla 

wielu ukrywających się zarówno Polaków 

jak i Żydów [„Powiśle Lubelskie” nr 4(54) 

2013, s. 4]. 

 Bruno Winawer urodził się w 

1883 roku. Studiował fizykę na uniwersy-

tecie w Heidelbergu. Był asystentem laure-

ata nagrody Nobla Pietera Zeemana na 

uniwersytecie w Amsterdamie. W latach 

1917-1920 pracował naukowo na Politech-

nice Warszawskiej, potem poświęcił się 

literaturze. Był przed wojną niezwykle 

popularnym komediopisarzem, prozaikiem 

i felietonistą. Napisał wiele komedii oby-

czajowych, często związanych z tematyką 

naukową, licznych felietonów popularno-

naukowych i na temat literatury oraz po-

wieści fantastycznonaukowych. Był auto-

rem m.in.: Księga Hjoba: komedja nudna 

w 3 aktach (1921), Roztwór profesora 

Pytla (1922, komedia), R. H. Inżynier 

(1924, komedia), Doktor Przybram (1924, 

powieść fantastycznonaukowa), Boczna 

antena (podtytuł Ostatnie biuletyny z fron-

tów wieczystych - 1926 zbiór felietonów), 

Dług honorowy (1929, powieść fanta-

stycznonaukowa), Literaturę trzeba prze-

wietrzyć (1935, zbiór felietonów), Ziemia 

w malignie (1937, zbiór felietonów). 

Po wybuchu II wojny światowej 

przebywał najpierw we Lwowie, 17 wrze-

śnia 1940 roku wstąpił do Związku Ra-

dzieckich Pisarzy Ukrainy. Po zajęciu 

Lwowa przez hitlerowskie Niemcy w 1941 

trafił do getta warszawskiego. W 1942 

przedostał się na aryjską stronę, gdzie 

ukrywał się pod przybranym nazwiskiem 

Edwarda Lasockiego. Aresztowany na 

skutek denuncjacji, został wywieziony do 

obozu zagłady w Treblince, skąd udało mu 

się jednak wydostać. Szczęśliwie znalazł 

bezpieczne miejsce na Powiślu lubelskim. 

Zmarł nierozpoznany przez hitlerowców w 

szpitalu w Opolu Lubelskim 11 kwietnia 

1944 roku i został potajemnie pochowany 

na cmentarzu żydowskim w Opolu. 

 

Zob.: Literatura polska XX w., 

Warszawa 2000; Bohdan Urbankowski, 

Czerwona msza czyli uśmiech Stalina, t. 1, 

Warszawa 1998, s. 123 

 

Wojciech Włodarczyk 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Młody mężczyzna ze skrytki 
 

Ze strony internetowej Tęsknię za 

Tobą Żydzie przepisujemy świadectwo 

przekazane przez „Halszkę”. Trudno 

wskazać konkretne miejsce przechowywa-

nia Żyda w Zagłobie ponieważ żaden z 

ówczesnych budynków „biurowo-gospo-

darczych” nie miał II piętra. Poddasza 

ponad I piętrem miały murowane budynki 

mieszkalne. Mógł być to dawny drewniany 

dwór, w którym podobno odkryto po woj-

nie skrytkę lub – mniej prawdopodobne – 

murowany budynek dyrekcji. 

 

Mój nieżyjący już Ojciec był wy-

siedlony z Poznańskiego do tzw. General-

nej Guberni. Znał biegle język niemiecki 

ponieważ kończył wszystkie szkoły rów-

nież rolnicze, jeszcze podczas zaborów. 

Około roku 1942 pracował i mieszkał z 

rodziną w Zagłobie koło Kazimierza nad 

Wisłą. 
 

 
 

Zagłoba, dawny drewniany dwór 
 

Z Jego wspomnień pamiętam 

opowieść o młodym mężczyźnie pocho-

dzenia żydowskiego, którego ukrywał w 

budynku biurowo-mieszkalnym w czasie, 

gdy do majątku przyjeżdżali funkcjonariu-

sze niemieccy. Jak wspomniałam Ojciec 

mieszkał w Zagłobie z rodziną tj. żoną, 

czyli moją Mamą, córką, moją kilkuletnią 

wówczas siostrą. Ja urodziłam się po woj-

nie. 

Żeby nie narażać rodziny Ojciec 

wymyślił tzw. skrytkę, do której chował 

się ów młody mężczyzna razem z moją 

siostrą (aby dziecko nie wskazało kryjów-

ki) na czas pobytu urzędników niemiec-

kich w majątku. Skrytka była małym poko-

jem na pierwszym piętrze budynku, do 

którego drzwi były zamurowane, a jedyne 

wejście prowadziło z pomieszczenia na 

drugim piętrze znajdującego się bezpo-
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średnio nad nim. Lecz żeby ukryć się w 

skrytce należało przedostać się z pomiesz-

czenia na drugim piętrze przez otwór w 

podłodze zakryty ciężką muszlą klozeto-

wą. Wiem, że ów młody człowiek przeżył 

wojnę, mimo że chorował na gruźlicę. 

Wiem również, że pomógł po wojnie mo-

jemu Ojcu, kiedy miał kłopoty z władzą 

ludową. Ojciec wspominał, że zmarł po 

wojnie na gruźlicę. Czy tak było, nie 

wiem.  

Halszka 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------- 

Niedoszła wystawa Marka Oberländera 
 

W latach 1928-1930 w drewnia-

nym dworze w Zagłobie, którego fotogra-

fię umieściliśmy obok, mieszkał Kazimierz 

Kasiński z rodziną. Był kierownikiem 

technicznym zagłobskiej fabryki konserw 

[pisaliśmy o tym w „Powiślu Lubelskim” 

nr 5(9) z 2004 roku]. Do opieki nad jego 

dziećmi Witoldem i Wandą Kasińscy za-

trudnili Agnieszkę Sochajówną z Ryba-

ków. Mimo, że szybko opuścili Zagłobę, 

rodzina Kasińskich utrzymywała bliski 

kontakt z Sochajówną, z Zagłobą i Kazi-

mierzem Dolnym. 

 Po wojnie Wanda Kasińska po-

wróciła do Kazimierza i na Powiśle jako 

studentka warszawskiej Akademii Sztuk 

Pięknych. Razem z kolegami ze studiów, 

przyszłymi malarzami, między innymi 

Markiem Oberländerem i Jackiem Sienic-

kim, odbywała tu na przełomie lat 40-tych 

i 50-tych plenery malarskie. Kazimierz 

odbudowywał się właśnie po zniszczeniach 

wojennych. Po dzielnicy żydowskiej nie 

było już śladu (dziś na tym miejscu znaj-

duje się między innymi plac zabaw dla 

dzieci). Jeszcze Niemcy zrobili tu skwer, a 

miasteczko było miejscem rekonwalescen-

cji dla rannych Niemców z frontu wschod-

niego.  
 

 
 

Marek Oberländer, Widok Janowca  

z kamieniołomów w Kazimierzu Dolnym,  

rysunek tuszem z plenerów studenckich  

z początku lat 50-tych 
 

 Marek Oberländer (1922-1978) 

szybko stał się przywódcą grupki młodych 

malarzy, do których doszła także studentka 

wydziału konserwacji Elżbieta Grabska, 

późniejsza znana historyczka sztuki. 

Sprzeciwiali się oficjalnej doktrynie cza-

sów stalinowskich czyli optymistycznemu 

socrealizmowi ale także powszechnemu po 

wojnie wyszukanemu estetyzmowi kolory-

stów. Chcieli realizmu na miarę tragicz-

nych doświadczeń swoich krótkich życio-

rysów. Marek Oberländer stracił całą swo-

ją rodzinę w getcie lwowskim. Uratowała 

się tylko jego siostra mieszkająca wówczas 

w Nowym Jorku. Czas drugiej wojny świa-

towej Oberländer spędził na katorżniczej 

pracy po pas w wodzie w kopalniach Ura-

lu. 
 

 
 

Jacek Sienicki, Getto 1943, litografia przygo-

towana na wystawę w Nowym Jorku, 1952 
 

 Wanda Kasińska zrezygnowała 

ostatecznie ze studiów w ASP i rozpoczęła 

pracę w Ministerstwie Kultury i Sztuki. 

Nie straciła jednak kontaktu z przyjaciół-

mi, wzięła ślub z Jackiem Sienickim. Kie-

dy więc do ministerstwa kultury (przez 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych) do-

szła propozycja nowojorskich Żydów, aby 

Polacy przygotowali dla nich wystawę w 

10-tą rocznicę powstania w getcie war-

szawskim, pani Wanda wskazała na Obe-

rländera jako najbardziej odpowiednią 

osobę. Marek Oberländer zaczął zamawiać 

u swoich kolegów obrazy i rysunki na 

temat zagłady a sam przygotował scena-

riusz, w którym umieścił nie tylko prace 

malarskie i graficzne, ale także fotografie 

dokumentujące bestialstwo hitlerowców. 

Oberländer często posługiwał się fotogra-

fią jako inspiracją dla swoich dzieł. 

 Projekt wysłano do Nowego Jorku 

i ku ogromnemu zaskoczeniu Oberländera 

został przez amerykańskich Żydów odrzu-

cony. Najbardziej wstrząsnęła nim argu-

mentacja odmowy: że przedstawia swoje 

własne fobie, że daje nieprawdziwy, prze-

rysowany obraz męczeństwa i demonizuje 

katorgę Żydów w Polsce. A przecież po-

służył się dokumentalnymi fotografiami 

przede wszystkim autorstwa hitlerowców. 

Szok i zawód jakiego doznał (liczył też że 

wyjedzie z wystawą do Stanów i spotka się 

z siostrą) stał się jednym z głównych 

bodźców do przygotowania kolejnej wy-

stawy, być może najsłynniejszej w historii 

najnowszej polskiej sztuki, mianowicie 

wystawy w warszawskim Arsenale latem 

1955 roku. 

 Wystawę tę przygotowywano w 

grupce wyżej wspomnianych przyjaciół 

spotykając się w Warszawie i Kazimierzu 

Dolnym. Oberländer przebywając w Ka-

zimierzu w czasie Wielkanocy 1955 roku, 

zgodnie ze swoją koncepcją artystyczną 

przed rozpoczęciem malowania sięgał 

najpierw po fotografie. Poprosił Elżbietę 

Grabską aby na podwórku przy ulicy Lu-

belskiej gdzie wynajmował pokój pozowa-

ła do zdjęć nawiązujących do jego grafiki z 

1953 roku wykonanej na niedoszłą wysta-

wę w Nowym Jorku. 

 Wystawa w Arsenale wzbudziła 

ogromne zainteresowanie, była jednym z 

ważniejszych momentów tak zwanej 

„przedpaździernikowej” odwilży. W opinii 

zwiedzających na szczególne wyróżnienie 

zasługiwały dwa wystawione obrazy 

Oberländera. Niestety jury uznało, że jeden 

z nich – obraz Napiętnowani – zbyt bezpo-

średnio nawiązuje do fotografii, nie jest 

dostatecznie malarski i nagrody Oberl-

änderowi nie przyznano. Dostał natomiast 

prestiżową nagrodę czytelników tygodnika 

„Po prostu”, wówczas najbardziej poczyt-

nego pisma młodych, torującego drogę 

przemianom politycznym. 

 Oberländer, Sienicki, a przede 

wszystkim Wanda Kasińska-Sienicka, 

przyjeżdżali jeszcze do Kazimierza wielo-

krotnie, robili wypady także na Powiśle 

lubelskie. Elżbieta Grabska natomiast ze 

swoim mężem socjologiem Aleksandrem 

Wallisem (był także jednym z organizato-

rów wystawy w Arsenale) postawili w 

1981 roku w Męćmierzu dom. Dziś ta 

przeniesiona z Urzędowa drewniana cha-

łupa z 1867 roku jest uznanym zabytkiem. 
 

Wojciech Włodarczyk
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