


Tarnobrzeskie Towarzystwo Historyczne 

Oddzial Polskiego Towarzystwa Historycznego 
w Tarnobrzegu 

TARNOI83RZE~ETIE 

ZE~Z1f1f1f m ~~ 
IH[IT ~1r(O) ~y CZNE 

Tarnobrzeg, paidziernik 2016 



Recenzent: prof. dr hab. Norbert Kasparek 

Projekt oktadki: Stanislaw Dziubak 

Lamanie: Elzbieta Kantorowicz 

Redaktor naczelny: Tadeusz Zych 
Adres redakcji: ul. Skarbka 30, 39-400 Tarnobrzeg, tel. 15 823 30 85 

www.tth.republika.pl, tth@wp.pl 

Druk: Neiko Print & Publishing 
ul. Pitsudskiego 20, 39-400 Tarnobrzeg 

email: drukarnia@ neiko.pl 

www.neiko.pl 

Oktadka : Chasydzi wchodz1:1cy na nowy tarnobrzeski cmentarz 

zydowski - lata 90-te XX w. foto Wadaw Pinta) 

ISBN 978-83-64387-48-7 

SPISTRESCI 

Od redakcji. ........................................................................................................ 5 

Kalendarium tarnobrzeskich Zyd6w ................................................................. 7 

Historia Kedoszim (Swit:;tego) ........................................................................... 9 

Znani tarnobrzescy Zydzi ................................................................................ 14 

Zydowskie nazwiska w Tarnobrzegu .............................................................. 29 

Lista Waclawa M1:1czki ..................................................................................... 33 

Uczniowie wyznania mojzeszowego w tarnobrzeskim szkolnictwie 
powszechnym w latach 1873-1939 ................................................................ 114 

Zydzi w tarnobrzeskim Gimnazjum i szkole zawodowej .............................. 130 

Sprawiedliwi wsr6d Narod6w Swiata ........................................................... 139 

Zaglada tarnobrzeskich Zyd6w ..................................................................... 142 

Ocalala z zaglady ........................................ : ................................................... 156 

N owoczesna poezja zydowska ....................................................................... 162 

Dokumenty .................................................................................................... .171 

Zydowski leksykon ........................................................................................ 181 

Uroczystosci XXV-lecia Tarnobrzeskiego Towarzystwa Historycznego ...... 185 

Noty o autorach ............................................................................................. 188 



ODREDAKCJI 

Kolejny 45 numer TZH jest numerem wyjqtkowym, gdyi 
powstal w wyjqtkowym czasie. Nasze Towarzystwo Historyczne 
obchodzi 25 lecie swojego istnienia, dlatego tenjubileusz chcielismy 
zaakcentowac w spos6b wyjqtkowy. Pr6cz uroczystego spotkania 
z wladzami miasta, przedstawicielami oddzial6w PTH, dawnymi 
i obecnymi czlonkami TTH, wsp6lorganizowalismy sesjfr naukowq 
,, Wielkie rody Polski i Litwy XVI-XX w. ", w kt6rej wzifrlo udzial 
ponad 50 naukowc6w z osrodk6w naukowych calej Polski. 

Kiedy w 1991 roku po sqdowej rejestracji rozpoczynalismy 
dzialalnosc, jednym z jej przejaw6w bylo wydawanie wlasnego 
pisma, pod nazwq ,,Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne". Sq one 
dzis jednym ze znak6w rozpoznawczych naszego towarzystwa. 
Pierwszy numer pisma poswifrcilismy tarnobrzeskim Zydom, 
wsp6lmieszkafzcom naszego miasta, kt6rzy na przestrzeni prawie 
czterech wiek6w stanowili wifrkszosc obywateli. Po 25 latach 
postanowilismy wr6cic do tematu, tym samym zatoczyc swoiste 
kola historii. Tamten pierwszy Zeszyt, majqcy juz dzis walory 
archiwalne, drukowany byl metoda powielaczowq. R6wnie uboga 
byla r6wniei jego tresc. 

Wracamy do tematyki iydowskiej, nie tylko w przeswiadczeniu, 
ie jest bardzo waina. Mamy takie nadziejfr, ie kolejne artykuly 
z niq zwiqzane, nie tylko poszerzq wiedzfr o naszych dawnych 
sqsiadach, ale tei bfrdq asumptem do podjfrcia prac nad wydaniem 
pelnej monografii poswifrconej tarnobrzeskim Zydom. 



Tadeusz Zych 

KALENDARIUM 
TARNOBRZESKICH ZVDOW 

28 V 1593 

1655 

1681 

1712 

1718 

1727 

1741 

1748 

1757 

1779 

1783 

1790 

1800 

1824 

akt lokacyjny Tarnobrzega wydany przez Zygmunta Ill 
- pojawienie si~ pierwszych Zydow w miescie 

zniszczenie miasta przez wojska szwedzkie, 27 Zydow zostato 
zamordowanych przez wojska Czarneckiego 

druga lokacja miasta 

naptyw do Tarnobrzega Zydow z Sandomierza 

poczqtek budowy drewnianej synagogi 

budowa cmentarza (kirkutu) 

zakonczenie budowy synagogi 

Tarnobrzeg i Dzikow zamieszkuje 23 Zydow 

bezpodstawne oskarzenie Zydow o tzw. mord rytualny 
- kilku z nich zostato straconych 

tarnobrzescy Zydzi mogq nalezec do cechow rzemieslniczych 

w r~ku Zydow jest 13 kamienic w rynku 

Tarnobrzeg zamieszkuje 350 Zydow 

w Tarnobrzegu mieszka 490 Zydow 

Zydzi prowadzq 36 szynkow w miescie 

I potowa XIX w. Tarnobrzeg staje si~ waznym osrodkiem ruchu chasydzkiego 
- cadykiem zostaje Meir z Dzikowa 

5/6 VI 1862 wielki pozar miasta - spton~to m.in. 173 domow zydowskich 

1862-70 budowa nowej synagogi, nowej szkoty hebrajskiej (Chederu) 
i tazni (mykwy) w poblizu synagogi 
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1880 

1890 

1892 

Tadeusz Zych 

Zydzi stanowiq 80% mieszkanc6w 

powstanie Towarzystwa Kredytowego, na kt6rego czele stat 
Leib Eckstein 

powotanie Kupieckiego Towarzystwa Eskontowego, kt6remu 
prezesowat Noe Goldmann 

poczqtek XX w. budowa nowego cmentarza (kirkutu), z Fundacji barona 
Maurycego Hirsza, powstata w miescie hebrajska szkota 

1910 na 496 wszystkich dom6w w miescie, zydowskich byto 359. 
Zydzi stanowili 72% mieszkanc6w 

1914-1915 

lata 20-te XX w. 

1930 

1936 

1937 

1939 

13 IX 1939 

2 X 1939 

1940 

1942 

Vl1942 

pogromy ludnosci zydowskiej dokonane gt6wnie przez 
wojska rosyjskie 

powstanie oddziatu Centralnego Zwiqzku Rzemieslnik6w 
:Zyd6w w Polsce, Stowarzyszenia Kupc6w, oraz Banku 
Ludowego z 327 udziatowcami, klub6w sportowych: 
Maccabi i Haracon 

budowa nowego cmentarza (kirkutu) 

remont synagogi 

renowacja starego cmentarza 

w miescie zyje 3800 Zyd6w 

Niemcy wkraczajq do Tarnobrzega.Burmistrzem Tarnobrzega 
zostaje na kr6tko :Zyd - Antoni Runiewski 

Niemcy wyrzucajq tarnobrzeskich :Zyd6w z miasta, za San do 
sowieckiej strefy okupacyjnej 

powr6t cz~sci Zyd6w do miasta, powstanie obozu pracy 
i getta 

ostateczne zniszczenie starego cmentarza - macewy 
postuzyty do budowy drogi na Rzesz6w 

likwidacja getta i obozu pracy - wycienczonych :Zyd6w 
rozstrzelano, pozostatych skierowano do getta w Baranowie 
i Mielcu, skqd trafili do obozu koncentracyjnego w Betzcu 

HISTORIA KEDOSZIM (SWI~TEGO) 

Tlumaczona przez Michaela Honey'a [w:] ,,Tarnobrzeg-Dzikow. 
Community Book of Remembrance and Testimony, 
Tel Aviv 1973 

Najpierw kilka slow o moim dziadku R.Alter Spielfopel, pok6j 
niech b~dzie jego pami~ci, kt6rego zwykli nazywac R.Alter Kopuls. 
On sam nie zaliczal siebie posr6d uczonych Stetl (Miasta), ale byl 
wielkim i uczciwym Zydem. Co noc uczyl si~ z Mishnayot (Prawa) 
lub Midrash, byl tez wielkim chasydem Rabin6w. Szczeg6lnie byl 
zwiqzany z wnukami Elimelecha z Lezajska. Byl tez szczodry i dawal 
duzo na dobroczynnosc. Prosperowal wraz z jego sklepem towar6w 
og6lnych, kt6ry nazywal si~ ,,Perfumeriq", i w kt6rym mozna bylo 
znalezc kilka naturalnych, aromatycznych perfum, takze sledzie, 
smary, barwniki, farby, asfalt, latarki, rop~, a gl6wnie parafin~ 
i benzyn~, kt6rych zapachy, mozna bylo wyczuc daleko od ,,Perfu
merii". Obr6t byl wielki a ludzie wiedzieli, ze przyjsc z pobliskich 
wiosek do Kopla to byl biznes. 

Dziadek niech spoczywa w pokoju, zasluzyl si~ wielu, kt6rzy przy
si~gajq najego dobre imi~ ijednym z nich byl m6j ojciec R. Yekoshua 
Heshel Weinman, niech spoczywa w pokoju, kt6ry byl uczonym czlo
wiekiem i ruchliwym organizatorem Stetl, Talmud Tora (szkola). 

Jednym z najlepszych klient6w dziadka byl hrabia Tarnowski, 
kt6ry dostarczal utrzymania wielu Zydom z Stetl. Hrabia miesz
kal w swoim historycznym palacu, kt6ry stal poza miastem, kt6-
re si~ nazywalo Dzik6w a majqtek nazywal si~ Zamek Dzik6w. 
M6j dziadek s.p zwykl byl cz~sto chodzic do zamku po odbi6r pie-
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niydzy lub dostarczaj,ic towary. Bral mnie tam wiele razy i bardzo 
siy mi to podobalo. Na pierwszym piytrze byl duzy korytarz, w kt6-
rym staly stare historyczne antyki jeszcze z czas6w kr616w polskich. 
Na scianach wisialy r6zne bezcenne obrazy. Posr6d obraz6w za
uwazylem obraz pokazuj,icy Zyd6w z brodami i pejsami. Na moje 
pytanie: ,,Sk,id tu Zydzi z brodami i pejsami", dziadek odpowie
dzial, ze sci to niekt6rzy ,,Kedoshim". Nie bardzo rozumialem zna
czenie tego slowa, ale bardzo chcialem wiedziee co to bylo. Kiedy 
wyszlismy z majcitku zacz,ilem myczye dziadka, zeby wyjasnil co to 
takiego ,,Kedoshim". 

Usiedlismy na lawce w duzym parku naprzeciw cudownej fon
tanny, kt6ra wyrzucala kolorow,i wody, odbijaj,ic promienie slonca. 
Nie pamiytam jak dlugo trwala ta historia, pamiytam tylko, ze sie
dzialem przyrosniyty do miejsca, oglupiony i sluchalem z ogrom
nym zainteresowaniem opowiesci mojego dziadka. 

Mialo to miejsce wiele lat temu, tylko kilku Zyd6w mieszkalo 
wtedy w Dzikowie. Erur nie byl jeszcze ogloszony w Stetl. W szabas 
kiedy Zydzi szli siy modlie, chlopiec niemojzeszowego wyznania, 
kt6ry byl zydowskim Gojem Szabasowym, dogl,idal piec6w w zimie, 
sprz,ital swiatlo ze stolu itd. On takze zanosil Tales (szale modlitew
ne) do synagogi po modlitwach i z powrotem je przynosil do domu. 
Dla takiego biednego chlopca to nie bylo zle utrzymanie. Dostawal 
zaplaty a takze cos z szabasowego gotowania i pieczenia. 

Kiedys byl Szabas, bylo to kr6tko przed Pasch,i, po modlitwach, 
chlopiec nie przyszedl po Tefilin, takze nie przyszedl do domu. Zydzi 
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nie wiedzieli co siy stalo. Znik-
n,il. Ale nikt nie podejrzewal 8 
niczego zlego. Ojciec i matka " · 
tego chlopca przybiegli na- l 1i, 
stypnego ranka zapytae co siy (,I: ;f 
z nim stalo, bo takze nie przy- i\~ Ii// 

nic nie wiedzial. Niedlugo cale ,-= • • ~~J 
szedl do domu na noc, ale nikt - ~ 

1 1a 
Stetl wrzalo. Szab,asowy _chl~: Besamim i kieliszki -
piec znikn,il. Wkrotce poJawih i.__...,. ___________ ., 
siy agitatorzy-antysemici, kt6rzy podburzali ojca i matky, ze naj
pewniej Zydzi zamordowali go, aby uzye jego krwi na mace Paschy. 
Zydzi zaczyli siy bae. Oni rozumieli znaczenie tych oskarzen, ale nie 
potrafili sobie pom6c. Oglosili post. Pobiegli do Synagogi, modlili siy 
Tehilim (Psalmy), krzyczeli i plakali, Wszechmocnypowinien im po
m6c w godzinie pr6by. Agitatorzy razem z rodzicami chlopca pobie
gli z krzykiem do hrabiny Tarnowskiej1, kt6ra byla rz,idem Stetl, cala 
wladza spoczywala w jej rykach, znana tez byla z nienawisci d<;> Izra
ela. Nie trwalo tez dlugo jak wydala nakaz aresztowania 10 Zyd6w 
z najlepiej sytuowanych dom6w Stetl. Poddano ich najstraszniej
szym torturom. Po to, aby siy przyznali lub podali nazwiska m?rder
c6w. Kiedy siy nie przyznali Hrabina wydala wyrok. Tych, to Zyd6w 
powinno bye spalonych zywcem, zezwolila jednak na odpuszczenie 
ich grzechu. Powinni siy nawr6cie na Chrzescijanstwo i bye dobrymi 
Chrzescijanami. Nieszczysni oskarzeni Zydzi, trzeba wiedziee, wy
smiali i odrzucili t,i ,,szlachetn,i propozycjy''. Nad Wisl,i, kt6ra jest 
w poblizu miasta, palilo siy wielkie ognisko. I wiele . os6b niemoj
zeszowego wyznania zebralo siy tam, 10 skazanych Zyd6w zostalo 
wlozonych do drewnianych beczek, zabito je gwozdziami i potoczo
no do Wisly. Prosto do ognia. Na tej okropnej egzekucji byla obecna 
Hrabina i miala satysfakcjy ze swego ,,Swiytego Dziela". Kiedy tylko 

1 Mowa o R6zy Tarnowskiej z Dunin-Karwickich. 
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popioly pozostaly ze swi~tych zydowskich cial, hrabina wzi~la caly 
stos popiolu i wrzucila do Wisly, wtedy to zerwal si~ wiatr i powial 
z powrotem na niq, popi6l powial jej do oczu i zacz~la krzyczec, ze 
Jankele, Srulich, Moszko (nazwiska spalonych Zyd6w), wydzierajq 
kawalkami jej cialo. Kiedy wszyscy zebrani uslyszeli to, zacz~li ucie
kac w wielkim strachu ci pieszo i ci konno i w powozach, zacz~la 
si~ wielka panika. Konie wyrwaly si~ i porozbijaly wozy. Niedaleko 
byly kopalnie kredy, w kt6rych gaszono wapno. Wielu ludzi wpadlo 
tam i zabilo si~. Niedlugo p6zniej ,,zamordowany" chlopiec powr6-
cil do swoich rodzic6w. Opowiadal, ze kiedy czekal przed synago
gq az Zydzi skonczq modly, przejezdzal w6z Cygan6w. Wskoczyl na 
w6z i Cyganie wzi~li go ze sobq. Wtedy to wyszla na jaw niewinnosc 
Zyd6w. Poczucie winy ogarn~lo ludzi niemozliwie, a takze hrabin~, 
kt6ra oslepla i cierpiala udr~k~, ale bylo za p6zno. Hrabina chciala 
odkupic sw6j grzech placqc odszkodowanie wdowom, ale one odm6-
wily wzi~cia jakichkolwiek pieni~dzy. Rozkazala wi~c zeby majqtek 
Tarnowskich dawal corocznie zydowskiej spolecznosci miary zboza 
do podzialu dla biednych Zyd6w na Pasch~ a takze drewno na zim~. 
Kazala to dawac przez wszystkie pokolenia. Hrabiowie Tarnowscy 
sluchali tego rozkazu i dawali miary zboza i drzewo dla biednych 
Zyd6w ze Stetl. Podczas wielkich mroz6w zimy 1927 r., Hrabia Zdzi
slaw Tarnowski przestal rozdzielac i nie dotrzymal przyrzeczenia 
swej ,,prawej" babki. Przestal rozdawac drzewo dla biednych Zyd6w 
w czasie Chanuka choc rozdawal biednym Polakom. Wtedy w czasie 
zwanym Boze Narodzenie w srodku nocy, w czasie kt6rej byl srogi 
mr6z i duzo sniegu, Stetl zbudzil si~ caly, drzqc od glosu syreny prze
ciwpozarowej. Kazdy wybiegl, zeby zobaczyc gdzie jest pozar. Wkr6t
ce kazdy wiedzial, ze zamek Hrabiego si~ pali, setki ludzi i Zydzi tez 
pobieglo do palacu, aby skorzystac z okazji zobaczenia Zamku, kt6ry 
nie dla wszystkich byl dost~pny. Ja tam takze pobieglem i presto 
do plonqcego zamku. Po wejsciu na pokoje wszystko mi si~ pomie
szalo, widzqc takq wspanialosc i bogactwo, zgubilem si~. Wkr6tce 
jednak przypomnialem sobie, ze jest pozar i chcialem wybiec, ale nie 
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moglem znalezc drzwi. Sciany byly calkowici~ pokryte lus_trami. ~a
czqlem krzyczec. Nagle drzwi si~ ?~orzyly 1 wes_~l~ k?b1et~, kt_ora 
niosla stos ksiqzek, dala mi te ks1qzki pokazala wy_Jsc1e 1 powiedz1ala 
,,Wynies to, ja p6jd~ uratowac wi~cej ksiqzek". . . 

Jak tylko wyszedlem, uslyszalem wielki trzask 1 natychmiast glo
sny krzyk. Sufity zawalily si~ i przywalily tych, kt6r_zy si~ t_am je_szcze 
znajdowali. 10 os6b2 wiem spalilo si~ tam wtedy, zaden Zyd me byl 
nawet ranny, pomimo, ze wielu bylo wewnqtrz przedtem, wszyscy 
wyszli zanim si~ to nieszcz~scie wydarzylo. J eden Zyd, kt6ry teraz 
mieszka w Izraelu pan Michael Green (kapelusznik), a kt6ry byl wte
dy wewnqtrz i nie m6gl uciec, widzqc niebezpieczenstwo wyskoczyl 
przez okno z drugiego pi~tra. Upadl w gl~boki snieg i doznal wstr~q
su, lezal w szpitalu kilka dni i wr6cil do domu w dobrym zdrowm. 
Uwazano to wtedy za cud z niebios. 

Hrabia byl wtedy z rodzinq za granicq, slyszqc tq strasznq wiado
mosc, wr6cil wprost do domu. Wziql udzial w zbiorowym pogrzebie 
nieszcz~snik6w i obiecal zaopiekowac si~ wdowami. 

Ale najwazniejsze bylo to, ze katastrofa dosi~gla go jako kara 
z nieba, poniewaz odm6wil dotrzymania przyrzeczenia przodk6w. 
Wkr6tce tez dal instrukcje i w tym samym tygodniu drzewo zostalo 
dostarczone zydowskim biednym. 

Wtedy wszyscy widzieli cuda jakie zdarzyly si~ Zydom i zaplat~ 
za niewinnq krew. Kedoshim (swi~ty). Bolejemy, ze nie widzielismy 
takich cud6w w okropnych dniach, kiedy hitlerowscy mordercy za
bili w ostatniej wojnie swiatowej 6 mln. Zyd6w, mi~dzy nimi takze 
wielu Zyd6w naszego Stetl Dzikowa. Niech (B6g) pomsci ich krew. 

Tlumaczenie zj<;zyka angielskiego: Anna Salnikow 

2 W rzeczywistosci zgirn;lo 9 os6b. 
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ZNANI TARNOBRZESCY ZVDZI 

Historia tarnobrzeskich Zyd6w, to przede wszystkim historia 
poszczeg6lnych rodzin i os6b. Wiele z nich, poprzez swoje osobi
ste przymioty, wykonywane zawody, sprawowane funkcje oraz 
znacz~ce osi~gni~cia, zasluzylo na szczeg6lny szacunek czy po
dziw. Wymienmy kilkunastu z nich, maj~c swiadomosc, iz s~ oni 
jedynie egzemplifikacj~ zdecydowane wi~kszej grupy. 

ALTBAUER MOSZE (Mojzesz) (1904-1998) 

Urodzony 12 listopada 1904 r. w Przemyslu, syn Barucha, wyrobni
ka i sprzedawcy kufr6w i Idy z domu Pechtold. 
Edukacj~ rozpoczql w chederze i szkole ludowej, nast~pnie kon
tynuowal jq w Panstwowym Gimnazjum im. Juliusza Slowackie
go w Przemyslu i tam zlozyl egzamin dojrzalosci w 1922 roku. 
Do 1927 roku studiowal filologi~ polskq i ruskq na Uniwersytecie 
Jana Kazimierza we Lwowie m.in. pod opiekq T.Lehr-Splawin
skiego, J.Janowa, S.Artel-Wierczynskiego i J.Kleinera. Po ukon
czeniu studi6w zaczql praktyk~ nauczycielskq w Koedukacyjnym 
Gimnazjum Zydowskiego Towarzystwa Szkoly Ludowej i Sred
niej w Przemyslu. W roku 1928 przeni6sl si~ do Panstwowego 
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Gimnazjum w Tarnobrzegu, skqd dwa lata p6zniej wyjechal do 
Wilna i podjql prac~ w Prywatnym Koedukacyjnym Gimnazjum 
E.Dzi~cielskiej. W roku 1928 opublikowal pierwszy artykul na
ukowy zatytulowany Une glose slave de Raschi: s'nir na lamach 
czasopisma ,,Revue de Etudes Slaves". W latach 1929-1930 zdal 
egzaminy, uprawniajqce do nauczania w szkolach srednich, r6w
noczesnie kontynuujqc rozpocz~tq w okresie studi6w prac~ na
ukowq. W roku 1930 zostal lektorem j~zyka ukrainskiego w Wyz
szej Szkole Instytutu Naukowo-Badawczego Europy Wschodniej 
w Wilnie. W 1932 roku obronil u prof. Lehr-Splawinskiego, na 
Uniwersytecie Jagiellonskim dysertacj~ ,,0 polszczyznie Zyd6w", 
uzyskujqc w roku 1932 stopien doktora filozofii. W roku 1935, 
z powod6w ideowych, zrezygnowal z pracy w wilenskim gim
nazjum i podjql decyzj~ o emigracji do Palestyny, by poswi~cic 
si~ budowie podwalin przyszlego panstwa zydowskiego. Udalo 
mu si~ dostac do Palestyny w charakterze wilenskiego sportow
ca. Do Polski juz nie wr6cil, pozostajqc nielegalnie w Palestynie. 
Od roku 1936 pracowal w r6znych wydzialach magistratu Tel 
Awiwu, a po powstaniu w roku 1948 panstwa Izrael, uzyskal pra
wo legalnego pobytu i stal si~ jednym z zalozycieli i dyrektor6w 
Muzeum Historii w tym miescie. Powr6cil takze do przerwanej 
pracy naukowej i w roku 1954 rozpoczql wyklady na Wydziale 
J~zykoznawstwa Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie, jako 
profesor filologii slowianskiej. Wsp6lpracowal z uniwersytetami 
Columbia, Harvard, Los Angeles, Chicago. Byl czlonkiem Mi~
dzynarodowego Komitetu Slawist6w, Mi~dzynarodowej Komisji 
Dialektologicznej i laureatem prestizowej Nagrody Panstwa Izra
el (Pras Israel). R6wnoczesnie pracowal w Zydowskim Instytucie 
Naukowym (YIVO) w Nowym Jorku. 
Opublikowal ponad 100 prac naukowych. Za opracowanie manu
skrypt6w z klasztoru sw. Katarzyny na Synaju otrzymal pamiqt
kowy medal od papieza Jana Pawla II. Uhonorowany byl takze 
licznymi wyr6znieniami, odznaczeniami i czlonkostwem wielu 
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prestizowych towarzystw naukowych, w tym Wydzialu Filologicz
nego Polskiej Akademii Umiej~tnosci. 
Zmarl 15 paidziernika 1998 roku w Jerozolimie i tam zostal pochowany. 

BEER MAX (1864-1943) 
Historyk, dzialacz komunistyczny 

Urodzony 10 sierpnia 1864 w Tarnobrzegu. W roku 1889 wyjechal 
do Niemiec, gdzie studiowal ekonomi~, nauki polityczne, filozofi~ 
i teori~ socjalizmu. W 1892 roku zostal redaktorem socjalistyczne
go pisma: Magdeburger Volksstimme. Dwa lata p6zniej wyjechal 
do Wielkiej Brytanii. W latach 1927-1929 napisal ksicizk~ o historii 
ruchu socjalistycznego. Na zaproszenie Davida Riazanova przeni6sl 
si~ do Zwicizku Radzieckiego, gdzie podjql prac~ w Instytucie Marksa 
i Engelsa w Moskwie. W latach 1929-1933, zamieszkal we Frankfur
cie nad Menem, dzialajqc w Komunistycznej Partii Niemiec. Kiedy 
nazisci przej~li wladz~ w Niemczech w 1933 roku, uciekl do Londynu. 
Zmarl 30 kwietnia 1943 roku w Londynie i tam zostal pochowany. 

DUHL MAKSYMILIAN (1898-1985) 
Nauczyciel, dzialacz spoleczny 

Urodzony 22 grudnia 1898 roku w Borszczowie, syn Berysza i Basi 
z domu Bergman. 
Po ukonczeniu 4 klasowej szkoly w Borszczowie wstqpil do I Gim
nazjum w Stanislawowie, gdzie w 1920 roku uzyskal swiadec
two dojrzalosci. W latach 1920-1924 odbyl studia matematyczne 
w Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, a nast~pnie przez 
pi~c lat pracowal jako nauczyciel w Prywatnym Polskim Gimna
zjum Koedukacyjnym w Horodence. W 1930 roku rozpoczql prac~ 
w Panstwowym Gimnazjum im. J.Slowackiego w Przemyslu, skqd 
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po dw6ch latach zostal przeniesiony do Panstwowego Gimnazjum 
w Lezajsku. W 1933 roku trafil do Tarnobrzega, gdzie pracowal 
w tamtejszym Gimnazjum az do wybuchu wojny. Byl aktywnym 
dzialaczem spolecznym, zaangazowanym w dzialalnosc tarnobrze-
skiego Zwiqzku Strzeleckiego. . . . . 
w pazdzierniku 1939 roku wraz ze wszystkim1 Zyda~1 z?stal ~
p~dzony z Tarnobrzega do sowieckiej strefy okupacYJneJ. Przezyl 
wojn~, po jej zakonczeniu udajcic si~ do Izraela. W 1967 roku wydal 
wspomnienia p .t. Z otchlani. 
Zmarl w 1985 roku. 
Zonaty z Annci z domu Klinger, mial 1 cork~. 

ENGELBERG HERSCH 
(1881-1962) 

Ksi~garz, 
dzialacz syjonistyczny 

Urodzony w 1881 roku w Tar
nobrzegu, syn Nissana i Sary. 
Po rodzicach odziedziczyl cha
rakterystyczny, okrcigly budy
nek stojqcy na tarnobrzeskim 
Rynku, w kt6rym prowadzil 
najwi~kszci w miescie ksi~gar
ni~ i sklad material9w biu
rowych. Zajmowal si~ takze 
dzialalnosciq wydawniczq. 
Drukowal m.in. widok6wki 
z Tarnobrzega i okolic, b~dci
ce dzis znakomitym zr6dlem 
ikonograficznym tamtych cza
s6w. Prowadzil takze aktywnq 

Hersz Engelberg z wnukiem Henry
kiem Halkowskim- lata 60-te XXw. 
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dzialalnosc polityczrni i spoleczrni, nalezcic do lider6w ruchu syjoni
stycznego w regionie. Przez wiele lat wybierany by} przez zydowskci 
spolecznosc Tarnobrzega do Rady i Zarzcidu Gmin Wyznaniowych 
Zydowskich. 
Wyrzucony wraz z innymi Zydami przez Niemc6w do sowieckiej 
strefy okupacyjnej, wojn~ przezyl. Po jej zakonczeniu powr6cil do 
Polski osiadajcic w Krakowie. 
Zmarl w 1962 roku w Krakowie i zostal pochowany na tamtejszym 
cmentarzy zydowskim. 
Zonaty z Karolinci (Kerszel) z domu Geminder, mieli 4 dzieci. 

GANDZ SOLOMON (1884-1954) 
Historyk nauki 

Urodzony 2 lutego 1884 roku w Tarnobrzegu, syn Judy Leiba, wla
sciciela kantoru i Berty. 
Ukonczyl szkol~ literatury biblijnej i telmudycznej, a nast~pnie 
gimnazjum w Bielicach na Slcisku. W 1911 roku uzyskal doktorat 
z filozofii w Uniwersytecie w Wiedniu, oraz ukonczyl kurs rabinac
ki. W latach 1915-1919 pracowaljako nauczyciel zydowskiej teologii 
i historii w gimnazjum i liceum w Wiedniu. Od 1923 do 1934 roku 
uczyl historii sredniowiecznej Zyd6w i Arab6w w U niwersytecie J e
sziwa w Nowym Jorku, a nast~pnie od 1942 roku az do smierci wy
kladal histori~ cywilizacji semickiej w Dropsie College. 
By} czlonkiem wielu towarzystw naukowych, m.in. American Orien
tal Society i History of Science Society oraz autorem wielu prac 
naukowych gl6wnie z zakresu historii nauki, literatury arabskiej ital
mudycznej, matematyki sredniowiecznej i starozytnej. 
Zmarl 30 marca 1954 roku w Nowym J orku i tam tez zostal pochowany. 
Zonaty z Salomeci z domu Srebrny. 
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GOLDGART MAURYCY (1878-1942) 
Prawnik, dzialacz spoleczno-polityczny 

19 

Urodzonyw 1878 roku, ukonczyl Gimnazjum w Krakowie a nast~pnie 
studiowal na Wydziale Prawa UJ, gdzie uzyskal tytul doktora praw: 
w 1909 roku przybyl do Tarnobrzega otwierajcic wlasnci kancelan~ 
prawnq. By} jednym z najbardziej znanych i ,,~zi~tyc~" adw?~at6~ 
w miescie i powiecie. Zaangazowany by} takze w dzialalnosc poh
tyczna, b~dcic czlonkiem PPS Frakcji Rewolucyjnej. W 1914 ~oku 
zostal jako asesor czlonkiem komisarycznego Zarz_cidu m1as~a 
Tarnobrzega, a w sierpniu 1927 roku, zast~pcq burm1strza kom1-
sarycznego miasta, zas rok p6iniej zast~pcq pochodzcicego z wol
nych wybor6w burmistrza J. Chrusciela. W wybor~ch z 1:35 rok~ 
zostal wybrany czlonkiem Rady Powiatowej. Nalezal takze do ;h
ty miejskiej, zwicizany gl6wnie z kr~giem os6b z tz~. ,,P~wl~sow
ki". W trakcie wyrzucania 2 X 1939 roku tarnobrzeskich Zydow do 
sowieckiej strefy okupacyjnej; pr6bowal si~ bronic demonstrujcic 
swoje chrzescijanstwo. Zamkni~ty w mieleckim getcie zostal zamor
dowany w 1942 roku w okolicach Mielca. 
Zonaty z Henrykci z domu Reichmann, dzieci nie mieli. 
Jego nazwisko widnieje na tablicy poswi~conej tarnobrzeskim praw
nikom w holu Scidu Okr~gowego. 

HOROWIC - dynastia cadykow dzikowskich 

Horowic Eliezer (Dzikower) (1790-1860) 

Rabin i cadyk w Dzikowie 

Urodzony 1790 roku w Robczycach, syn Naftalego Cwi Horowica 
i Ryfki z domu Ropszic. 
Zonaty dwukrotnie z Chajci i Towci z domu Halewi, mial 7 dzieci. 
Zmarl 19 pazdziernika 1860 roku w Stanislawowie. 
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Ohel na nowym cmentarzu iydowskim w Tamobrzegu 

Horowic Meir (1819-1877) 
Cadyk w Dzikowie 

Urodzony w 1819 roku, w Rawie powiat Lubart6w, syn Eliezera, ra
bina i cadyka dzikowskiego i Chai. 
By} autorem dziela ,,Imrei Noam" - czyli komentarzy do Hagady -
ksi~gi opisujqcej wyjscie Zyd6w z Egiptu. 
Zonaty z Dworq, mieli 11 dzieci. 
Zmarl 19 czerwca 1877 roku, pochowany w Dzikowie. 

Horowitz Jozue(Jehoszua) (1848-1912) 
Rabin i cadyk dzikowski 

Urodzony 20 marca 1848 roku, syn Meira cadyka i Dwory. 
Autor dziela ,,Ateret Jehoszua" - komentarza do Tory i Moadim. 
Zonaty z Mirami, mieli 6 dzieci. 
Zmarl 21 grudnia 1912 roku. 
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Horowic Alter Jezehiel Eliahu (1879-1943) 
Ostatni cadyk dzikowski 

Urodzony w 1879 roku w Dzikowie syn Jozuego, cadyka dzikow
skiego i Miriam. 
Zonaty z Chawq, mieli 5 dzieci. . 
Zamordowany przez Niemc6w w marcu 1943 roku w Krakowie. 

JAARI JEHUDA lub Yehuda Ja'ari (1900-1982) 
Pisarz 

Urodzony 21 listopada 1900 roku w Tarnobrzegu, jako wnuk rabi
na Herszela z Dzikowa. 
Przed wybuchem II wojny swiatowej wraz z rodzinq wyjechal 
do Palestyny. 
By} pisarzem i tlumaczem, piszqcym w j~zyku hebrajskim. 
Zmarl 6 listopada 1982 roku w Jerozolimie, tam tez zostal pochowany. 

KANAREK RACHMIEL (1834-1917) 
Wlasciciel ziemski, dzialacz spoleczny 

Urodzony w 1834 roku w Antoniowie, syn Jakuba Mosera, rol
nika i Maity. 
Od najmlodszych lat pomagal rodzicom w gospodarstwie, a na
st~pnie zatrudnil si~ w dobrach barona Horocha, staj,ic si~ szyb
ko jego zaufanym pracownikiem. Dzi~ki pracowitosci i ogromnym 
zdolnosciom do robienia interes6w, dorobil si~ znacznego maj,itku, 
kt6ry umozliwil mu zakup ziemi z rqk zubozalych wlascicieli m.in. 
Wrzaw, Skwierzyna, Chwalowic. Rozpocz,il takze aktywnq dzia
lalnosc spoleczn,i, finansuj,ic r6zne przedsi~wzi~cia i uroczystosci 
m.in. odsloni~cie pomnika Bartosza Glowackiego i koronacj~ Ob-
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razu Matki Bozej Dzikowskiej w Tarnobrzegu. Byl takze czlonkiem 
Rady Powiatowej w Tarnobrzegu i czlonkiem jej Wydzialu. Finanso
wal takze uroczystosci patriotyczne i rocznicowe w calym powiecie. 
Aktywnie uczestniczyl r6wniez w pracach Rady Szkolnej Okr~go
wej. Prowadzil takze dzialalnosc charytatywnq, wspierajqc finanso
wo okoliczne dzieci w trakcie ich nauki w szkole. Inicjowal tworze
nie k6lek Rolniczych i Kas Stefczyka. W 1914 roku zostal czlonkiem 
sekcji skarbowej Powiatowego Komitetu N arodowego w Tarnobrze
gu-ekspozytury NKN. W 1914 i 1915 roku podczas ofensywy rosyj
skiej, jego dobra zostaly powaznie zniszczone, co stalo si~ powodem 
ich sprzedazy baronowi Goetz- Okocimskiemu. Sam przeni6sl si~ 
do Tarnowa, gdzie sp~dzil ostatnie miesiqce zycia. 
Zmarl 26 lutego 1917 roku w Tarnowie, pochowany zostal na tam
tejszym cmentarzu zydowskim. 
Zonaty trzykrotnie, z pierwszq i trzeciq zonq dzieci nie mial, z drugq 
Tylq z domu Perman mial ich 9. 

LOEWY OTION (1876-1942) 
Dr medycyny, lekarz powiatowy 

Urodzony 8 grudnia 1876 roku w Nisku, syn Alojzego, lekarza po
wiatowego w Nisku, i Reginy. 
Po ukonczeniu szkoly powszechnej i gimnazjum w Nisku, studio
wal na uniwersytecie w Krakowie, gdzie w 1901 roku uzyskal dy
plom doktorski; wszechnauk lekarskich. W tym samym roku odbyl 
3-miesi~cznq praktyk~ lekarskq w Szpitalu sw. Lazarza w Krako
wie. W latach 1902-1905 pracowal jako sekundariusz w szpitalu 
powszechnym w Wiedniu. W 1906 roku zostal lekarzem w Przemy
slu, gdzie byl r6wniez znawcq sqdowym. Dwa lata p6zniej przeni6sl 
si~ do Grybowa na stanowisko lekarza powiatowego. W 1913 roku 
przybyl do Tarnobrzega, tu zostal mianowany lekarzem powiato
wym. Pelnil r6wniez funkcj~ kierownika Osrodka Zdrowia i Przy-
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chodni Przeciwgruzliczej. Aktywnie udzielal si~ w organizacjach 
spolecznych, m.in.: byl czlonkie~ P?wiat~wego Ko~itetu Wy
chowania Fizycznego i Przysposob1ema WoJskowego, 1 prezesem 
Oddzialu PCK. Wykladal r6wniez higien~ i anatomi~ w tarnobrze
skim Seminarium Nauczycielskim, zas w gimnazjum byl lekarzem 
szkolnym. Bardzo ceniony i lubiany w miescie i okolicy, zwany 
byl ,,powiatowym fizykiem". W 1937 roku przechodzi na em;rytu
r~. We wrzesniu 1939 roku wraz z rodzinq ucieka na_ ws~hod, na 
tereny ZSRR. W 1940 roku zostaje przez wladze sowieckie aresz
towany i deportowany z calq rodzinq na Sybir, gdzie ~ra~uje pr~y 
wyr~bie tajgi. Po podpisaniu ukladu Sikorski - MaJski, zostaJe 
zwolniony i przedostaje si~ w okolice Buchary. W 1942 roku opusz
cza teren ZSRR wraz z armiq gen. Andersa i w sierpniu tegoz roku 
przyjezdza do Pahlevi (Iran). J est juz bardzo chary i wycien.czony. 
Umiera 15 sierpnia 1942 roku w Pahlevi. 
Zonaty z Zofiq, mieli 3 dzieci. 
Odznaczony byl: Medalem Dziesi~ciolecia Niepodleglosci, Odznakq 
Honorowq PCK, oraz Brqzowym Medalem za dlugoletniq sluzb~. 

LOEWY STANISLAW KAROL (1920-1997) 
Zolnierz II Korpusu 

Urodzony 14 lipca 1920 roku w Tarnobrzegu, syn Ottona, lekarza 
powiatowego, i Zofii. 
Po ukonczeniu szkoly powszechnej w Tarnobrzegu ucz~szczal 
do tamtejszego Gimnazjum im. Hetmana J ana Tarnowskiego. 
W 1939 roku zdal egzamin maturalny i odbyl dwumiesi~czne prze
szkolenie w Junackim Hufcu Pracy. 
We wrzesniu 1939 roku wraz z rodzinq ucieka na wsch6d, docie
rajqc na tereny ZSRR. W 1940 roku cala rodzina Loewych zostaje 
deportowana na Sybir; Stanislaw pracowal przy wyr~bie tajgi. 
Po podpisaniu ukladu Sikorski - Majski, zwolniony z obozu pracy, 
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z rodzirni dotarl do Buchary. Tam wstqpil do formulujqcej si~ Armii 
Polskiej gen. Andersa. W 1942 roku wraz z armict opuszcza teren 
ZSRR i poprzez Persj~ dociera na Bliski Wsch6d. Tu przechodzi 
przeszkolenie wojskowe (kurs podchorctz6wki) i zostaje przydzie
lony do 8 pulku Artylerii Przeciwlotniczej Ci~zkiej, w 3 Brygadzie 
Strzelc6w Karpackich. W randze porucznika przemierza caly wlo
ski szlak bojowy II Korpusu gen. Andersa, od Ankony po Monte 
Cassino. Po zakonczeniu wojny przez rok studiuje medycyn~ w Bo
lonii. W 1947 roku wyjezdza do Londynu, gdzie przebywajq jego 
matka i siostry. Tu zostaje awansowany do stopnia kapitana i zde
mobilizowany. Podejmuje prac~ w firmie wydawniczej oraz pelni 
obowiqzki kierownika Klubu Polskiego, oraz dziala w organizacjach 
kombatanckich. 
Zmarl 3 lutego 197 roku w Londynie i tam tez zostal pochowany. 
Nie zalozyl rodziny. 
Posiadal liczne odznaczenia, m.in.: Krzyz Monte Cassino, angielski 
Defence Medal, Brqzowy Krzyz Zaslugi z Mieczami. 

NUSSBAUM JOZEF (1882-1941) 
Nauczyciel 

Urodzony 16 pazdziernika 1882 roku w Zbarazu, syn Salomona 
i Blymy z domu Szmajuk. 
Po ukonczeniu Szkoly Ludowej w Zbarazu, ucz~szczal do Szkoly Re
alnej w Tarnopolu, gdzie w 1903 roku zdal egzamin dojrzalosci. Od
byl studia matematyczne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu 
Jana Kazimierza we Lwowie po czym zdal egzamin nauczycielski 
dla szk6l srednich. W latach 1908-1909 pracowal jako aplikant i za
st~pca nauczyciela w Szkole Realnej we Lwowie, a w roku szkolnym 
1909/ 1910 w Szkole Realnej w Stanislawowie. Od 1910 do 1914 byl 
zast~pcq nauczyciela w Szkole Realnej w Swiatynie a nast~pnie otrzy
mal posad~ nauczyciela rzeczywistego w Szkole Realnej w Tarnobrze-
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gu. Tu w 1927 roku otrzymal stopi~n pr?fesora. Dal si~ poznac ~~ko 
wybitny matematyk i pedagog, lubiany 1_szanowany przez ~czmow. 
w tarnobrzeskim gimnazjum pracowal az do wybuchu II ':oJny. 
Po wkroczeniu Niemc6w do Tarnobrzega, wraz z rodzmq zostal 
wyrzucony do sowieckiej strefy okupacyjnej w okolice Tarnopola. 
zamordowany po wkroczeniu Niemc6w do Tarnopola w 1941 roku. 
zonaty z Zanettq z domu Speiser, mial 3 dzieci. 

PREISMAN ABRAHAM ADOLF (1878-1940) 
Lekarz, kapitan WP 

Urodzony 1 maja 1878 roku w Tarnopolu. 
Po uzyskaniu swiadectwa dojrzalosci w gimnazjum w Tarno~o
lu, studiowal medycyn~ w Uniwersytecie Wiedenskim, uzyskuJqc 
w 1904 roku dyplom lekarza. Po studiach leczyl jako praktykant 
m.in. w Pr6chniku, Chodorowie, J aroslawiu i Samborze. 
W latach I wojny swiatowej w armii austriackiej, w stopniu kapitana 
walczyl na froncie rosyjskim, a nast~pnie jako lekarz wojskowy prze
bywal w szpitalu we Lwowie kierujqc oddzialem epidemiologicznym. 
Od 1918 roku jako lekarz wojskowy w Wojsku Polskim. Uczest
nik wojny polsko-bolszewickiej. W 1922 roku zdemobilizowany ze 
wzgl~du na stan zdrowia. To bylo r6wniez powodem jego medycz
nego przekwalifikowania si~ i rozpocz~cia praktyki dentystycznej. 
W 1928 roku z J aroslawia przybyl do Tarnobrzega, gdzie szybko uzy
skal opini~ najlepszego dentystyw okolicy. 2 pazdziernika 1939 roku 
razem z grupq tarnobrzeskich Zyd6w zostal przez Niemc6w wysie
dlony z miasta i przeni6sl si~ za Wisl~ do Koprzywnicy pod Sando
mierzem, gdzie pracowal w Kasie Chorych. 
Zmarl w 1940 roku na atak serca, wczesniej ci~zko pobity przez 
Niemc6w. Pochowany na cmentarzu parafialnym w Koprzywnicy. 
Zonaty z Karolinq z domu Hausman, mial 1 c6rk~. (Zona zostala 
rozstrzelana przez Niemc6w w Koprzywnicy, c6rka uciekla z getta). 
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w skladzie 37 pulku piechoty jako podporucznik uczestniczyl 
w obronie Przemysla przed Ukraincami, a nast~pnie wzhtl udzial 
w wojnie polsko-bolszewickiej. 
Uczestnik bitwywarszawskiej wsierpniu 1920 roku. Wlatach 20-tych 
ukonczyl studia medyczne w Uniwersytecie Lwowskim i rozpoczctl 
praktyk~ lekarskct w Tarnobrzegu, r6wnoczesnie aktywnie uczestni
czctc w zyciu spoleczno-politycznym miasta. W roku 1928 zostal sze
fem miejscowego Banku Ludowego, byl takie aktywnym dzialaczem 
Zjednoczonego Stronnictwa Narodowo-Zydowskiego. 
W pazdzierniku 1939 roku wraz z calct zydowskct spolecznoscict 
Tarnobrzega zostal wyrzucony przez Niemc6w za San. Dalsze jego 
losy Sq nieznane. 

ZAMOJRE SAMUEL (1884-1939) 
Nauczyciel 

Urodzony w 1884 roku w Zalotce, syn Wolfa i Sary z domu Go linger. 
Ukonczyl szkol~ rabinackct, poznajqc m.in. j~zyk hebrajski. Do Tar
nobrzega przybyl w poczqtkach XX wieku, rozpoczynajqc prac~ 
w tutejszej szkole zydowskiej, gdzie uczylj~zyka hebrajskiego. R6w
noczesnie pracowal w Szkole Zawodowej gdzie uczyl religii mojze
szowej. W 1915 roku zostal dodatkowo zatrudniony jako nauczyciel 
religii mojzeszowej w Szkole Realnej. W tarnobrzeskim Gimnazjum 
pracowal az do 1936 roku. 
Zmarl 28 maja 1939 roku, zostal pochowany na cmentarzu iydow
skim w Tarnobrzegu. 
Zonaty z Zofict z domu Dingelthal, mial 5 dzieci. 

Michael Honey 

ZVDOWSKIE NAZWISKA 
W TARNOBRZEGU1 

Pierwszy zap is imion Zyd6w tarnobrzeskich znajduj_emy w ksi~dze 
zatytulowanej: Kehilat Tarnobrzeg - Dzik6w Sef~r ~~k,ar~n Veedut 
(Tarnobrzeg - Dzik6w Wsp6lnotowa Ksi~ga Pam1~c1 1 Swiade~tw~), 
kt6rej kopi~ mozna znalezc w bibliotece ~ ad Vashem ': J erozohmie_. 

Tarnobrzeg jest polozony na wschodmm brzegu w:1sly. Cztery, ki~ 
Iometry na p6lnoc od niego, znajduje si~ wioska Dz1k6w, w ktoreJ 
hrabia Tarnowski mial sw6j zamek, kt6ry zostal zniszczony w rezul
tacie Konfederacji Dzikowskiej, zawiqzanej w 1734 roku dla poparcia 
kr6la Stanislawa Leszczynskiego. Zamek zostal p6zniej odbudowany. 
Nast~pstwem wojny pomi~dzy Rosjq i Prusami byl pierwszy ro~bi6r 
Polski w 1772 roku. Drugi rozbi6r nastqpil w 1793 roku a trzec1 po
dzielil Polsk~ pomi~dzy Rosj~, Prusy i Austri~. Po ':ojnach Nap~le
onskich ustalono granice. Terytorium na wschodmm brzegu W1s~y 
lctcznie z rzekct San i miasto Tarnobrzeg dostaly si~_ pod pan~wame 
Austrii. Spolecznosc zydowska Tarnobrzega ~ Dz1k?wa ~ozyczyla 
1000 polskich floren6w od miejscowego Franc1szkam~a OJ~ Anto
niego Dembowskiego w 1718 roku na budow~ synagog1. P~zyczka_ ta 
miala zezwolenie hrabiego Tarnowskiego. Ze strony wspolnoty 7:1-
dowskiej podpisy pod aktem zlozyli: Leib Aronowicz, L~wek (L~1b) 
Abramowicz, Moshek (Moshe) Berkowicz i Josef Zemderowicz. 

1 Tekst jest tlumaczeniem artykulu z czasopisma: ,,Shemot". The jewish Genealogical 
Society of Great Britain, nr 4, 1994. 
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Nast~pna poiyczka w wysokosci 2000 polskich zlotych zostala za
ciqgni~ta 19 listopada 1741 roku u Franciszkanina Ojca Stanislawa 
Llpskiego. Ta pozyczka miala zgod~ hrabiego J6zefa Amora Tarnow
skiego. Ze strony iydowskiej podpis pod niq zloiyli: Pinchas Lewko
wicz i Wolf Lewkowicz. Dokument wydany 30 kwietnia 1784 roku 
przez Ojca Jana Nepomucena Grabowskiego pokazuje, ze poiyczka 
w wysokosci 3000 polskich zlotych oprocentowana byla na 5%. Z tego 
widac, ze poiyczka nie byla umorzona i stanowila doch6d na rzecz 
klasztoru w Miechocinie (tak nazywala si~ wioska zanim Tarnobrzeg 
powstal na mocy przywileju lokacyjnego wydanego przez polskiego 
kr6la Zygmunta III Waz~, 28 marca 1593 r.). W1786 roku potymjak 
Tarnobrzeg dostal si~ pod kontrol~ Austrii 2 poiyczka zostala przeli
czona na 750 renskich zlotych i depozyt kredytowy klasztoru miecho
cinskiego poddany zostal administracji Austyjackiego Narodowego 
Banku w Wiedniu. Wielkosc odsetek zmieniono na 3%. Nie jest jasne 
dlaczego istniala przerwa 23 lat pomi~dzy pierwszq i drugq transzq 

2 Tarnobrzeg wszedl w sl<lad monarchii habsburskiej po I rozbiorze w 1772 roku. 

Synagoga w Tamobrzegu- /ata 60-te XX w. 
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poiyczki w 1741 r. Wydaje si~ jednak, ze gl6wna cz~~c s~agogi m~
siala posluiyc dla budowy Beit Hamidrash (szkola 1 m1eJsce modl1~ 
twy), kt6re p6zniej wlqczono do gl6wnej budowli. Ten budyne~ s~01 
do dzis, w 1967 r. zostal odnowiony i miesci si~ w nim gl6wna b1bho
teka miejska. 4 czerwca w czasie uroczystosci 400-lecia miasta zo
stala odsloni~ta na scianie synagogi tablica pamiqtkowa ku czci stra
conych Zyd6w. Odsloni~cia dokonal ambasador Izrael~ ~.Gord?n. 
Miasto zorganizowalo r6wniez wystaw~ historycznq poswi~conq Zy
dom i wydalo pis mo Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne3

• 

Centralne Archiwum Historii Zyd6w na Hebrajskim Uniwersyte
cie w Rivat Ram w Jerozolimie posiada mikrofilmy z dokumentami 
zawierajqcymi spis oplat uiszczanych przez wlascicieli szynk6w i go
rzelni w Tarnobrzegu. Sq one nazwane Propinacjq. Inny rodzaj oplat 
to Konsygnacja. Nie jest do konca jasne co to okreslenie oz~acz~. 
Oplaty z propinacji byly 5 krotnie wyzsze od oplat z kons~gnacJL M1-
krofilm 5,806 pokazuje cyfry na rachunku w zlotych polskich z 1778 r. 

Propinacja - 6.275 
Sklepy i konsygnacja - 3. 725 
Suma Tarnobrzeg-Dzikow-10.000 
Suma z innych wiosek w okolicy - 11.195 . 

Widac z tych liczb jak wazni z ekonomicznego punktu byli Zy
dzi dla polskiej arystokracji. Hrabia Tarnowski uzyskiwal w sumie 
21,195 zlotych w czasie, w kt6rym koszt budowy gl6wnego bu~~ 
synagogi w miescie wynosil 3000. Lista propinacji z 17:9 r. o~eJm~Je: 
Wolf Tyma, J ankiel Motkowicz, Leizor Izraelowicz, Dawid Dawido~cz, 
Jakob Skotricki Majorowicz, Szmal Lejbowicz, Dawid Jakubowicz, 
Lejbusz Chajmonowicz, Chaim Bornchowicz, _Motk~ bogaty Icko~cz, 
Josef Ickowicz z Musowanego, leek Motzkowicz, LeJbusz Nysynowicz, 
Wolf Skrzypek, Mosiek Dawidowicz, Zelik Lejzerowicz, ~braham Nu
towicz. Jest ona w calkowitym kontrascie do nazwisk Zyd6w z listy 
Konsygnacji z 18 Leybusz Nusbaum, Herszek Szalmonowicz, Lejbusz 

3 Wydaweq Tarnobrzeskich Zeszyt6w Historycznych, jak i organizatorem wystawy 
bylo Tarnobrzeskie Towarzystwo Historyczne. 
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Dzien targowy w Tarnobrzegu przed I wojnq swiatowq 

Cwirn, Gimpel Gurfinkel, Susman Lorbaum, Wolf Ender, Simcha 
Handler, Herszel Cynamon, Klimanowa wdowa, Szmul Galman, Lewi 
Morgrnlender, SzmulmWahl, Wolf Pomerantz, Motka Klemer, Moy
sesz Steihard, Chaika wdowa, Ejzik Fegler, Dawid Eched, Nuta Spicer, 
Lejba Forgang, Bona Forgang. Lista Propinacji z 1822 r. zn6w kontra
stuje z listq nazwisk z 1788 r. Leybusz Hoffart, Liba Fortgang, Judak 
Schnat, Esterka wdowa, Dawid Hecht, Motka Henich, Josek Safir, 
Samuel Greber, Moses Steihard, Eisik Fegler, Hersz Hartmann, Wolf 
Ber, Szloma Goldmann, Dawid Kramer, Szmuler Wisenfeld, Wolf Po
meranes, Dawid Umfang, Samuel Wahl, Wolf Ende, Samuel Gafunkel, 
Baruch Gafunkel, Isaak Gafunkel, Lewi Morgrnlender, Mila Szpicerr, 
Nilsen Nussbaum, Ita Cwirn wdowa, Pepsia Wisenfeld wdowa, Israel 
Nussbaum, Simcha Hendler, Herzek Wizenfeld, Mojzesz Wahal, Sim
cha Handler, Dawid Wisenfeld, Israel Hauser, Lejzor Szekin, Leybusz 
Cytryn, Mota Wisenspil, Nisan Nussbaum, Mojzesz Stern. P6zniejsze 
dwie listy pokazujq jak w spolecznosci, kt6ra zyla od 1718 do 1788 na
zwiska o brzmieniu rosyjskim wyst~pujq mimo sporadycznej okupacji 
rosyjskiej. Kontrastuje z tym dominacja nazwisk o brzmieniu niemiec
kim po okresie wojen napoleonskich 1814. 

Waclaw Mc1czka 

LISTA WACLAWAMJ\CZKI 

Prezentujemy po raz pierwszy niezwykly dokument - list~ tarno
brzeskich Zyd6w - stan na sierpien 1939 roku. J ej auto rem jest znany 
tarnobrzeski dzialacz spoleczny, Waclaw Mqczka, burmistrz miasta 
w latach 1945-47. Lista zostala sporzqdzona w lutym 1965 roku na 
prosb~ Janiny Pawlasowej, zony przedwojennego znakomitego le~a
rza Eugeniusza Pawlasa, cenionego wTarnobrzegu, tak przez Polakow, 
jak i Zyd6w. Lista jako ze powstala juz po Zagladzie, uzupelniona jest 
o sporadyczne informacje dotyczqce dalszych los6w niekt6rych os6b. 
Dokument ten jest swoistq listq pami~ci, przywracajqcq imiona, a tym 
samym postacie, kt6re mialy ulec wiekuistemu zapomnieniu. 

imii: nazwisko uwagi 

Freida Abraham 

Salamon Alter 

Hersch Allweis 

Laja Allweis 

Alta Allweis 

Malka Itta 2 imion Allweis z domu Horowitz. 

Hersch Aron 

Mirla iona Herscha Aron z domu Lowenschorn. 
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imi~ nazwisko uwagi imi~ nazwisko uwagi 

Peisech Aron 
Chewet Bergstein 

Ryfka Anhiesiger z domu Fingerhurt. 
Natan Bergstein 

Laja Allweis 
Mojzesz Chaim 2 im. Bergstein 

Jonas recte Monheit Allweis 
Eidla Roza 2 im. Bergstein 

Mojiesz recte 
Allweis 

Monheit . Ryfka Bergstein 

Majer Abrahamowicz Mariem Bergstein z domu Teitelbaum. 

Chana Ryfka 2 imion Abrahamowicz Salomon Bergstein 

Estera Ascher Sara Ides 2 im. Bergstein 

Alter Anfang Nuta Beer 

Feiga Abrahamowicz Chana Beer 

Gilta Abrahamowicz Eliasz Beer 

Estera Abrahamowicz Laja Beer 

Laja Abrahamowicz Schewech Beer 

Aron Abrahamowicz Sara Beer 

Benjamin Bloch Brucha Beer 

Chana Bloch Mirla Beer 

Abraham Bloch Abraham Bursztyn 

Mojiesz Bloch Simche Bursztyn 

Rafael Bloch Simed Chaim 2 im. Bursztyn 

Rachela Bloch Mojzesz Bursztyn 

Markus Bergstein Fischel Bursztyn 

Schulim Bergstein Chaja Bursztyn 

Moryc Bergstein Ozaak Bursztyn 

Jenta Bergstein Chaja Tauba 2 imion Bursztyn 

Joel Bergstein Markus Bursztyn 

Ciwe Bursztyn 
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imi~ nazwisko uwagi imi~ nazwisko uwagi 
Gitla Bursztyn 

Hinda Brand 
Chanina Bursztyn 

Dawid Bram 
Malka Bursztyn 

Mojiesz Bram 
Chaim Bursztyn 

Abraham Bram 
Sura Bursztyn 

Sara Bram 
Tauba Bursztyn 

Feiga Bram z domu Zeise!. 
Mechel Bursztyn 

Wolf Breit 
Gitla Bursztyn 

Zelman Breit 
Cypojra Bursztyn 

Freida Breit z domu Eder. 
Jakub Peretz 2 im. Bursztyn 

Aron Breit 
Abraham Leser 2 im. Bursztyn 

Chaim Blasbalg zmarl smierciq naturalnq przed wojnq. 
Izaak Bursztyn 

Malka Blasbalg zmarla smierciq naturalnq przed wojnq. 
Rochma. Bursztyn 

Dwojra Birnbaum 
lzrael Blum 

Ryfka Blau 
Sara Blum 

Licha Majer 2 im. Bojda zmarl smierciq naturalnq przed wojnq. 
lzrael vel Kira Blum 

Dwojra Bojda 
Lipa/ 2-e imi~ 

Brand zmarl smierciq naturalnq przed wojnq -
Jeizor/ by/ introligatorem. 

Itta Bojda 

Bina Brand zmar/a smierciq naturalnq przed wojnq. 
Baruch Birnhak 

Dwojra Brand Brucha Brawer 

Chiel Brand Rachela Brawer 

Cirla Brand z domu Hauser. Meilech Brodt 

Chaim Brand Sara /iona 
Brodt 

Meilecha/ 
Chaim Leizor 2 im. Brand 

Mendel Brandmann 
Chaja Selda 2 im. Brand 

Blima Braum z domu Hauser. 
Mojiesz Brand 

Mariem Bergstein z domu Teitelbaum. 
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imi~ nazwisko uwagi imi~ nazwisko uwagi 

Jakub Braw 
idesa Beck 

Alta Necha 2 im. Braw z domu Schiffman. 
Brucha Braw 

Samuel Brenner 
Berel Bittner 

Mojiesz Bergstein 
Sara Bittner z domu Grunbaum. 

Natan Bergstein 
Brucha Braw 

Jozef Bergstein Ryfka Rachela 2 im. Blau 

Pesla Bienenstock z domu Fleischer. 
Sosia Bram z domu Gottlieb. 

Sara z Zeislow Bergstein Feiga Bojda 

Cypora Brauman Salamon. Bojda 

Abraham Meilech 
Braw 

2im. 
Pinkas syn Eliasza Beer 

lzrael Szlama 2 im. Blummenstock Schifra c6rka Pinkasa Beer 

Chaja Gitla 2 im. Blummenstock z domu Grunbaum. 
Pesia Baigel/Beigel 

Estera Freida 2 im. Birnbaum Serla Beer 

Markus Bursztyn Benjamin Bloch 

Feiga Bursztyn z domu Scheer. 
Leizor Bloch 

Estera Brand 
lzrael syn Ba rucha Brawer 

Pesia Blitzer Majer Dawid 2 im. Bittner 

Pinkas Blitzer 
Rachela Bittner 

Ryfka Blitzer 
Cypoj ra Brotman z domu Haufer/ Hauser. 

Sara Ryfka 2 im. Bergstein 
Dwojra Brand z domu Schlussel. 

Chaja Bergstein 
Feiga Bursztyn 

Aron Bergstein 
Markus Bursztyn 

Hersch Jakub 2 im. Bergstein 
M ichael Bursztyn 

Gitla Brand 
Feiga recte Schifman Bursztyn 

Cyzia Bram z domu Teitel. 
Hinda recte 

Bursztyn Schiffman 
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imi~ nazwisko uwagi imi~ nazwisko uwagi 

Sara Breit 
Ida Derschowitz 

Sara Gitla 2 im . Blumenstocka 
Szyja Dembit zer 

Chaja Tauba 2 im. Bursztyn z domu Last. 
Chana Driller 

Mariem Dina 2 im. Berger Gitla c6rka Herscha Dorfler 

Chaja Blitzer z domu Scheer. Necha Derschowitz 

Gila Blitzer z domu Hauser. Samuel Eder 

zmarl w Tel Aviv w 1952 zdaje si~ 

roku, jego c6rki : Stella z Czeszerow 
Chaim Jozef Eder 

Jakub Czeszer Grobmann mieszka w lzraelu, Marta Chaja Eder 
z Czeszerow Springerowa mieszka 
w lzraelu. Aron Eder 

zmarla po dzialaniach wojennych Estera Eder 

w r. zdaje si~ 1950 - o jej smierci 
pisal mqi Jakub do Waclawa Mqczki. 

Gitla Eder 

Eugenia Czeszer 
Nieruchomosc Eugenii Czeszer 1 
wh. 714 gm. Tarnobrzeg - obj~ta 
wywlaszczeniem. Oceniona wartosc 

Mechel Eder 

Mariem Eder 

128 tysi~cy zlotych zdeponowane jest Bina Eder 
w depozycie sqdowym w r.1964. 

Jakub Eder 
Selman Cytryn 

Leser Eder 
Mala Cynsmon 

Rafael Eder 
Sprynca Cytryn 

Sara Eder 
Ryfka Cynamon 

Nussen Eder 
Eliasz Dbrfler 

Mendel Eder 
Freida Dbrfler 

Freida z 
Dbrfler 

Granbaum6w 

Leizor Eder 

Hersch Eder 

Pinkas Dbrfler Mojzesz Erlich 

Markus Dembitzer Reisla Erlich 

Minka z domu 
Dembitzer zmarla smierciq naturalnq przed wojnq. 

Horowitz 
Hersch Erlich 

Mirla Erlich 
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imi,: nazwisko uwagi imi,: nazwisko uwagi 

Joei Markus 2 im. Erlich 
Leib Dawid 2 im. Engelberg 

Laja Erlich z domu Glatz. jeszcze okoto 1933 roku wyjechata 

Necha Erlich 

Chaja Erlich z domu Kira. 

z Tarnobrzega do Ameryki i tam pod 

Freida vel Fraidla Engelberg nieznanym adresem przebywa - jest to 
siostra Lazara Engelberga i Simy vel Sidy 

Beila Erlich 
Engelberg - obecnie zam~inej K~pska. 

Itta Rojsa 2 im. Erlich 
przebywat a Katowicach u siostry 
K~pskiej Sidy - i w r.1948 wyjechat 

Schaja / Szaja Erlich Lazar Engelberg do Nev Jorku - adres zna siostra Sida 
z Engelberg6w K~pska - lekarz w 

Sura Erlich Katowicach. 

Gerschon Elefant Mojiesz Engelberg jest to syn Apolonii z domu Hauser. 

Kune Elefant 

Zelda Elefant 
Jan Engelberg 

Otto j.w. ich losy Sq nieznane 
mieszkancom Tarnobrzega. 

Gedale Elefant 
Reizla Eiden berg 

Cyryla Engelberg 
Izaak Eisenbruch 

Dawid Engelberg 
Izaak Eiwen 

Laja z Neustetl6w Engelberg 
Jozef Eiwen 

Perla Engelberg 
Mala Erensal 

Chaim Engelberg 
w czasie I-ej wojny swiatowej zostat 

przez wojsko carskie powieszony. 

Schyja Einhorn 

Szyfra Eiwen 

zmarta smierciq naturalnq w r.1931 Leib Eksztein zmart smierciq naturalnq okoto 1928 r. 
zdaje si~ na udar serca w czasie 

rozprawy sc1dowej. 1/ jej syn Lazar Gitla Eksztein 

Apolonia z domu 
Engelberg 

Engelberg/ przebywa w Nev Jorku- 2/ 
Hauser jej c6rka Syda obecnie po m~iu K~pska 

Hena Elefant 

/ z zawodu lekarz/ zamieszkuje w Mozes Elefant 

Katowicach. Losy dalszego rodzer\stwa 
nieznane. 

Jozef Elefant 

Herman-Hersch-
Engelberg zmart naturalnq smierciq okoto 1926 r. Meilech 

Chaim Elefant 

Abraham Elefant 

Majer Engelberg 
zmart smierciq naturalnq przed okoto 
30 laty. 

Chaja Elefant 

_Ryfka recte Spirn Eiwen 
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imi~ nazwisko uwagi 
imi~ nazwisko uwagi 

lzrael Eder 

Chaja Golda 2 im. 
Etla z Kornow Eisenbruch 

1-o Epstein 2-o Eder Samuel Eigner 

Knopf. 
Freidla z Garfunkl6w Eigner 

Hersch Eiwen 

Estera z domu Silber Eder 

Eugenia ze 
Engelberg 

St empl6w 

Nafta li Eltweger Alta Eibenschutz 

Alta Hendla 2 im. Elt weger Gerschon Elefant 

Samuel Eigner Mozes Aron Elefant 

Fryda z Garfunkl6w Eigner Mojzesz Fenechel 

Chaja ze Spergl6w Elstein Hersch Fenechel 

Est era Simeta 2 im. Elt weger Laja Fenechel 

Schulim Ettner Aron Dawid 2 im . Fenechel 

Gedalie Engelberg Chaja Fenechel 

Alter Aron 2 im. false 
Einhorn 

Psachjow 

Szyja Fenechel 

Markus Fenechel 

Gitla ze Stern6w Eingorn 
Chana Fenechel 

Zelda Engelberg 
Sara Fenechel 

Uwaga : jego iona z imienia niepami~tna i z 

domu ... ? ... zmarla w Krakowie w r.1960/61 
Laja Federbusch 

- mieszkali w Krakowie. Zmar! smierciq Markus Federbusch 

naturalnq w Krakowie w 1963 r. - jego c6rka 
Salomeja obecnie po m~iu Halkowska 

Szeindla Federbusch 

- mieszka w Krakowie - druga c6rka Brucha Federbusch 
nieznanego obecnie nazwiska po m~zu jest 

Hersch Engelberg w lzraelu, a jej imi~ blizej niepami~tane Malka Federbusch 

- jej ad res i nazwisko moie wi~c zapodac Breindla Federbusch 
Halkowska zamieszka!a w Krakowie. 
Natomiast syn Herscha Engelberga Nussen 

/inaczej Nissen - przebywa! w zamieszkach 
Federbusch 

zmar! smierciq naturalnq w r. zdaje si~ 
Beinisch 

1930/31. 

powojennych w ZSRR i w czasie powrotu Schifra recte Welz Federbusch 
do Kraju zginq! w okolicach Lwowa juz po 
dzia!aniach wojennych. 
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-
imi-: nazwisko uwagi imi-: nazwisko uwagi 

Federbusch 
zmar! smierciq naturalnq w roku 1933 

Chaim Lezer 
lub 1934. 

- Hencia z Reichow Fleischer 

Laja Mariem 2 im. 
Federbusch 

recte Welz 

Szyja Fleischer 

Salomon Fleischer 

Federbusch 
zmar! smierciq naturalnq w 1935 zdaje 

lzrael 
si~ roku. 

Pessla Fleischer 

Mendel Fensterstock Breindla Fleischer 

Mojzesz Fensterstock Chaja Fleischer 

Hersch Fensterstock Tauba Fleischer 

Mala Fensterstock Beila Fleischer 

Izaak Fensterstock Ryfka Fleischer 

Breindla Fensterstock z domu Perlmutter. lzrael Fleischer 

lzrael Leizor Fuchs Mojiesz Fleischer 

Ele Fuchs Rojza Fleischer 

Jakub Fleischer zmarl smierciq naturalnq w r.1934 zdaje si~. 
Malka z 

Fleischer 
Fliegelmannow 

Salamon Fleischer Tauba Friedman 

Chawa Fleischer 
Markus Wolf 2 im. Fliegelman 

Frymeta Fleischer Chana Fliegelman 

Berek Fleischer Berisch Fliegelman 

Gitla Fleischer Reizla Fliegelman 

Leib Fleischer Lifcia Fliegelman 

Markus Fleischer Necha Fliegelman 

Freida z Fleischerow Fleischer Mala Fliegelman 

Jozef Fleischer Izaak Farbman 

Majer Szyja 2 im. Fleischer Frymeta Farbmann 

Ruchla Laja 2 im. Fleischer Samuel Farbmann 

Kelman Fleischer Jozef Farbmann 
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-
imi~ nazwisko uwagi - imi~ nazwisko uwagi 

Chaja Farbmann 

Rachela z 
Frisch 

Morgenlander6w 

Mojiesz Fingerhut 

Berl Fingerhut 

Chaja Chana 2 im. Farbmann Ryfka Fingerhut 

Gitla z Teitelbaum6w Freiwillig Markus Fingerhut 

Wolf Freiwillig Feiga Fingerhut 

Golda Rachela Fass Dawid Fingerhut 

Rafa! Fass Necha c6rka Markusa Fliegelmann 

Cywa z Fenechl6w Fass Schaja Fliegelmann 

ldesa /Adasa?/ Farbmann Chaskel Fliegelmann 

Salamon Farbmann Kelman Fliegelmann 

Chawa_z 
Flaumowa 

Farmbann6w 

lzrael Fliegelmann 

Laja Fliegelmann 

Harsch Fortgang 
Hersch Jakub 2 im . Fleischer 

Itta Fortgang 
Gitla Fleischer 

Mariem Fortgang 
Beer Fleischer 

Nuta Fortgang 
Juda Fleischer 

Wolf Fortgang 
Kelman Fleischer 

ldesa Fortgang 
Rozalia iona Wolfa Fleischer 

Baruch Fortgang Szyja Fleischer 

lzrael Fortgang Jakub Fleischer 
Aron Leib 2 im. Freiser Abraham Fleischer 
Markus Freiser Freida Fleischer 
Dwojra recte 

Freiser 
Zwikelberg 

Chana z 
Frankel Guttmann6w 

Estera z 
Friedenson 

Perlmutter6w Beer Abraham 2 im. Fleischer 

Ozjasz Fingerhut 
Regina Fleischer 

I 
1; 

Ji 

........ 
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imi~ nazwisko uwagi 
imi~ nazwisko uwagi 

Aron Leib 2 im. Freiser 
Debora z Ekstein6w Frohlich 

Markus Freiser 
Sara Fiirst 

Mozes syn Szyji 
Fleischer 

Majera Jozef Farbmann 

Golda z Bursztyn6w 
Fleischer 

iona Mojzesza 

Schabse fa lse Fortgang 
westreich 

Mojzesz Chaim 2 im. Fleischer SOsskind Feldmaus 

Lola Fleischer 
Hica c6rka Symchego 

i Chany 
Fass 

Gitla z Teitl6w Fleischer 
Brucha Fleischer 

Wolf Leib syn 
Fleischer 

Salomona 
Mojiesz Majer 2 im. Fleischer 

Juda Fleischer Jakub Fleischer 

Cypojra z 
Freiser 

Herschmann6w 

Ruchla Chawa 2 im. Fleischer 

Efroim Izaak 2 im. Fleischer 

Chaja Necha 2 im. Friedmann Zysche Freiser 

Hersch Friedmann Rafael Friedmann 

Natan Fortgang Cheweta Federbusch 

Scheindla z lngwer6w Fleischer Majer Fiirstenzel 

Feiga z lngwer6w Flaschenowa Mojzesz Aron 2 im. Freiser 

Wolf Felsen Rachela Freiser 

Binem Fiirst zmar! smierciq naturalnq okolo 1935r. Chaim Frankel 

Rochma. Friedmann 

Uscher Fleischer 

Cypojra z 
Frankel 

Puderbeutl6w 

Jozef Fleischer Rozalia z Panterer6w Fleischer 

Leizor Fleischer Jakub syn Wolfa Fleischer 

Malka z Taub6w Farbmann 
Mina c6rka Wolfa Fleischer 

Leizor Fuchs 
Malka z 

~ liegelmann6w Fleiwcher 

Beila z lngwer6w Fuchs Josek Fogel ~ 
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imi~ nazwisko uwagi imi~ nazwisko uwagi 

Izaak Leib Jakub 2 im. Fensterstock Chaim Samson 2 im. Garfunkel 

Chaim Frankel 
Sane Garfunkel 

Wolf Garfunkel 
lzrael Garfunkel 

Simche Garfunkel 
Adela Garfunkel 

Cypojra z Sar6w Garfunkel Eidla Garfunkel 

Berl Garfunkel Jozef Garfunkel 

Leib Garfunkel Szheindla Beila 2 im. Grun 

Reisla Garfunkel Cywia Grunbaum 

nie zyje, zgin<1I w dzialaniach wojennych 
wg listu z 1964r. pisanego do M<1czki 

Laja Grunbaum 

Wadawa przez Eignerow<1 Frid~ Tauba Grunbaum 

Samuel Garfunkel 
zamieszkal<1 w lzraelu, miala pozostac 
jedynie z rodzin<1 c6rka Chana Z61ciak 

Mala Grunbaum 

wzgl~dnie Z61tak, w lzraelu. Eignerowa Izaak Grunbaum 
ma bye spokrewniona z tzw. "Lipk<1" kt6ry 
mial wyszynk w Tarnobrzegu. Schifra Grunbaum 

Menasche Garfunkel Lezer Grunbaum zmarl naturaln<1 smierci<1 okolo 1932r. 

Samuel Hirsch 2 im. Garfunkel Mesia Grunbaum zmarla naturaln<1 smierci<} okolo 1934r. 

Laja Garfunkel Sara z Salomon6w Gitinger 

Szulim Garfunkel Kelman Greismann 

Cyzia Garfunkel Salomon Chaim 2 im. Greismann 

Golda Garfunkel Sura Greismann 

Izaak Garfunkel Chiel Greismann 

Chana Garfunkel Gitla z Mauser6w Greismann 

Benjamin Garfunkel Ryfka zona Rafaela 
Greismann Schlussla 

Itta z Topper6w Garfunkel 
Sussen Greismann 

Chana Ryfka Garfunkel 
Zelda Greismann 

Abraham Leib Garfunkel 
Chiel Gottlieb 

Markus Garfunkel 
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imi~ nazwisko uwagi imi~ nazwisko uwagi 

Necha Gottlieb 

Lieba Gelbchwachs 

Rochma false Geldzahler 
Nussbaum 

Chaim Gelbchwachs 
Abraham Jakub 2 im. Gans 

Jakub Hirsch 2 im. Gottlieb 
Reizla Gruher 

Mirla Gurdel 
Rachela z Goldmann 
Fleischer6w 

Schifra z 
Guttman 

Scheinaug6w 
Estera Gersten 

Hersch Glasman 
Alter Oawid 2 im. Guttmann 

Feiwel Wolf 2 im. 
Glassmann 

false Schanwald 

Tyla Goldberg 

Simche Grunfeld 

Ryfka Glassmann Chaja ze Stecher6w Grunfeld 

Malka c6rka 
Glatt 

Herscha-Meilecha 
Jakub Greismann 

Sara Glatt Eugenia z Emmer6w Gottlieb 
zmarla smierci<1 naturaln<1 w okolo 
1934r. 

Hersch Majer 2 im. Glatt Moji esz Grunglas 

Leib Glatt Malka Grunglas 

Mojiesz Glatt Chaja Estera 2 im. Getinger 

Hudesa z 
Glatt 

Federbusch6w 
Frymeta z 

Goldberg 
Brandmann6w 

Leib Don 2 im. Glat Jakub Gottlieb 

Freidla z 
Goldberg 

Teitelbaum6w 
Leib Gottlieb 

Malka ze Schnall6w Goldberg 
Markus Gottlieb 

Gitla z Fleischer6w Grosyl 
SUssel Gottlieb 

Laja z Teit elbaum6w Gutter 
Suchra Gottlieb 

Feiga Gruber 
Sara ze Schlussl6w Gelb 

M ojzesz syn lzraela Garten 
Scheindla Grawer 

Berisch vel 
Geldzahler 

Nussbaum 

~ YPojra z Korn6w Getterowa 

~ eila z Korn6w Graffowa 
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imil;l nazwisko uwagi 
~ 

nazwisko uwagi imil;l 
Laja ze Spergl6w Goldmann 

C hana ze Schluss16w Glassmann 

Chiel Greissmann ~ 

Chaim Pinkas 2 im. Guttmann 

Mendel Gartner ii Chaskel Gastwird 

adwokat - zastrzelony przez Niemc6w 
w 1942 r. (w koncu lipca ?) koto 

Chune Zelig Grunbaum 

Maurycy Goldgard Baranowa.Zona jego Henryka z Mendel Gruher 
Reichmann6w zmar!a w Warszawie 
w szpitalu przed powstaniem. Feiga z Korn6w Glassowa 

Izaak Leib 2 im. Goldblatt Feiga ze Scher6w Greissmann 

Gittla Grunbergowa Szyfra Goldhersch 

Regina Gersten Cypojra Pawer 

Wolf Goldberg Aron Moj zesz 2 im. Grunbaum 

Sara z 
Gottesdinner 

Schindelhaim6w 
Chune Selig 2 im. Grunbaum 

Chaim Chiel 2 im. Grunbaum 
Fryda z Silber6w Gross 

Keila z Blitzer6w Gross 
Dawid Grajower 

Salamon Gross 
Regina Grajower 

mieli sklep zywnosciowy na 

Ryfka zona Menecha Gruher ul. Mickiewicza, naprzeciw domu 

Chaja Estera 2 im. Gersten vel Gerstler Grier6w rodzina 
dr.-a Pawlasa, a obok szpitala. 

Zamordowali ich Niemcy w Baranowie: 

Kelman Greissmann mE:ia, zonE: i 2 c6rki, ziE:c ich zgin.:it p6iniej 
w Mielcu w 1942. 

Salomon Greissmann 
Izaak Goldblatt 

Sische Greissmann 
Sara ze Schlussl6w Gelbowa 

Schyja Grunweis 
Peisch Hauser 

Mendel Abraham 
Gartner 2 im. Malka Hudes 2 im. Hauser 

Malka z 
Gartner 

Kirschenbaum6w 

Hirsch Hauser 

Sara Hauser 
Sara Sprinca 2 im. Gluckmann 

Leizer Hauser ,, 
Gizela Gluckmann 

Abisch Hauser 

L....._ 



-
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imi~ nazwisko uwagi iml~ nazwisko uwagi 

Jakub Hauser Rafael Izaak 2 im. Hauser 

Feiga z Bram6w Hauser Breindla Hauser 

Samuel Hauser Mariem Gitla 2 im. Hauser 

Cypa Hauser Hersch Pinkas 2 im. Hauser 

Perla Hauser Chaja Laja 2 im. Hauser 

Ela z Perlberg6w Hauser Mozes Aron 2 im. Hauser 

Jozef Hauser 
lzrael Hauser 

Malka Blima Hauser Majer Hauser 

Izaak Hauser Baruch Hauser 

Laura Hauser Rozalia Hauser 

Pinkas Hauser Chaja z Rimler6w Hauser 

Joachim recte Chaim Hauser lzrael Jozef 2 im. Hammersfeld 

Rena Hauser Naftali Hammersfeld 

Hersch Hauser Charlota Hollander 

Salamon Hauser 

Maurycy Hauser 

Gitla z 
Heller 

Zimmermann6w 

Gitla Hauser 
Izaak Hauser 

Jozef Leib 2 im. Hauser lzrael Hinda 2 im. Horowitz 

Chana Scheindla 2 im. Hauser 
Ozjasz Horowitz 

Juliusz Hauser 
by! Rabinem - zmarl naturalnq smierciq 

Chaskel Alter Horowitz przed wybuchem wojny w roku bliiej 

Markus Hauser niepami~tnym. 

Chaim Hauser Dwojra z Mader6w Horowitz 

lzrael Jozef 2 im. Hauser Alter Chaim 2 im. Horowitz 

Fradla Hauser Abraham Honig 

Gitla z Fuchs6w Hauser Hinda z Brandow Honig 

Schyja Hauser Eliasz - Honig 
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imii: nazwisko uwagi imii: nazwisko uwagi 

Markus Honigwachs 
Chana z Gottlieb6w Heimannowa 

Ryfka Honigwachs 
Ryfka ze SchlussI6w Heimannowa 

Itta z Hauser6w Honigwachs 
Fradla Hartmann 

Markus Helfler 
Dora iona Sischego Hauser 

Mariem Helfler 

Jeremiasz Haar zmarl naturalnq smierciq okolo 1934 r. 

Regina c6rka 
Hauser 

Sischego 

Estera Haar Chaja Hauser 

Nisse! z Garfunkl6w Haar Laja Honigsberg 

Mariem recte Rittner Hackel Cywia Herzweig 

Itta Hartmann Samuel Horowitz 

Jozef Hoffmann Nuchym Henig 

Nuchym false 
Himmelfarb 

Thurschwell 

Fradla z 
Hirsch 

Wiesenfeld6w 

Wigder Heringfass Samson Hirsch 

Priwa Heringfass Fradla z Kuhl6w Hirsch 

Sussel Heringfass Pinkas Hirsch 

Jozef Heringfass Majer Honigwachs 

Chana Gitla 2 im. Heringfass Abraham Honigwachs 

Mariem z Silber6w Hochhauser Berl Honigwachs 

Simche Jozef 2 im. Haar Feiwel Honigwachs 

Mindla Haar Etla Honigwachs 

Blima Haar laja z Honigwachs6w Herlich 

Majer false Last Hus 
Reizla z 

Honigwachs6w 
Hauser 

Chaim Honig 
zostal zastrzelony przez Niemc6w 

w 1940 mlub 1941r. 
Jozef Heringfass 

miala w/g poglosek bye w okolicy Wigdor Heringwach 

Sara ze Schlussl6w Honig Baranowa i tam zginqc z rqk Niemc6w 
w r.1940 lub 1941. 

Dora c6rka Chaima Hauser 
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imii: nazwisko uwagi imit: nazwisko uwagi 
Meilech Honigwachs 

Kreid la lngwer 
Gitla z Kunstlich6w Heller 

Debora z Korn6w Jakubowicz 
Boruch Cudyk 2 im. Herszenzen 

Zelda Joskowicz 
Ryfka ze Schluss16w Hainowa 

Terna ze Schlussl6w lromowa 
Lipka Kanarek 

Chiel Kanarek 
Leib Jakubowicz 

Sara Mariem 2 im. Kanarek 
Dora Jakubowicz 

Hersch Mendel 2 im. Kanarek 

Samuel Just zmarl naturalnq smierciq na dlugie lata 
przed drugq wojnq. Markus Kanarek 

Markus Dawid 2 im. Just Cypojra Kanarek 

Schewa Just Mindla z Anfang6w Kanarek 

Leib Just Hinda Kanarek 

Chaja Just Jakub Kanarek 

Simche Jolles Rachela Kartagener 

Sara z Ekstein6w Jolles Menasche Kartagener 

Chana Just Benjamin Kartagener 

Markus Just Cypojra Kirschenbaum 

Bina ze Schwarz6w Izaak Feiga z Messinger6w Korn 

Nissen Just Salamon Korn 

Simon Jam Aron Korn 

Dora z Hauser6w Jakubow icz Eliasz Korn 

Szymon false Richter Jakubowicz Rebeka Korn 

Gitla z lngwer6w Jam Malka ze Spir6w Korn 

Haim lngwer Markus Korn 

Fryda lngwer Jozef Korn 

Beila lngwer Regina z 
Korn 

Goldzahler6w 
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imii: nazwisko uwagi imii: nazwisko uwagi 
Elta Korn 

Ezrial Kunstlich 

Fischel Konigsberg 
sussel Kunstlich 

Pesla z Lichtman now Konigsberg 
Chaja Kunstlich 

Berisch Koerber 
Benjamin Kunstlich 

Rywa Korn 
Gimpel Kira 

Sabina Korn 
Rojza Kira 

Cecylia Korn 
Jozef Kira 

Efroim Katz 
Etla ze Schnur6w Kira 

Selda ze Sporn6w Katz 
Chaim Pinkas 2 im. Kira 

Mindla c6rka 
Kostenbaum 

Markusa 
Ryfka Kira 

Nuta Knobler Liebe Kupferman 

Gitla Knobler Samuel Kupferman 

Nuta Knoblauch Hersch Kupferman 

Gitla Knoblauch Chaja Kupferman 

Schulim Krzeszower Mendel Kupferman 

Chana Krzeszower Itta Kupferman 

Jakub Krzeszower 
zmarl naturalnci smierciq na dlugie lata 

Hirsch Kranz przed drugq wojnq /rok smierci bliiej 

Rysia z Morowicz6w Krzeszower nieznany/. 

Dwojra z 
KQnstlich 

Zimmermann6w 
Beila z Sufrin6w Kranz 

Hirsch Rafael Kranz 
Rysia z Morowicz6w Kunstlich 

Mirla Klapper 
Sima Kunstlich 

Cyrla Klarman 
Hersch Kelman 2 im. Kunstlich 

Gitla z 
Kunstlich 

Zimmermann6w 

Dwojra ze 
Klapper 

Schlussl6w 

Cypa Kostenbaum 
Necha iona 

Kunstlich 
Benjamina Ksiel Kastenbaum 

zmarl na dlugo przed wojnq rok smierci 

bliiej niezanay wzgl~dnie niepami~tany. 
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lmii: nazwisko uwagi imii: nazwisko uwagi 

Sisla z Morheit6w Kostenbaum Chaja Stera 2 im. Knobler 

Etla Kostenbaum Aron Mendel 2 im. Knobler 

Wolf Kupfermann Chaja z Fleischer6w Kirschenbaum 

Estera Kupfermann Meilech Kunstlich 

Mojzesz Kupfermann Beila Kunstlich 

Feiga Blima Kupfermann Itta Kleinblatt 

Ryfka Kupfermann Hersz Kleinblatt 

Ryfka zona Mozesa Kupferman Samuel Katz 

Sima c6rka Lemla Kirschenbaum Chaskel Leib 2 im. Kornbluth 

Chana z Sufrin6w Kirschenbaum Freidla Kornbluth 

Pinkas Kirschenbaum Rachela Kornbluth 

Reisla Kirschenbaum Hersch Kleinblatt 

Salamon Kirschenbaum Dawid Kleinblatt 

Lemel Kirschenbaum Abraham Kleinblatt 

Cyrla Kirschenbaum Perla c6rka Debory Kleinblatt 

Leib Kirschenbaum Schifra z Rosenow Kasten 

Chana Kirschenbaum Mojzesz Baruch 2 im. Konigsberg 

Malka Kirschenbaum 

Scheindla Kirschenbaum 

Sussla z 
Konigsberg 

Fensterstock6w 

lzrael Kirschenbaum 
Mojiesz Leizor 2 im. Karpf 

Abraham Kirschenbaum 
Chana Karpf 

Szymon Kirschenbaum 
Markus Kleinminz 

Itta Kirschenbaum 
Amalia Kleinminz 

Cypojra Kirschenbaum 
Ryfka Kleinminz 

Samuel Knobler 
Jakub Kraut 

Eliasz Knobler 
Itta Kraut 
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imi~ nazwisko uwagi imi~ nazwisko uwagi 

Salamon Kleinmann Debora Kornitzerowa 

Abraham false 
Kleinmann 

Laufer 
Perla Kleinblatt 

Samuel Knobler 
Laja z Waldow Kirschenbaum 

Eliasz - starszy Knobler Mojzesz Keller 

Wolf Knobler 
Roza z Kracher6w Keller 

Feiga Knobler 
Samuel Knobler 

EI iasz - mtodszy Knobler Eliasz Knobler 

Zelda Knobler 
Chaja Estera 2 im. Knobler 

Sara Kleinblatt 
Wolf syn Natana Knobler 

Fryda Kleinblatt 
Feiga c6rka Natana Knobler 

Hersch KOnstlich 
Eliasz syn Natana Knobler 

Dwojra Kornbluth 
Debora Keller 

Schyfra Karpf 
Blima z 
Wiesenfeld6w 

Korn 

Ruchla Kylowa Markus Korn 

Laja Kirschenbaum Aron Korn 

Chana Kirschenbaum Naftali Korn 

Jakub Kirschenbaum Feiga Konigsberg 

Estera Kirschenbaum Chaskel Leib Kornbluth 

Laja rytualna iona 
Kanarek 

Lezara Schnalla 
Pinkas Kirschenbaum 

Rachela Kornbluth 
Efroim Kornbluth 

Efroim Kornbluth 
Lieba recte 

Kupfermann 
Rosenbluth 

Debora ze 

Schl0ssl6w 
Kornbluth Lejzor Klein 

Aron Keller 
J6zef Kira -

Sara z Kleinblatt6w Karpf 
Frymeta false Schnall 

Kat z 
c6rka Tobiasza 
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imii: nazwisko uwagi imii: nazwisko uwagi 
Menasche Kirschenbaum 

Sara Kammer 

Scheindla Kirschenbaum 
Sussman Kammer 

Feiga z Greismann6w Karpf 
Umeta Kammer 

Izaak Katz 11 

Selig Kammer 
Estera Limeta recte 

Kanner6wna 
Eltweger6wna Necha Kleinmann 

Kelman Kostenbaum 
zmarl na d!ugo przed wojnq rok 
niepami~tany. 

Itta Kleinmann 

Eliasz Konigsberg 

Beila Brucha 2 im. Kostenbaum 
Peisech syn Ksiela Kostenbaum 

Sussla z Monheit6w Kostenbaum 
Sara z Schonaug6w Kostenbaum 

Abraham Kleinmann 
Schulim Korn 

Naftali syn Salamona Korn 
Estera Korn 

Keila Kleinmann 
Chaim Korn 

Hudesa z 
Kesslerowa 

Perlmutter6w Natan Korn 

Dwojra ze Schnall6w Klapper Feiwel Korn 

Beila z Weimann6w Katz Hinda Korn 

Beila ze Sufrin6w Kranzowa Susche Korn 

Lemmel Kirschenbaum Ryfka Korn 

Jozef Kirschenbaum Estera c6rka J6zefa Korn 

lzrael Kirschenbaum 
Chawa z 

Kronfeld 
Perlmutter6w 

Chana Kirschenbaum 
Markus Kanarek 

Beila Kirschenbaum 

Sosia Nechuma Korn 

Ryfka z 
Kapitan iec 

Fliegelmann6w 

Feiga Korn Beila z Sufrin6w Kranz 

Mozes Kaufmann 
Ryfka z 

Knobler 
_Fensterstock6w 

Ryfka Kaufmann Debora ze 
Kernowa 

2chlussl6w 

II 

lllllii..... 
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imi-: nazwisko uwagl imi-: nazwisko uwagi 

Ksiel Kostenbaum Berisch Laufer 

Sussla z Monheit6w Kostenbaum Abraham Eliasz 2 im. Lipschutz 

Hersch Langer Mala Lieberman 

Samuel Last Eisig Lieberman 

Aron Last Leib Last 

Matka Feiga 2 im. Last Mojzesz Last 

Berisch Laufer 
zmarl smierci<1 naturaln<1 na dlugo 
przed woj n<j rok niepami~tany. 

Riwa Last 

Feiga Laufer 
Bina Last 

Chaim Laufer 
Chaja Last 

Bina Last 
Mortka Last 

Ruchla c6rka Ozjasza 
Last 

i Racheli 

Hersch Last 

Pessla Last 

Itta Last Chana Last 

Golda Laufer Nycha Last 

Hersch Mendel 2 im. Laufer Chana Matka 2 im. Last 

Izaak Lazfer Eliasz Last 

Schmerl Laufer Hinda Last 

Estera Laufer Zelda Last 

Sara Laufer Wolf Last 

Matla Laufer Jozef Last 

Chaja Laufer Markus Last 

Priwa zona Wigdora 
Laufer 

Heringfassa 
Golda Last 

Estera z 
Laufer 

Hartmann6w 

Jozef Landau zmarl smierci<1 naturaln<j okoto 1921. 

Estera Landau zmarta smierci<1 naturaln<1 okolo 1923. 

Wolf Laufer Jenta Landau -
Mojzesz Laufer 
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imit: nazwisko uwagi imit: nazwisko uwagi 

Chana recte 
Lerner 

Kartagener 
Eiber Lindin 

Sara ze Schlusslow Lustig zmarla smierciq naturalnq okolo 1932 r. 
Abraham false 

Laufer 
Kleinmann 

Ryfka z Scheinaugow Lichtmann Malka Feiga 2 im. Last 

Brucha z Hauserow Lamm zmarla smierciq naturalnq okolo 1920 r. Hinda ze Silberow Laufer 

Salomon Lamm zmarl smierciq naturalnq okolo 1923 r. Ryfka z Monheit6w Lindenbluth 

Chaim Chiel Lichtmann Sabina ze Schlusslow Lustig 

Itta z Wiesenfeldow Lichtmann Berisch Laufer 

Alter Izaak 2 im. Lichtmann Chaja z Birnhack6w Laufer 

Selig Lobler Majer vel Chuna Last 

Breindla Lobler Chaja Lewenberg 

Chaja ze Schlusslow Langer Wolf Leib 2 im. Leist 

Leib Mendel 2 im. Lautmann zmarl smierciq naturalnq okolo 1929 r. Chana Leist 

Pesla Lautmann Chana z Justow Labinowa 

Chana recte 
Leibner 

Kartagener 
Mojiesz Labin 

Schyja Lichtmann 
Necha z 

Leipzig 
Fliegelmann6w 

Chuna z Aronow Lichtmann Samuel Leipzig 

Chana Lichtmann Salomon syn Berischa Laufer 

Schejwech Lichtmann Jochweta Lander 

Baruch Lichtmann Chana Brucha 2 im. Laufer 

Blima Lichtmann Baruch Jozef Laufer 

Chaim Lichtmann Benzion Laufer 

Pinkas Lichmann Freida Laufer 

Jozef Lichtmann Markus Jozef 2 im. Last 

Regina Low Aron Lichtmann 

Ozjasz Low Leja z Schwefl6w Lipschitz 
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imi~ nazwisko uwagi imi~ nazwisko uwagi 

Mojiesz syn Herscha Labin Jozel Morowic 

Chana z Just6w Labin Sara Malka 2 im. Morgen lander 

Gerschon Lebenstein Gitla Morgen lander 

Karolina ze Safier6w Lebenstein Majer Hersch 2 im. Morgen lander 

Jakub Laufer Wolf Lezer 2 im. Morgen lander 

Reisla z Juff6w Lautmann Sara Morgen lander 

Majer Simche 2 im. Lautmann 

Czarna ze Si lber6w Luftmannowa 

Gitla z 
Morgen lander 

Greissmann6w 

Jochweta Lander 
Chana Sura 2 im. Morgenlander 

Dr. Abraham Lamm 
Izaak Maultausch 

Gitla Monheit 
Rochma Maltausch 

Jozef Mozes zmar! okolo 1926 r. 
Chana Monheit 

Leib Monheit 
Bina Mozes zmarla okolo 1930 r. 

Itta Monheit 
Hersch Majer 2 im. Mandorf 

Brucha Mansdorf 
SOssla Monheit 

Etla Monheit 
Dwojra Marder 

Estera z 
Monheit zamordowana w 1920 roku z m~iem. 

Gerstenfeld6w 

Berl MOnzberg zma rt okolo 1924 r. 

Cypojra MOnzberg 

Chanina Monheit 
zmar! - zamordowany przez bandyt6w 
okolo 1920r. 

Feiga Montel 

Uscher Moheit zmar! w 1934r. lub 1933r. 
Abraham Mahler 

Beila z Gold6w Monheit 
Naftali Mekler 

Rysia Morowitz 
Chaja Estera 2 im. Mekler 

Markus Morowitz 
Wolf Leser 2 im. Morgen lander 

Lewy Morowic 
Uscher Mozes 

Mojiesz Morowic 
Serca Mozes 

M indla Ryfka 2 im. Morowic 
Sara Mozes -
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imi~ nazwlsko uwagi imi~ nazwisko uwagi 

Majer Mozes Debora Monheit 

Freida Mozes 
Rachela Monheit 

lzrael Mozes 
Regina Monheit 

Pesia Mozes 
Jozef Maultauch 

Perla Mozes 
Chaim Monheit 

Basia Morgen lander 

Serla Mekler 

Perla z 
Mahler 

Thurschwellow 

Majer Monheit Lieba z Kleinmannow Manheim 

Estera z Tajow Monheit 
zmarla na dlugie lata przed wojn<I 
bliiszy rok smierci niepami~tny. 

Rudla Munzberg 

Meilech Munzberg 

Markus Monheit 
Jakub Munzberg 

Mozes Monheit 
Gitla Munzberg 

Leiser Monheit 
Freida corka Majera Nussbaum 

Pessla Monheit 
Jeruchym Nussbaum zmarl okolo 1929 roku lub w 1930 r. 

Joel Monheit zmarl okolo 1928 r. 
Mendel Nussbaum 

Pinkas false Hauser Morgen lander 
Schewa Nussbaum 

Chaja Meth 
Schabse Nussbaum 

Jonas recte Alweiss Monheit zmarl okolo 1927 roku lub 1930 r. 
Estera Nussbaum 

Mojiesz recte 
Monheit 

Alweiss 
Baruch Nussbaum 

Wolf Beer 2 im. Monheit Malka z Waldow Nussbaum 

Ful Monheit Chaim Chuna 2 im. Nussbaum 

Hersch Majer 2 im. Mansdorf Baruch syn Nissena Nussbaum 

Brucha Mansdorf 
Berisch vel 

Nussbaum 
Galdzlahler 

Mala Morgenlander 

Berek M inz 

Rochma vel 
Nussbaum 

Galdzlahler 

Klara Majerowicz Jozef Nussbaum 
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imi~ nazwisko uwagl imi~ nazwisko uwagi 

Jakub Neumann Schulim syn Herscha Nussbaum 

Ryfka Neumann Sara Nussbaum 

Frymeta Natowicz Estera Nussbaum 

Lazar Nadelbach Sara Ost 

lzrael Neuwirth Ozjasz Ost 

Pesia Neuwirth Rachela Ost 

Frymeta z Zeisl6w Nussbaum Sara z Panzerw6w Ost 

Jozef Nussbaum 
Profesor - zostal zastrzelony przez 
Niemc6w w Tarnobrzegu 1942 r.? 

Jenta z Zeisl6w Orglowa 

zgin~la wraz z m~zem i synem Abraham Ost 

Zygmuntem. lch c6rka "Zofia" obecnie Ryfka Oster 
z nazwiska po m~zu nieznana przebywa 

Zani zona profesora Nussbaum w Krakowie, blizszy adres nieznany. Sara Nissel Oster 

Zofia Kahane, ostatnio w Tel Avivie Aron Pomeranz 
w lzraelu. Starszy syn zastrzelony 
w paidzierniku 1939r. Elka Peretz 

Hersch Nussbaum Olga Papigo 

Freida z Teitl6w Nachtegal Aron Perlmutter 

Leib Nussbaum Jakub Perlmutter 

Fryda Nussbaum Chune Perlmann 

Jeruchem Nussbaum 
zmarl na dlugie lata przed wojm1 rok 
blizej niepami~tny. 

Berisch Nussbaum 

Zelda Perlmann 

Mojzesz Perloth zmarl okolo 1921 roku. 

Abraham Perlmann 
Rochma Nussbaum 

Laca Perlmann 
Meilech Nussbaum 

Markus Pflanzer 
Schabse Nussbaum 

Blima z Silber6w Pflanzer 
Aron syn Schabsego Nussbaum 

Brucha z Hauser6w Pufeles 
Perla z Nustbaum6w Nussbaum 

Est era Puderbeutel zmarla okolo 1926/1928 r. 
Terna Nussbaum 

Markus Puderbeutel zmarl okolo 1929 r. 



82 Waclaw M:iczka r Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne nr 45 83 

imi~ nazwisko uwagi imi~ nazwisko uwagi 
Paulina Perloth zmarla na dlugie lata przed wojnq. Chaim Rimler 
Naftali Perlmutter 

Estera Rozenberg 

Laja zona Naftalego Perlmutter 
Mechel Rozenberg 

Ryfka z Fortgangow Panzer -
Chaja Rimler 

Scheindla Perlmann ~ 

Nechemia Rosenzweig 
Kelman Pfeffer 

Baruch Rozenfeld 

Markus Puderbeutel 
Eljasz Rimler 

Naftali Perlmutter 
Blima Reisner 

Sara Perlmutter 
Chaja Itta 2 im. Reich 

Ryfka Perlmutter 
Sara Rubinstein 

Breindla Perlmutter 
Ozjasz Rosenbaum 

Gitla Perlmutter 

Scheindla Perlmutter 

Laja z 
Rosenbaum 

Wochenmork6w 

Mariem Perlmutter Abraham Rozenbaum 

Hanna Perlmutter Fradla z 
Rozenbaum 

Rappaport6w 
Abraham Majer 2 im. Perlmutter 

Mojzesz Rozenbaum 
Malka ze Silberow Perlmutter 

Ozjasz Rozenbaum 
Malka z Rosner6w Perlmann 

Leja Rozenbaum 
Chune Perlmutter 

Tauba ze Schl0sslow Reis 

Sara corka Chunego Perlmutter 
Jozef syn Herscha Rothstein 

Abraham syn 
Perlmutter 

Chunego 
Lieba recte 

Rozenbluth 
Kupfermann 

Mojzesz Panzer 
Gela Rimler 

Ryfka Pipelsberg 
Samuel Aron 2 im. Rubinstein 

Freida z Rappaport6w Rosenbarg 
Estera Rubinstein 

Itta Rimler 
Chaim Jozef 2 im. Rubinstein 
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imi~ nazwisko uwagi imi~ nazwisko uwagi 

Naftali Rubinstein Mojiesz Aron 2 im. Safier 

Schyfra Perla 2 im. Rubinstein Chaim Samuel 2 im. Safier 

Malka Rubinstein Abraham Schlussel zmarl na dlugie lata przed wojn<j. 

Mojzesz Rubinstein Necha Schlussel zmarl na dlugie lata przed wojn<j. 

Cyrla Ruda Markus Schlussel 

Cenedla Rozen Aron Schlussel 

Malka Ruda Chaim Schlussel 

Izaak Leib 2 im. Rosenbaum Leib Eisig Schlussel 

Berisch Rosenbaum Jozef Hersch Schlussel 

Samuel Safier 
zmarl na dlugie lata przed wojm1 rok 
bliiej niepami~tny. 

Nissen Nat an 2 im. Schlussel 

Dawid Safier 
zmarl na dlugie lat a przed wojm1 rok 
bliiej niepami~t ny. 

Chana Schlussel 

Leib Schlussel 

Berl Safier 
zmarl na dlugie lata przed wojn<1 rok 

bliiej niepami~tny. 
Matys Schlussel 

Laja z Birnbaum6w Safier 
zostal zastrzelony przez Niemc6w 

w Baranowie 1942r. 

lzrael Simche 2 im. Schlussel 

Lejzer Schlussel 

zostal zastrzelony przez Niemc6w 

w Baranowie 1942 r. Jego syn Eisig Safier 
Laja Schlussel 

jest w Ameryce razem ze ion<1 Sabin<! Juda Schlussel 
z domu Zamojre - c6rk<1 Samuela i Zofii 
z Drugenta16w. Zona Meilecha Safiera 

Tauba Schlussel 

Meilech Safier niepami~tnego imienia - tei zostala Eliasz Schlussel 
w6wczas zastrzelona w tym samym co 
i m<1i czasie. Safier mial sklad material6w Hudesa Schlussel 

drzewnych. Tamie zastrzelono ich Baruch Mort ka 2 im. Schlussel 
synow<1 Natalj~ Safier. Syn Nat alii zgin<1! 
z r<1k hitlerowc6w p6zniej za Sanem. Chaja Estera 2 im. Schlussel 

Zlata Malka 2 im. Safier Wolf Schlussel 
~ 

Chaim Safier 
zmarl na dlugie lata przed wojn<1 rok 
bl iiej niepami~tny. 

Mariem Gitel 2 im. Safier 

Pinkas Schlussel 

~ Estera Schlussel 

Fraida Schlussel 
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imii: nazwisko uwagi imii: nazwisko uwagi 

Majer Schlussel 

Reisla Schlussel 

Sische syn Rafaela 
Schlussel 

i Ryfki 

Abraham Schlussel 
Selda c6rka Rafaela 

Schlussel 
i Ryfki 

Freida Schlussel 

Wigder Schlussel 

Mozes syn Rafaela 
Schlussel 

i Ryfki 

Chaim Schlussel 
Feiga c6rka Rafaela 

Schlussel 
i Ryfki 

lzrael Schlussel 

Sissel Schlussel 

Naftali Jozef 2 im. 
Schlussel 

syn Rafaela i Ryfki 

Ryfka Schlussel 
Gitla ze Schlussl6w Schracky 

Rafael Schlussel 
Hersch Schlussel 

Hudesa z 
Schlussel 

Friedmann6w 

Eisig Schlussel 

Mojiesz Schlussel 

Schame Schlussel lzrael Hersch 2 im. Schlussel 

Golda c6rka Herscha 
Schlussel 

Leiba 2 im. 
Samson syn 

Schlussel 
Menaschego 

Blima z Brandow Schlussel 

Aleksander Sussel 
Schlussel 

2im. 

Markus syn 
Schlussel 

Menaschego 

Chaim Schnall 

Dwojra Schlussel Aron Schnall 

Sissel syn Mozesa Schlussel Berek Schnall zmarl na dlugo przed wojnq. 

Markus syn Mozesa Schlussel Estera Schnall zmarla na dlugo przed wojnq. 

Pinkas syn Mozesa Schlussel Perla Schnall 

Tauba c6rka Mozesa Schlussel Leib Schnall 

Abraham syn Mozesa Schlussel Lajwa Schnall 

Salamon syn Mozesa Schlussel Zelda ze Spilvog6w Schindelheim zmarla na dlugo przed wojnq. 

Aron syn Mozesa Schlussel Wolf Leib 2 im. Schindelheim zmarl na dlugo przed wojnq. 

Gitla c6rka Mozesa Schlussel Sara Schindelheim 
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imi~ nazwisko uwagi imi~ nazwisko uwagi 

Dawid Kelmann 2 im. Schlussel Sara Malka 2 im. Scheer 

lzrael Schlussel Jakub Schulim 2 im. Scheer 

Lejzor Mei lech Schlussel 
lzrael Szloma 2 im. Schuldmann 

Mindla Schmal I 
Izaak Szporn 

Baruch syn Herscha Scheinmann 
Laja Spirn 

Estera z 
Scheinmann 

Thurschwell6w 
Beila Ryfka 2 im. Silber 

Bernard Steinbruch Majer Dawid 2 im. Schwarz 

Ryfka Schlussel czyja c6rka? Tauba Schwarz 

Abraham Schlussel czyj syn? Dwojra Schwarz 

Sala Schlussel czyja c6rka? Abraham Schwarz 

Mojiesz Schlussel czyj syn? Rachela Schwarz 

Benjamin Schlussel czyj syn? Berla Schwarz 

Regina Stempel Chaim Samuel Scheinaug 

Chana z Last6w Schlussel 
Kelman syn Mozesa 

Scheinaug 
Chaima 2 im. 

Abraham Schlussel 
Sara Scheinaug 

Scheindla z Laufer6w Seiden Don Schwarz 

Sara Mariem 2 im. Schlussel 
Laja z Zelker6w Schwarz 

Jozef syn Rafaela Schlussel 
Izaak Spielfogel zmarl na dlugo przed wojnq. 

Markus syn Rafaela Schlussel 
Chawa Sara 2 im. Schpilfogel 

Cecylia c6rka Rafaela Schlussel 

Hersch Leib 2 im. Schlussel 

Mariem / z 
Spilvogel 

Gr~bowa!!/ 

Scheindla Schlussel Zlata Spit zen 

Natan Safier Chaim Spitzen 

Estera Gitla 2 im. 
Scher 

z Fleischer6w 

Schmerl Steinhardt 

Gitla Sara 2 im. Stein hard 

Karolina Safier 
Chawa Stein hard 
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imii: nazwlsko uwagl lmii: nazwisko uwagi 
Mirla St ein hard zmarla na dlugo przed wojnc1. 

Rachela Steinhardt 

Scheindla Jachweta 
Spirn 

2 im. 

Mojiesz Steinhardt Samuel Spirn 

Hersch Beer Steinhardt Eliasz Spirn 

Chuna Steinhardt Leib Spirn 

Chaja Eidla 2 im. Steinhardt Mojiesz Aron 2 im. Spirn 

Rafael Steinhardt Syma z Fenechl6w Spirn 

Itta Steinhardt Mindla Springer 

Izaak Steinhardt Majer Springer 

Breindla Steinhardt Beila Springer 

Feiga Spitzen Mirla Springer 

Abraham Spitzen Dawid Selig 2 im. Springer 

Chana Spitzen 
Mindla z 

Springer 
Weichselbaum6w 

Izaak Spitzen 
Josel Springer 

Izaak Spielvogel 
Schabse Springer 

Blima z Teitl6w Schulmann Gitla z Breit6w Springer 

Estera Stecher 
lzrael Sima 2 im. Springer 

Markus Jozef 2 im. Stern zmarl okolo 1927 roku. Chaja Golda Springer 

R6ia Stern zmarla okolo 1925/26 roku. Ryfka Leja 2 im. Springer 

lzrael Spirn 
Scheindla Beila 2 im. Springer 

Chaja Sara 2 im. Spirn 
Chawa Gitla 2 im. Springer 

Leib Eisig 2 im. Spirn lzrael Spergel 

Frymeta Spirn 

Git la Spirn 

Chawa z 
Spergel 

Rosenbaum6w 

Salomon Jozef Spirn Itta Schnall 

Necha Schnall 
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imi,: nazwisko uwagl imi,: nazwisko uwagl 

Peretz Schnall Chaja Golda Scheer 

Berl Schnall Sara Malka Scheer 

Mindla Schnall Chaja Sara 2 im. Scheer 

Chana Schnall Gitla Scheer 

Jakub Pinkas 2 im. Spiller Tobiasz Scheer 

Jakub Dawid 2 im. Spil ler Frima Scheer 

Hersch Leizor 2 im. Spiller Estera Schachter 

Pesla Spiller 

Reiz la Spiller 

Dwojra z 
Spinadel 

KGnstlichow 

Gitla Spiller 
Estera Schwarz 

Breindla Spil ler 
Mojiesz Schwarz 

Chawa Spiller 
Sucher Schwarz 

Mendel Springer 
Jakub Szul 2 im. Schwarz 

Malias Springer 
Chana Scheer 

Naftali Springer 
Perla corka Eljasza Scheer 

Hersch Springer 
Jozef Schiffmann 

Estera Springer 
Sara z Weichslow Schiffmann 

Jozef Scheer 
Abraham Schiffmann 

Tauba Scheer 
Chaim Markus 2 im. Schiffmann 

Izaak Dawid 2 im. Scheer 
L Czyzia Schiffmann 

Chana Feiga 2 im. Scheer 
. Rachela Lieba 2 im. Schiffmann 

Dawid Scheer 
Beila Schiffmann 

Mojzesz Scheer 
Laja z Waldmannow Schiffmann 

Schulim Scheer 
Jakub Schiffmann 

Priwa corka Chaji Scheer 
Jozef Leiwe 2 im. Schiffmann 

Blima corka Mojiesza Scheer 
Malka Tauba 2 im. Schiffmann 
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imlt: nazwisko uwagl 
Itta Scheindla 2 im. Schiffmann 

lmlt: nazwisko uwagl 

Abraham syn Markusa Schiffmann 
Hersch Leib 2 im. Silber 

Hendla iona 
Schiffmann Abrahama 

Rachela Lieba 2 im. Silber 

Malka ze Schlusslow Silber 

Sara Schiffmann Hinda Silber 

Salomon Schiffmann Freidl Silber 

Chana Schiffmann Debora vel Dwoj ra Si lber 

Ezra Schiffmann Izaak Silber 

Gitla z 

Fliegelmannow Schiffmann Feiga z Westreichow Si lber 

Abraham Jakub 2 im. Schiffmann 
Tauba z Rosenow Si lbermann 

Feiga Schiffmann 
Tauba z 

Si lber 
Kirschenbaumo 

Lewi Jozef 2 im. Schiffmann Majer Silberberg 

Salomon Schiffmann Chaja Schmied 

Chiel Schiffmann Markus Leib 2 im. Salomon 

Benjamin Schiffmann Terna Sturm 

Abraham Meilech 
Schiffmann 2im. 

Moj iesz Sturm 

Aron Schiffmann 
Pesla z 

Schreiber 
Narcyzenfeldow 

Herz Silber Anna Steimann 

Dwojra z Ostow Silber M ichael Stieglitz 

Chaja corka Herza Silber Feiga Blima 2 im. Salzberg 

Awadie Silber Golda M ir la 2 im. Salzowa 

Dwojra Rachela 2 im. Silber Necha Steininger 

Estera Malka 2 im. Silber Reizla Schuller 

Eliasz Kune 2 im. Silber Malka Sussmann 

Golda Silber Gitla Scheer 

Laja Salz 
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imiQ nazwisko uwagl imiQ nazwlsko uwagi 

Chaja Silber Mala z Kir6w Silber 

Chana Silber 

Chawa Silber 

Chaim Menasche 
Stecher 

2 im. 

Laja wdowa po blp. 
Silber 

Judzie 

Jozef Stecher 

lzrael Stecher 

Mendel false Reiss Schlussel Leser Stecher 

Beila z Fortgang6w Schlussel Tobiasz Schnall 

Eliasz Schreiber Laja Schlussel 

Mindla Schreiber Ozjasz Steinmann 

Rachela Szanzer 

Ryfka recte Eiwen Spirn 

Schewa ze 
Semmel 

Schwarz6w 

Leib Schnall Mojzesz Schwarz 

Necha z Laufer6w Schnall 
Berl Schwarz 

Jakub Schnall Estera Schwarz 

Mirla Schnall Mariem Schwarz 

Chial Stempel 
Sacher Schwarz 

Malka Schal Jakub Schwarz 

Scheindla z Laufer6w Seiden Keila Sara 2 im. Schiffmann 

Pipa Sturm 
Samuel Spirn 

Herz Silber Gitla ze Scher6w Spirn 

Etla Silber Bina z Wiesenfeld6w Schaller 

Matla Silber Josel Sprenger 

Scheindla Silber Leib Schwarz 

Chaja Silber Golga z Laufer6w Schwarz 

Fradla Silber Mortka Berek 2 im. Schuldmann 

Cheweta Silber Ryfka Schuldmann 

Ozjasz Steinmann 

.. 



98 Waclaw Mqczka Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne nr45 99 

imii: nazwisko uwagi imii: nazwisko uwagi 

Berek Schnall Salomon Jozef 2 im. Sprin 

Zelda Schnall Scheindla Schawrot 

Ides Schnall Feiga Silber 

Markus Spergel Natan Steinhardt 

Adela Spergel Jankel Schnall 

Beruch lzrael Spenadel Jakub Schnall 

Frymeta iona 
Scheer 

Tobiasza 
Hersch Leib 2 im. Schnall 

Sussel Schlussel Malka ze Schnall6w Serels 

Laja Schonaug 
Wolf Schlussel 

Malka ze Schnall6w Serels Zachariasz Scheinaug 

Mala Sibler Hersch Stern 

Beila Sibler Hinda recte Bursztyn Schiffmann 

Hersch Schiffmann Feiga recte Bursztyn Schiffmann 

Scheidla Schiffmann 
Beila Frymeta c6rka 

Scheer 
Chaji Goldy 2 im. 

Noach Szulc Abraham Schlussel 

Natan Stein hard 
Cyzia Schaller 

Necha Stein hard Sara Schaller 

Samuel Sontag Estera Schlussel 

Biena Sontag 

Cyrla Steinhardt 

Rachela z 
Schapiro 

Kirschenbaum6w 

Chune Steinhardt Chawa Terna 2 im. Silber 

Salomon Schnall Rachela Steinhardt 

Chaja c6rka Herscha Silber Cypojra Steinhardt 

Syma ze Schlussl6w Sturm Abraham Steinhardt 

Rachela Schiffmann Samuel Steinhardt 

Dawid Steinhardt 
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imi~ nazwisko uwagl imi~ nazwisko uwagi 

lzrael Steinhardt Mirla Springer 

Salomon Steinhardt Perla ldesa 2 im. Schiffmann 

Feiga Spinadel Ryfka Malka 2 im. Schiffmann 

Chaja Golda 2 im. Schuminer Mendel SchlUssel 

Markus Schiffmann Dawid Springer 

Izaak Schiffmann Nuchym Teitelbaum 

Mala z 
Scheer 

Fliegelmann6w 
Abraham Teitelbaum 

zmarl w szpitalu smierciq naturalnq Tobiasz Teitelbaum 

na zawal serca w roku 1940. Przy jego Nat an Teit elbaum 
Efroim syn Meilecha Safier smierci by! Waclaw Mqczka - kt6rego 

wezwal. Smierc miala miejsce w Liba Teitelbaum 

szpitalu w Tarnobrzegu. Szaja Teitelbaum 

Leib Dawid 2 im. Safier Ryfka Teitelbaum 

Gitla ze Scheer6w Spirn 
Freid la Teitelbaum 

Malka z Gross6w Schlussel 
Chana Teitelbaum 

Laja c6rka Biny Schwarz 
Symche Teitelbaum 

Ezre Mariem 2 im. Schwarz Sara Teitelbaum 

Sara c6rka Biny Schwarz 
Salamon Teitelbaum 

Itta z Fenserstock6w Sittenreich Erzow Teitel 

Mozes syn Chaima Schlussel 
Dawid Teitel 

Abraham syn Chaima Schlussel 
Izaak Teitel 

Frymeta z Knopf6w Scheer 
Mojzesz Teitel 

Jankel Scheer Pinkas Teitel 

Kelman Scheer 

Mirla Scheer 

Chana Ryfka z 
Teitel 

Garfunkl6w 

Breindla Scheer Chaim Jozef 2 im. Teitel 

Majer Springer Czarna Teitel 
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imi~ nazwisko uwagi imi~ nazwisko uwagi 

Nissen Teitel 

Chame Teitel 

Chaja Sara ze 
Tischler 

Scheer6w 

Itta Teitel 
Tauba Sara z Fuchs6w Tryfelmann 

Dwojra Teitel 
Regina Thaler 

Gimpel Teitel 
Ryfka Teitel 

Chaja z Garfunl6w Teitel 
Ryfka Teitelbaum 

Chana ze Schluss16w Teitel 
Freindla Teitelbaum 

Feiga Teitel 
Gerschon Thurschwei l 

Chaim Leser 2 im. Teitel 
Mariem z Lerner6w Thurschwell 

Samuel Teitel 
Sara Tenzer 

Sara z Federbusch6w Tenzer 
Tobiasz Tenzer 

Chana Taubisel 
Aron Tannenbaum 

Schyja Teitel 
Lazar Tannenbaum 

Chaja Golda 2 im. Thurschwell 
Majta Tenzer 

Eliasz Thurschwell 
Kai la Teitel 

Markus Thurschwell 
Laja c6rka Nechy Thurschwell 

Debora z Kelner6w Thurschwel 
Leib Topper 

Golda z Laufer6w Thurschwel 
Beila Ryfka Topper 

false Himmelfarb Thurschwell 
Ryfka Trumpeter 

Leisor Thurschwell 
Dwojra ze 

Unterbach 
Schlussl6w 

Scheindla Thurschwell 

Tauba Thurschwell 

Regina z 
Ubrachtowa 

Burschtynn6w 

Beila Thurschwell 
Estera Vogel 

Sara Tenzer 
Jankel Majer 2 im. Wahl 

Leisor /Lezer Tischler 
Chaim Wachl 

Szymon Wahl 
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imi~ nazwisko uwagl imi~ nazwisko uwagl 

Jakub Wahl Sara z Klarmann6w Wiesenfeld 

Perla Wahl Schyja Wiesenfeld 

lzrael Eliasz Wahl Freida Wiesenfeld 

Chana z 
Wahl 

Wiesenfeld6w 
Chaim Wiesenfeld 

Alter Wahl 
Chana Wiesenfeld 

Chena Wahl 
Keila Wiesenfeld 

Tauba Hinda 2 im. Wahl 
Markus Wolf 2 im. Wiesenfeld 

Mojzesz Wahl 
lzrael Wiesenfeld 

Tauba Wahl 
Malka Wiesenfeld 

Abraham Wahl 
Mechel Wiesenfeld 

M aria Wahl 
Urisch Wiesenfeld 

Herman Wahl 
Laja Wiesenfeld 

Chana Selda 2 im. Wahl 
Markus Wiesenfeld 

Abraham M ojzesz 
Wahl 

2im. 

Pinkas Dawid 2 im. Wahl 

Reisla Wiesenfeld 

Reizla z 
Brandmann6w 

Wiesenfeld 

Chaja Wahl 
Hersch W iesenfeld 

Cyrla Wahl 
Rochma z 
Nussbaum6w 

W iesenfeld 

Eliasz Leisor 2 im. Wahl Sima W iesenfeld 

Helena c6rka Chaima 
Wahl 

Szymona 2 im. 
Abraham Izaak 2 im. W iesenfeld 

Samuel Wahl 
Ryfka Laja 2 im. W iesenfeld 

Erna Wahl 
Cypa W iesenfeld 

Hersch Wolf 2 im. Wahl 
Jozef W iesenfeld 

Chaja Lieba 2 im. Wahl 
Chiel Majer 2 im. W iesenfeld 

Rafael W iesenfeld 
Szaja W iesenfeld 

_Ryfka W iesenfeld 



106 Waclaw M,iczka Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne nr 45 107 

imi~ nazwisko uwagl imi~ nazwisko uwagi 

Wolf Weissmann Josel Weisler 

Pesla Weissmann Necha Weisler 

Cypojra z 
Westreich 

Federbusch6w 
Malka Weisler 

Aron 
Wasser false 
Schlussel 

Cywa z Fortgang6w Weisler 

Beila ze Schlussl6w Weichselbaum 

Hersch 
Wasser false 
Schlussel 

Wolf Wolf 

Gitla Wahlfisz 
Regina Wolf 

Jakub Wurzel 
Feiga Wolf 

Izaak Wolf 
Mala Tauba 2 im. Wurzel 

Abraham Wolf 
Jakub Westreich 

Beila ze Schlussl6w Wiesenfeld 
Chaja Weizen 

Izaak Weizen 
Bina Wiesenfeld 

Izaak Mozes 2 im. Wolf 
Hersch Wiesenfeld 

Albina W ichler 
Hudesa Wiesenfeld 

Hersch Wald zmarl okolo 1921 roku. 
Majer Wiesenfeld 

Chaim Wald 
Szymon W iesenfeld 

Mariem Wald 
Perla Wiesenfeld .. 

Pesla Weissmann 
Chaja Wiesenfeld 

Schabse 
Westreich fa lse 
Fortgang 

Wolf Weissmann 

Jakub Wachsmann 

Mindla Weisler 

Jankel Weisler 

Blima z 
Wachsmann 

Friedmann6w 

Leib Weisler 
Hersch Weingel zmarl okoto 1933 roku. 

Rachela Weisler 
Chana Rysia 2 im. Weingel 

Samuel Weisler 
Laja Mariem 2 im. 

Welz 
false Federbusch 

Hersch Weisler 
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imli: nazwlsko uwagl imii: nazwisko uwagl 

Schifra false 
Welz 

Federbusch 
Lea Wiesenfeld 

Leib Wasser 
Sara z Bitner6w Weiss 

Estera Wasser 
Lejzor Weissmann 

Abraham Wiesen 
Ozjasz Weintraub 

Cypoj ra Westreich 
Reizla z 

Wachsmann 
Greissmann6w 

Frymeta Wagner Chiel Mozes 2 im. Wagnchall 

Laja Wallach Izaak Westreich 

Hersch Weigel Schabse Westreich 

Ciwi Waldmann 

Gela Warszawska 

Chana z 
Wiesenfeld 

Wiesenfeld6w 

Bina W iesenfeld 
Zelda Weissmann 

Tobiasz Wechsel 
Jakub Westreich 

Perla z Gri.inbal6w Wechsler 
Osiasz syn Binema Winter 

Hlanka z 
Wasserberg 

Mannssdorf6w 

Chaja Wahl 

Estera Wahl 

Estera Wachs Beila Weizen 

Mojiesz Weinstein Zelda Weizen 

Brucha Weinstein Debora Weizen 

Leja z Schli.issl6w Warszawski , Samuel Jozef 2 im. Weitzen 

Jakub Wiesenfeld przebywa w lzraelu. Ryfka Breindla 2 im. Weitzen 

Ida z Knopf6w Wiesenfeld Beila c6rka ltty Weitzen 

Beila Chana z 
Warszawska 

Scheinaug6w 
Adwokat - by! pod adresem Hencewic 
Bialorus Zachodni / Deutsche Okupatin. 

Feiga Wald Gebit pisa/ pod takim adresem do 

lzrael Weisler Leib Wiesenfeld 
Mqczki. Ma podobno przebywac w Tel 

Aviv - jednak zdaje si~ obecnie b~dzie 

Rachela Ti la Wiesenfeld jui w Ameryce? Dalszego kontaktu jui 
nie nawiqzano mi~dzy Mqczkq a Leibem 
Wiesenfeldem. 
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imi~ nazwisko uwagl imi~ nazwisko uwagl 

Wiesenfeld 
Jest to iona Leiba W iesenfelda - jej 

Sara z Kleiner6w iycie i pobyt nieznane. 
Meilech Zuckermann 

lzrael syn Lejzora Warszawski 
Hudesa z Just6w Zuckermann 

Meilech Wiesenfeld 
Majer Zuckerbrod 

Maria Werschler 
Szaja Zuckerbrod 

Hersch Leib 2 im. Zinn 
Majer Chaim 2 im. Zimmermann 

Debora Zinn 
Jozef Zimmermann 

Lazar Zimmermann 
Schaja recte Zuckerbrod recte 
Hammersfeld Hammersfeld 

Kelman Zimmermann 

Schame Zimmermann 
Aron 

Zuckerbrod recte 
Hammersfeld 

Mojiesz Zimmermann Chaim 
Zuckerbrod recte 
Hammersfeld 

Jozef Zimmermann Abe Zabner 

Abraham Zimmermann Chaim Alter 2 im. Zabner 

Ozjasz Zimmermann Malka Freida 2 im. Zabner 

Beila Zimmermann Gedalie Zeisel 

Nuchym Zwetschkenbaum Jakub Zwira 

Genedla z Reich Zwetschkenbaum Beila z Last6w Zimmermann 

Itta Scheindla 2 im. Zwetschkenbaum Mindla Zwetschkenbau m 

Nuchym Zuckerbrod Kelman Zimmermann 

Chaja Zuckerbrod Itta z Weizen6w Zimmermann 

Estera Jachweta 2 im. Zuckerbrod Tauba Zwetschkenbaum 

Jeruchem Zeisel Majer Zwetschkenbaum 

Golda Zeisel Leib Zucker 

Hersch Zeisel Ryfka Szyja Zwirn 

Gitla Malka 2 im. Zeisel Kelman Zimmermann 

Laja Zangen Itta Zimmermann 
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imlt: nazwlsko uwagi imit: nazwisko uwagl 

Est era Zehhngebot Perla Zwetschkenbaum 

Aron Izaak 2 im. Zwetschkenbaum Schulim Zwetschkenbaum 

Jakub Zimmermann Keila Zwetschkenbaum 

Chawa Zimmermann Beila c6rka Seliga Zwetschkenbaum 

Mojzesz Zehhngebot Leib Zehhngebot 

Chana Zehhngebot 

Malka h-o Alweis Zucker 

Cypojra ze 
Zwetschkenbaum 

Schlussl6w 

Debora z 
Zyn 

Greissmann6w 

Estera Zangen 

Schifra Perla 2 im. Zwirn 

Chudesa z Just6w Zuckermann Ryfl<a z Dienstag6w Zimmermann 

Hersch Zinn Wolf Zeisel 

Sara Zwetschkenbaum Srul Zeisel 

Regina Zwetschkenbaum Baruch Zeisel 

Schweja Zwetschkenbaum Hena Zeise! 

Aron Zwetschkenbaum Abisch Zeisel 

Hica c6rka Ozjasza Zimmermann Michael Zeisel 

Malka z Heler6w Zuckerbrod Bina Zeisel 

Mirla Zuckerbrod Adela Zeisel 

Nissen Zuckerbrod Gitla Zeisel 

Jozef Zuckerbrod Dwojra false Freiser Zuckerberg 

Markus Zuckerbrod 

Glice Zuckerbrod 

Mariem Zuckerbrod Zachowano oryginalnq pisownif; dokumentu. 

Chana Malka 2 im. Zuckerbrod 

Mechel Zwetschkenbaum 

Itta Zwetschkenbaum 
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UCZNIOWIE WYZNANIA MOJZESZOWEGO 
W TARNOBRZESKIM SZKOLNICTWIE 

POWSZECHNYM W LATACH 1873-1939 

Problematyka edukacji na poziomie powszechnym, wsr6d juda
istycznej spolecznosci Tarnobrzega, nie jest zagadnieniem prostym 
i do jej dogl~bnego zrozumienia niezb~dna jest gl~boka analiza sto
sunk6w spoleczno-politycznych, a takze poglc1d6w religijnych. 

O ile edukacja od zawsze odgrywala wielkq rol~ w zydowskim 
kr~gu kulturowym, o tyle juz spos6b w jaki si~ miala ona odbywae, 
byl r6znie postrzegany. , 

Dochodzily do tego dwa wiodqce, przeplatajqce si~ ze sobq nur
ty: szkolnictwo religijne i swieckie. Pierwsze z nich, wedlug prze
pis6w religijnych, obejmowalo wszystkich chlopc6w oraz pew
nq cz~se dziewczqt. Nauka rozpoczynala si~ w wieku okolo 4 lat 
i prowadzona byla w specjalnych (prywatnych) szk6lkach - chede
rach. Mniej zamozne dzieci trafialy do gminnych Talmud-Tor, gdzie 
zostawaly zaznajamiane z tresciq Tory. 

Jezeli chodzi o edukacj~ swieckq, to potrzeb~ jej rozwija
nia wsr6d Zyd6w dostrzegaly wladze polskie oraz austriac
kie. Staly na stanowisku, iz nie mozna zostawie wychowania 
i nauki mlodziezy, bez nalezytego nadzoru publicznego. Pozaszkol
ne wychowanie, moze bowiem czasami zawierac elementy zabobonu 
i uprzedzen spolecznych. J.Dietl w polowie lat 60-tych XIX w. po
stulowa} wprowadzenie obowiqzku zakladania szkoly ludowej przez 
kazdq gmin~ i utrzymywanie natl niq bezposredniego nadzoru. 

Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne nr 45 115 

Oczywiscie wsr6d wyznawc6w judaizmu rozgorzaly dlugotrwale 
polemiki i gorqce dyskusje natl najbardziej pozqdanym ksztaltem 
tej edukacji. . 

Donosnym glosem grzmieli tradycjonalisci. Wed lug J uhana 
Weinberga nauka i oswiata mlodziezy zydowskiej jest natury arche
ologicznej badaniem i przezywaniem przeszlosci, natomiast Izaak 
Rosenblatt twierdzil: Zydzi wierni swoim przekonaniom, dzi~ki kt6-
rym przez wieki przetrwali, od zasad nie odstqpiq. Co jest dobrodziej
stwem narzuconym, bye nie potrzebuje, a co narzuconym bye musi, 
nie moze bye dobrodziejstwem. Mysl uzupelniajqcq przedstawial 
Daniel Neufeld: zadaniem oswiaty jest uczyc skromnosci, pokory 
i zadowolenia, przyciqgnqc do pracy, uprzyjemnic jq i uzacniac. Nie 
chcemy oswiaty powierzchownej, ma bye skierowana ku pozytkowi, 
ku ulatwieniu pracy r~cznej, przez uzywanie sil natury, ku ochronie 
zdrowia od szkodliwych pokarm6w, napoj6w i zabaw. 

Nalezy podkreslic, iz znaCZqCq rol~ na polu edukacyjnym ode
grali maskilowie - zwolennicy haskali, czyli zydowskiego ruch inte
lektualnego, stojqcego na stanowisku integracji ze spolecznosciami 
niezydowskimi. Dqzyli do polepszenia poziomu edukacji swieckiej, 
nauczania j~zyka hebrajskiego i historii narodu zydowskiego. 

Haskala tym samym, zmieniala perspektyw~ konserwatywnego 
szkolnictwa, b~dqc jednoczesnie alternatywq dla judaizm u tradycyj
nego. Niedasi~ukryc, izpropagowana przezniqidearozwijania_oswia
ty i nauki swieckiej, znalazla podatny grunt posr6d cz~sci Zyd6w, 
wdrugiej polowieXIX wieku. Pociqgalichkultwiedzy, stojqcyu pod
staw rozwoju cywilizacyjnego Europy. W wiedzy bowiem zacz~li wi
dziec rozwiqzanie problemu zwiqzanego z uzyskaniem odpowied
niego stat usu dlaswoich dziecii zwiqzanego ztym przejscia na wyzszy 
szczebel drabiny spolecznej. Wkonsekwencji ,,wiatru zmian" nawet 
w cz~sci cheder6w wprowadzano elementy nauk swieckich (j~zyki 
niezydowskie, matematyka). 

Wprowadzenie autonomii w Galicji zapoczqtkowalo lawin~ prze
mian. W 1867 r. zmienil si~ nadz6r natl szkolnictwem: z koscielnego 
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(dekanalnego) na panstwowy. Nowy organ - Rada Szkolna Krajowa 
- wprowadzila do szk6l ludowych polski j~zyk wykladowy, zacho
wujqc przy tym zasad~: j~zyk tego, kto utrzymuje szkol~. Wydala tez 
odezw~ do nauczycieli, aby gorliwie wypelniali obowiqzki, a obywa
tele wsp6ldzialali w sprawie oswiaty publicznej. Co do nauki religii, 
to pozostawila dotychczasowy porzqdek prawny. 

Inne przepisy, zr6wnaly wszystkich obywateli wobec prawa, bez 
r6inicy wyznania i narodowosci. Nie oznaczalo to co prawda uzna
nia Zyd6w, jako odr~bnego narodu (nie mogli oficjalnie poslugiwac 
si~ swoim j~zykiem w przestrzeni publicznej), ale uzyskali chociai 
pelnq emancypacj~, jako indywidualni obywatele. 

W 1871 roku postanowiono, ze szkola ludowa miala bye obo
wiqzkowa, czterooddzialowa i bezplatna dla wszystkich dzieci obu 
plci w wieku 6-12 lat. Pod kontrolq Rady Szkolnej Miejscowej, 
w sklad kt6rej wchodzili przedstawiciele Kosciola, szkoly, gminy 
oraz wyznania kt6rego, ucz~szczaly w duiej ilosci dzieci. Powiat 
tarnobrzeski podlegal Radzie Szkolnej Okr~gowej w Rzeszowie, 
gdzie interesy starozakonnych reprezentowal rabin rzeszowski 
Nuchem Felsker. 

Tarnobrzeg ,,otrzymal" szkol~ 4-klasowq, jesieniq 1873 roku. 
Uczono w niej j.polskiego i j.niemieckiego w zakresie: czytania, pi
sania, gramatyki, ortografii, wyrazania si~ ustnego i pisemnego, 
rachunk6w, spiewu, rysunk6w oraz gimnastyki. Niedlugo potem 
wprowadzono do programu nauczania nowe przedmioty: histo
ri~, geografi~ oraz wydano polskie podr~czniki. Dzi~ki temu dzieci 
iydowskie uzyskaly mozliwosc dogl~bnego zapoznania si~ z polskq 
kulturq, co zaowocowalo stopniowym wzrostem postaw proasymila
cyjnych. Coraz wi~cej ludzi wyznania mojzeszowego starano si~ objqc 
edukacjq swieckq. 

Autonomia, w pewnym sensie ,,wymusila" wr~cz polonizacj~ 
cz~sci elit izraelickich, kt6re by utrzymac swojq dotychczasowq po
zycj~, musialy podjqc wsp6lprac~ z polskimi wladzami i nauczyc si~ 
j~zyka polskiego, jako nowego j~zyka urz~dowego. 

Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne nr45 117 

Pod koniec lat siedemdziesiqtych XIX w . tarnobrzeska szkola 
podlegala Radzie Szkolnej Okr~gowej w Mielcu, kt6rej czlonkiem 
byl reprezentant wyznania mojzeszowego, powolany przez stosownq 
zwierzchnosc konfesyjnq. Bylo to bardzo istotne, gdyz stal na strazy 
interes6w ponad 130 uczni6w, stanowiqcych blisko 40% og6lu wy
chowank6w tej plac6wki edukacyjnej. Co ciekawe, niekt6re jednost
ki o niedostatecznej znajomosci j~zyka polskiego byly przyjmowane 
jako uczniowie nadzwyczajni. Nie mniej jednak w roku szkolnym 
1877 /1878 tylko 23% chlopc6w i 42% dziewczynek zobowiqzanych 
do ucz~szczania, w rzeczywistosci to uczynilo. Naleiy przypomniec, iz 
w tamtym okresie Zydzi stanowili ai 80% mieszkanc6w Tarnobrzegu. 

Wsr6d spolecznosci zydowskiej ujawnily si~ tarcia mi~dzy silami 
post~powymi (proasymilacyjnymi), a zachowawczymi (antyasymi
lacyjnymi). Gmina wyznaniowa byla bardzo wplywowq organizacjq, 
a sqd rabiniczny dzierzyl w r~ku pot~inq bron, jakq byla ekskomu
nika. Np. w 1882 r. zjazd rabin6w i cadyk6w obloiyl klqtwq wszyst
kich liberalnych dzialaczy. 

Tarnobrzeg, aw zasadzie Dzik6w, byl wtedy silnym osrodkiem cha
sydzkim, kt6remu przewodzil do 1912 r. Jozue Horowitz, syn Meira. 

Oddanie dzieci zydowskich do szkoly ,,chrzescijanskiej" z punk
tu widzenia niekt6rych srodowisk bylo post~powaniem nieco kon
trowersyjnym. Niekt6rzy Zydzi pod r6inymi pozorami wcale nie 
posylali dzieci do szkoly, by uchronic je od grzech6w sluchajqc 
chrzescijanskich pacierzy i odkrywania glowy podczas modlitwy. 
Wladze starajqc si~ zrozumiec t~ trudnq sytuacj~, nie egzekwowaly 
przymusu szkolnego nazbyt gorliwie. 

Mimo to w latach osiemdziesiqtych XIX w., w tarnobrzeskiej 
Szkole Ludowej pobieralo nauk~ od 160 do 250 dzieci wyznania 
mojzeszowego, czyli od 40% do 45% og6lu uczni6w. 

W tej samej klasie uczyly si~ dzieci starsze i mlodsze z r6inicq wie
ku si~gajqeq nawet kilku lat. Byly to pociechy: rzeznik6w, kupc6w, 
karczmarzy, szynkarzy, nauczycieli, kusnierzy, piekarzy, wyrobni
k6w, zegarmistrz6w, fabrykant6w wody sodowej, frachciarzy (prze-
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woinik6w), wlascicieli pralni, lakiernik6w, handlarzy zbozem, traga
rzy, szklarzy, czapnik6w, pisarzy, blacharzy, muzykant6w i innych. 

Nie obywalo si~ przy tym bez incydent6w, np. w roku szkolnym 
1884/1885 r. wybuchla ,,afera ubraniowa". Zydzi zagrozili, iz nie 
puszczc:i swoich dzieci do szkoly, jezeli wladze nie postarajc:i si~ dla 
nich o kompletnc:i, cieplc:i odziez. 

W 1888 r. szeregi rady pedagogicznej zasilil, nauczyciel religii 
mojzeszowej, Jakub Safier. Wprowadzone w 1890 r przepisy pan
stwowe, przyznaly Zydom status wsp6lnoty religijnej, a nauczyciele 
religii izraelickiej otrzymali stale posady w szkolach, oplacane z bu
dzetu panstwa. 

W latach dziewi~cdziesic:itych XIX w. utrzymywala si~ w mia
r~ stala liczba uczni6w zydowskich, wynoszc:ica ponad 200 os6b 
(ok. 35 % og6lu). 

Stan osobowy oczywiscie nie byl staly. Jedne osoby docho
dzily, inne odchodzily z powodu, jak to okreslano: wydalenia si~ 
lub tei przeniesienia si~ z rodzicami do innej miejscowosci. Zniko
ma cz~sc uczni6w byla natomiast albo nieklasyfikowana z powodu 
nieucz~szczania, albo zostala uwolniona od ucz~szczania z powodu 
slabosci (choroby) przez Rad~ Szkolnc:i Miejscowc:i, kt6ra w uzasad
nionych przypadkach korzystala ze swoich uprawnien. Od 1900 r. 
w Radzie Szkolnej Okr~gowej, reprezentantem religii mojzeszowej 
z ramienia Rady Gminy Izraelickiej byl Rachmiel Kanarek. 

Na poczc:itku XX w. doszlo do ,,zawirowan edukacyjnych" w mie
scie. Dzi~ki fundacji barona Maurycego Hirsza, powstala szkola, re
prezentujc:ica nauczanie nowego typu, w kt6rym poczesne miejsce zaj
mowal nie tylko j~zyk hebrajski, ale przede wszystkim nauki swieckie. 

W Szkole Ludowej nastc:ipilo prawdziwe tc:ipni~cie. W pierw
szym dziesi~cioleciu XX w. liczba mlodych izraelit6w stopniala do 
kilkudziesi~ciu (50-60) os6b, co stanowilo nieco ponad 12% og6lu 
uczni6w. Dopiero w drugiej dekadzie sytuacja powoli poprawiala 
si~, osic:igajc:ic u progu odzyskania przez Polsk~ niepodleglosci stan 
ok. 150 uczni6w (prawie 40% og6lu). 

Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne nr 45 119 

W grudniu 1918 r. Ministerstwo Wyznan Religijnych i Oswie
cenia Publicznego wydalo program oswiatowy m6wic:icy, iz w obo
wic:izkowej, bezplatnej 7-letniej szkole powszechnej uznaje si~ pra
wo do nauczania religii z poszanowaniem tolerancji wyznaniowej 
uczni6w. Szkola z jednej strony szanujc:ic uczucia religijne dziec
ka i jego rodziny, a z drugiej dc:izc:ic do idealu etycznego, nie mia
la wywierac przymusu wyznaniowego. Dzieci mogly wi~c pobierac 
w szkole nauk~ swojej religii, kt6ra pod wzgl~dem tresci pozostala 
w zaleinosci od wlasciwych instancji wyznaniowych. 

Dodatkowo, na marginesie, nalezy wspomniec, iz w grudniu 
1921 r., Komitet Polityczny Ministr6w wydal zestaw wytycznych 
w sprawie utworzenia jednolitego typu polskiej szkoly powszechnej 
z dwoma oddzialami: jednym dla dzieci chrzescijanskich, drugim 
dla dzieci zydowskich. Mi~dzynarodowe nakazy zobowic:izywaly bo
wiem mlode panstwo polskie, aby dzieci mniejszosci mialy prawo 
do nauki w j~zyku ojczystym, co najmniej na poziomie elementar
nym. Snuto nawet plany stworzenia odr~bnych szk6l powszechnych 
dla dzieci zydowskich, ale nie zyskaly one szerokiej aprobaty. 

W1922 r. Ministerstwo Wyznan Religijnych i Oswiecenia Publicznego 
uznalo nauk~ w chederze za spelnienie obowiqZku szkolnego tylko wtedy, 
gdy program nauczania zostanie uzupelniony przedmiotami swieckimi. 
W praktyce dzialaly przede wszystkim chedery niezreformowane (bez 
przedmiot6w swieckich) i dlatego nie zwalnialy one z uc~zczania do 
szk.61 publicznych. W konsekwencji, dzieci starozakonnych przed polu
dniem ucz~zczaly do szkoly panstwowej, a popoludniu do chederu. 

Przez cale lata dwudzieste XX w. stan osobowy uczni6w wyznania 
mojzeszowego tarnobrzeskiej Szkoly Powszechnej pozostawal na sta
bilnym poziomie od ok.100 do 150 os6b tj. (od ok. 31% do 39% og6lu). 

Ustawy j~zykowe z 1925 r. nie obj~ly Zyd6w-rodzic6w, kt6rzy mo
gliby deklarowac wyb6r konkretnego j~zyka nauczania dla swoich 
dzieci. Niekt6rzy dzialacze zydowscy tacy jak Szlojme Mendelssohn 
protestowali przeciw temu, twierdzc:ic ii jidysz nie jest zargonem i ma 
mistrz6w pi6ra i slowa. 
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Wladze podj~ly zatem pewne dzialania kompromisowe. MWR.iOJ 
wydalo pismo dotyczc1:ce nauki dzieci zydowskich w szkolach pu 
blicznych. Stwierdzono w nim m.in., iz uczniowie wyznania mojze 
szowego majc1:cy nauk~ popoludniu, mogc1: bye zwalniani w pic1:tek p 
zmierzchu (w okresie od lX do 13III), w celu wzi~cia udzialu w na 
bozenstwie, a takze to, iz mogli miec nakrycie glowy podczas na 
uki swojej religii. Ponadto na zyczenie rodzic6w, dzieci nie musial 
w soboty wykonywac takich czynnosci, jak: czytanie czy pisanie. 

W dwudziestoleciu mi~dzywojennym istnialy dwie kategori 
szk6l powszechnych, gdzie uczyly si~ dzieci zydowskie: bezplatn 
szkola polska z polskim j~zykiem wykladowym o charakterze asy 

( 

I< 

\ 

( 

~ 

milacyjnym oraz platna zydowska z j~zykiem jidysz. 
Popularnosc pierwszego typu szk6l procentowala stworzenieill 

ewenementu swiatowego - bardzo bogatej literatury zydowskieJ 
pisanej w j~zyku polskim. 

W latach trzydziestych XX w. liczba uczni6w wyznania izraelic 
kiego podejmujc1:cych wysilek edukacyjny, w stosunku do poprzed 
niej dekady ulegla zwi~kszeniu i wahala si~ w przedziale od 150 d 
ponad 200. Pozostajc1:c jednakze w takim samym przedziale procen 
towym w stosunku do og6lu uczc1:cych si~. 

C 

Przez wrota tarnobrzeskiego szkolnictwa powszechnego prze 
szly tysic1:ce uczni6w wyznania mojzeszowego. Dia wielu z nich, sta 
lo si~ pierwszym etapem dlugiej drogi edukacyjnej. To wlasnie t 
- w Tarnobrzegu, stworzono dla nich fundament, na kt6rym mog 
wedlug wlasnych upodoban i ekonomicznych mozliwosci opiera 
sw6j dalszy rozw6j. 

-
-

u 
Ii 
c 

nose uczni6w wyznania mojieszowego obj~ta szkolnictwem powszechnym 
w Tarnobrzegu (wybrane roczniki z lat 1877-1938) 

klasa liczba uczni6w procent catej klasy (%) 

1877/1878 

I 74 46,8 

II 21 28,7 

Ill 24 36,3 

IV 12 31,5 

1878/1879 

I 77 48,4 

II 39 42,8 

IV 19 35,1 

1879/1880 

I 59 44,3 

II 29 55,7 

Ill 29 41,4 

IV 12 21 

1881/1882 

la 80 53,6 

lb 28 32,5 

II 21 32,8 

Ill 22 42,3 

IV 9 21,4 

1883/1884 

la 66 51,9 

lb 60 55,5 

II 30 35,2 

Ill 20 37 

IV 9 20 

1885/1886 

la 39 45,8 

lb 66 59,4 

le 44 47,8 

II 54 51,9 

Ill 34 43 

IV 12 27,2 
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klasa llczba uczni6w procent catej klasy (%) klasa liczba ucznl6w procent catej klasy (%) ,_ 
1887/1888 

, __ 
1901/1902 

la 25 33,3 I 23 39,6 

lb 44 62,8 II 16 23,5 

le 31 54,3 Ill 5 7,8 

II 54 46,9 IV 3 5,7 

Ill 34 32,3 V (5 r. nauki) 0 0 

IV 18 41,8 V (6 r. nauki) 0 0 
1891/1892 1903/1904 

la 82 56,9 I 18 26 

lb 39 54,9 II 18 28,5 

le 30 32,9 Ill 13 25 
II 24 28,9 IV 2 2,9 

Ill 26 32,5 V (5 r. nauki) 0 0 

IV 16 25,8 V (6 r. nauki) 0 0 
1895/96 1906/1907 

la 43 46,2 I 20 25,3 

lb 36 52,9 II 22 33,8 

II 48 52,1 Ill 11 15,4 

Illa 17 28,8 IV 5 12,8 

lllb 26 35,6 V (5 r. nauki) 0 0 

IV 22 31,8 V (6 r. nauki) 0 0 
V 11 22 1909/1910 

1897/1898 la 12 27,2 

I 74 46,5 lb 22 so 
II so 42,7 II 27 34,1 
Ill 52 44 Ill a 7 18,4 

IV 16 17,5 Ill b 7 15,5 
V (5 r. nauki) 16 30,1 IV 11 21,1 
V (6 r. nauki) 2 15,3 V (5 r. nauki) 4 36,3 

1899/1900 V (6 r. nauki) 2 40 

I 24 30,3 1911/12 
II 14 22,2 la 20 44,4 
Ill 9 14 lb 17 41,4 
IV 3 6,6 II 23 29,8 

V (S r. nauki) 1 4 Il l a 13 25 
V (6 r. nauki) 1 6,6 Ill b 16 32,6 
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klasa liczba uczni6w procent catej klasy (%) klasa liczba uczni6w procent catej klasy (%) 

IV 15 21,1 
I~~ 

1921/1922 
V (5 r. nauki) 3 17,6 l a 21 48,8 

V (6 r. nauki) 3 23,07 lb 24 52,1 

1912/1913 II a 13 36,1 

la 22 36,6 II b 21 53,8 

lb 30 60 Ill a 16 43,2 

II a 17 44,7 Ill b 15 38,4 

II b 19 59,3 IV 17 28,3 

Ill a 14 29,7 Va 5 16,6 

Ill b 23 48,9 Vb 5 15,6 

IVa 5 10,2 VI 2 8,6 

IVb 7 16,2 VII 0 0 

V (5 r. nauki) 13 39,3 1922/1923 
V (6 r. nauki) 4 30,7 I 22 36 

1917/1918 Ila 22 56,4 

la 20 38,4 llb 26 60,4 

lb 19 38 Ill a 16 51,6 

II a 22 42,3 Ill b 12 37,5 
II b 20 47,6 IV a 11 32,3 
Ill a 13 29,5 IV b 17 48,5 
Ill b 14 32,5 V 7 20 

IVa 13 30,2 VI 14 33,3 
IVb 20 46,5 VII 1 6,6 
V 11 47,8 1925/1926 
VI 7 46,6 I 20 42,5 

1919/1920 II 17 42,5 
la 23 47,9 Ill 26 55,3 
lb 14 36,8 IV a 14 46,6 
Ila 10 29,4 IVb 12 40 
llb 13 44,8 Va 15 50 
Illa 15 30,6 Vb 8 25 
lllb 24 57,1 VI 14 30,4 
IVa 9 21,9 VII 5 16,1 
IVb 18 50 

V 11 33,3 

VI 3 20 
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klasa llczba ucznl6w procent catej klasy (%) klasa liczba uczni6w procent calej klasy (%) 

1927/1928 1-
1931/1932 

I 15 28,3 la 19 45,2 

Ila 13 43,3 lb 18 45 

llb 14 37,8 II a 26 70,2 

Ill 23 51,1 II b 15 35,7 

IV 11 27,5 Il l 37 53,6 

V 19 35,1 IVa 11 31,4 

VI 7 23,3 IVb 10 31,2 

VII 12 36,3 V 17 24,2 

1928/1929 Vlb 20 38,4 

I a 8 22,8 VII 6 20,6 

lb 12 33,3 1933/1934 
II 17 36,9 II 16 38 

Ill a 18 52,9 Ill a 18 36,7 

Ill b 10 33,3 Ill b 26 54,1 

IV 20 44,4 IVa 23 43,3 

V 7 20 IVb 25 50 

VI 11 28,9 Va 19 38 

VII 4 19 Vb 22 44,8 

1930/1931 Via 9 20 
la 14 31,8 Vlb 6 13,9 

lb 20 52,6 VII 14 25,4 

II 47 66,1 1934/1935 
Ill 21 33,8 I a 23 53,4 
IV 18 39,1 lb 19 55,8 

V 22 40 II 26 44,8 
VI 7 23,3 Ill 21 47,7 
VII 6 20 IVa 18 35,2 

Va 20 40 

Vb 22 40 

Via 12 27,2 

Vlb 12 29,2 

VII 6 13 
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klasa liczba uczni6w ,~ 
1935/1936 

la 22 

lb 20 

II a 21 

II b 17 

Ill 26 

IVa 26 

Va 14 

Vb 21 

VI a 19 

Vl b 16 

VII 10 

1936/37 

la 19 

lb 13 

II a 22 

II b 18 

Il l 31 

!Va 23 

IVb 19 

Va 16 

Vb 8 

VI a 9 

Vlb 13 
VII 15 

1937/1938 

l a 13 

lb 13 
II a 20 

Ill a 15 

Ill b 11 

IVa 23 

Va 12 

Vb 13 

VI a 10 

Vlb 8 

VII 15 

Witold Majka 

procent catej klasy (%) 

45,8 

48,7 

53,8 

48,5 

40 

46,4 

23,3 

36,2 

34,5 

28,5 

20,8 

48,7 

41,9 

47,8 

46,1 

49,2 

so 
39,5 

48,4 

26,6 

18 

27 

22,7 

34,2 

35,1 

34,4 

42,8 

29,7 

35,9 

27,9 

28,8 

22,2 

20.5 

27,2 
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spiel oraz pierwsza iydowska uczenni~; Szyja Linsen?erg_1 w_ ~o~u 
szkolnym 1914/1915 w tarnobrzeskieJ Szkole RealneJ poJawih SH~ 

r6wniez Zydzi-nauczyciele. Prac~ podjql m.in. Jozef Nussbaum, uro-
dzony 16 pazdziernika 1882 roku w Zbarazu, syn Salomona i Blymy 
z domu Szmajuk, swietny matematyk, absolwent lwowskiego wy

,ZYDZI W TARNOBRZESKIM GIMNAZJUMdzialu filozoficznego. Zanim trafil do Tarnobrzega pracowal kolejno 
I SZKOLE ZA WODOWEJ w gimnazjach we Lwowie, Stanislawowie i Swiatynie. 

Kazimierz Reczek maturzysta, rocznik 1939, tak wspominal t~ 
nietuzinkowq postac: ,,Profesor Jozef Nussbaum, zwany ,,Joskiem" 
by} wspanialym wykladowcq matematyki. Nazywano go r6wniez 
,,Panie tuman", gdyz w taki to pieszczotliwy spos6b zwykl cz~sto 

Struktura narodowosciowa Tarnobrzega w poczqtkach XX wiezwracac si~ do uczni6w. Serce mial jednak zlote. Zawile problemy 
ku podobna byla do wi~kszosci galicyjskich miasteczek, w kt6rych1atematyczne wykladal z uporem tak dlugo, az na jego pytanie: 
przewaiala ludnosc zydowska. Wedlug spisu z 1910 roku stanowi,,zrozumieli Panie tumany wszyscy?", klasa musiala odpowiedziec 
Ii oni 76% og6lu mieszkanc6w. Zdecydowa?a w~~kszosc z ni~h t'zgodnym ch6rem twierdzqco2• Profesor Nussbaum ~yl mocn~ zwiq
tzw. Zydzi ortodoksyjni, nie tylko nie zna)<lcy J~zyka polskieg<zany z miastem, szybko stajqc si~ cz~sciq jego elity. Zonaty z Zanetq 
lecz takze w spos6b swiadomy zyjqcy we wla~nym ,,kulturowy~z domu Speiser, mial troje dzieci, z kt6rych dwoje; Zofia i Zygmunt 
getcie". Tylko niewielki procent stanowili Zydzi zasymilow2byli absolwentami tarnobrzeskiego gimnazjum. Wraz z Nussbau
ni, aktywnie uczestniczqcy w zyciu spolecznym miasta. Dla tycmem zatrudniony zostal takze drugi Zyd, Samuel Zamojre. By} na
ostatnich powstanie w Tarnobrzegu CK Szkoly Realnej stanowiluczycielem pomocniczym, uczqcy religii mojzeszowej. Od lat jego 
szans~ intelektualnego rozwoju ich dzieci i pogl~bienia relacji zliczna rodzina mieszkala w kamienicy na tarnobrzeskim Malym 
spolecznosciq polskq. Co prawda wi~kszosc rodzin zydowski0Rynku. Nalezal do najbardziej rozpoznawalnych postaci w miescie, 
posylala swoje dzieci do szk6l wyznaniowych, na kt6rych zazW)wysoki, chudy, mocno utykajqcy, stal si~ przedmiotem wielu zart6w 
czaj konczyli oni edukacj~, to jednak byla posr6d nich grupa tyclze strony tarnobrzeskiej mlodziezy. Pr6cz pracy w gimnazjum uczyl 
co ucz~szczali razem z Polakami do szk6l powszechn~ch, a ~1takze j~zyka hebrajskiego w szkole iydowskiej oraz przez 34 lata 
st~pnie kontynuowali nauk~ w gimnazjach; w Rzeszowie, D~b1dreligii mojzeszowej w tarnobrzeskiej szkole zawodowej. Zmarl 
i przede wszystkim w Krakowie. 28 maja 1939 roku. 

Powstala w 1909 roku Szkola Realna nie od razu znalazla uznan• W 1916 roku, na og6lnq liczb~ 184 uczni6w w szkole, Zyd6w 
w oczach tarnobrzeskiej iydowskiej spolecznosci. Posr6d przyj~tyJbylo 17-tu. Proporcje te nie ulegly wi~kszej zmianie takze w pierw-
pierwszych uczni6w bylo tylko jedno dziecko iydowskie, Alter Burs, _ _ _ __ _ 
tyn' syn znanego miejskiego kupca. W trzecim roku dzialalnosl Wszystkie <lane statystyczne pochodza z corocznych sprawozdan szkolnych - patrz: 

k / Sprawozdania Dyrekcji CK Szkoly Realnej, Panstwowej Szkoly Realnej i Panstwo
szkoly (1911/1912), uczni6w iydowskich bylo juz pi~ciu, oho wsp wego Gimnazjum im. hetmana J. tarnowskiego w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 2004. 
mnianego Bursztyna, Arnold Reben, Leib Hauser, Chaskel Wide2 K. Reczek, Zydzi w mojej pamieci, wTZH, nrl, Tarnobrzeg1991. 
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szym roku dzialalnosci szkoly, w wolnej juz Polsce. W gimnazjum 
uczylo si~ wtedy 211 uczni6w, wsr6d kt6rych bylo 21 Zyd6w, co sta
nowilo okolo 10%, czyli mniej wi~cej tyle ile cala populacja Zyd6w 
w Rzeczpospolitej. Ten procent utrzymal si~ do ostatniego przed 
wojnq roku szkolnego, choc liczba Zyd6w w Tarnobrzegu w por6w
naniu z poczqtkiem wieku spadla w stosunku do Polak6w nieomal 
dwukrotnie (stanowili niewiele ponad 40%). 

Interesujqcym wydaje si~ takze zestawienie liczby uczni6w zy
dowskich z ich ucz~szczaniem na lekcje religii mojzeszowej. W roku 
szkolnym 1920/ 1921 na og6lnq liczb~ 214 uczni6w w szkole, przy
padalo 22 uczni6w pochodzenia zydowskiego, z kt6rych na wspo
mniane zaj~cia ucz~szczalo 17 uczni6w. Wydaje si~, ii: r6znic~ pi~ciu 
os6b stanowili uczniowie pochodzqcy z rodzin zydowskich calkowi
cie spolonizowanych. 

Nast~pny rok szkolny (1921/1922) przyni6sl kolejne zmiany w gro
nie pedagogicznym szkoly, do kt6rego dolqczyl profeso_r Mojzesz Lau
fer. Urodzony 1 czerwca 1879 roku w Mlyniskach kolo Zydaczowa, syn 
Sarnuela i Zlaty, po ukonczeniu gimnazjum w Zloczowie, studiowal ger
manistyk~ i filologi~ klasycznq we Lwowie. W czasie I wojny swiatowej 
przez cztery lata w stopniu podchorqzego walczyl w szeregach armii au
striackiej. Do tarnobrzeskiej szkoly przybyl jako kandydat do stanu na
uczycielskiego, po trzech latach pracy w zydowskiej Szkole Handlowej 
we Lwowie. Uczyl geografii i j~zyka niemieck:iego, a jego pobyt w Tar
nobrzegu zakonczyl si~ tragicznie. Posqdzany o zbyt bliskie kontakty 
zjednq z uczennic, popelnil 4 listopada 1934 roku samob6jstwo. 

Pod koniec lat dwudziestych w szkole pojawili si~ kolejni na
uczyciele pochodzenia zydowskiego. W 1927 roku swoja kr6tka 
przygod~ z oswiatq rozpoczql dr Otton Loewy, pelniqcy funkcj~ 
starszego lekarza powiatowego, kt6ry uczyl klasy si6dme higieny. 
Jego rodzinna byla calkowicie spolonizowana, a dwoje dzieci r6w
niez ucz~szczaly do tarnobrzeskiego gimnazjum. Kilka lat przepra
cowal w nim takie Mojiesz Altbauer, nauczyciel j~zyka polskiego, 
opiekun szkolnego k6lka literackiego i biblioteki szkolnej. 
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Pelnq list~ nauczycieli pochodzenia zydowskiego uzupelniajq: 
Dawid Baumgartem i Maksymilian Duhl. Dla tego pierwszego, uro
dzonego 15 maja 1904 roku w Krzowej pow. Brzezany, nauczyciela 
laciny i j~zyka niemieckiego, praca w Tarnobrzegu, dokqd przyszedl 
w 1928 roku, po rocznym nauczaniu w gimnazjum w Horodence byla 
jedynie epizodem, w przeciwienstwie do profesora Duhla, swietnego 
matematyka, kt6rego nauczanie zostawilo znaczqce pi~tno w umyslach 
jego wychowank6w. Urodzony 22 grudnia 1898 roku w Borszczowie, 
syn Berisza i Basi, po ukonczeniu gimnazjum w Stanislawowie, od
byl czteroletnie studia na Wydziale filozoficznym Uniwersytetu Jana 
Kazimierza we Lwowie w zakresie matematyki. Zanim trafil do Tar
nobrzega uczyl w prywatnym gimnazjum w Horodence, gimnazjum 
panstwowym w Przemyslu i gimnazjum w Lezajsku. 

Cytowany juz K. Reczek wspominal: ,,Nauczycielem matematyki 
byl ogromnie lubiany przez uczni6w Maksymilian Duhl, konczq
cy swoje wyklady stwierdzeniem: «A to chcielismy udowodnic». 
Byl iarliwym patriotq, niestrudzonym organizato1'em akademii 
z okazji swiqt narodowych, wielbicielem Marszalka Pilsudskiego 
i legion6w. ' '3 W Tarnobrzegu profesor Duhl zawarl zwiqzek malzen
ski z A.Imq z domu Klinger, z kt6rq mial cork~ Juli~. 

Kr6tki epizod pracy w tarnobrzeskim gimnazjum w roku szkol
nym 1928/1929 miala takze Eugenia Finsterbusch, urodzona 
22 lutego 1901 roku w Samborze, absolwentka Samborskiego gim
nazjum i Wydzialu filozoficznego Uniwersytetu lwowskiego. Uczy
la biologii i chemii m.in. w gimnazjach w Sanoku i Stanislawowie. 
Warto wspomniec ii: jako jedyna z uczqcych w tarnobrzeskiej szkole 
nauczycieli pochodzenia zydowskiego, zmienila oficjalnie swoje wy
znanie z mojzeszowego na katolicyzm. Jej m~zem byl Michal Trem
balowicz, prokurator Sqdu Okr~gowego w Stanis}awowie. 

Przywolajmy jeszcze pami~c o tych tarnobrzeskich Zydach, kt6-
rzy wspomagali, cz~sto przez dlugie lata, funkcjonowanie szkoly. 

3 Tamze 
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W dzialajqcym przy gimnazjum kole rodzicielskim aktywnie funk
cjonowali, zasiadajqc w jego zarzqdzie Mojzesz Laufer i jego zona 
Diana. Finansowo, biednych uczni6w i to w spos6b systematyczny 
wspomagaly zony gimnazjalnych profesor6w, panie: Nussbaumo
wa, Lauferowa, Loewiowa oraz zona szkolnego lekarza, pani Rud
nerowa. Przez dlugie lata na potrzeby szkoly, pozbawionej wlasnej 
siedziby, sw6j budynek uzyczal jeden z najbogatszych zydowskich 
kupc6w Leib Eckstein. 

Bezpowrotny kres zwiqzkom tarnobrzeskiego gimnazjum z zy
dowskq spolecznosciq miasta polozyl wybuch II wojny i okupacja 
niemiecka Tarnobrzega, kt6ra przyniosla zaglad~ wi~kszosci miesz
kajqcych tu Zyd6w. 2 paidziernika 1939 roku Niemcy wyrzucili ich 
z miasta, kierujqc za San do sowieckiej strefy okupacyjnej. W trak
cie tego exodusu cz~sc z Zyd6w zostala zastrzelonych, pozostali 
udali si~ na wsch6d, gdzie wi~kszosc z nich po agresji Niemiec na 
Zwiqzek Sowiecki, zn6w znalazla si~ pod hitlerowskq administracjq. 
Przykladem dramatycznych los6w tarnobrzeskich Zyd6w byly r6z
ne dzieje wspomnianych w tym artykule postaci. Jozef Nussbaum 
wraz z zonq, c6rkq i synem, uczniami tarnobrzeskiego gimnazjum, 
po wyp~dzeniu z Tarnobrzega trafili w okolice Tarnopola, gdzie zo
stali zamordowani przez Niemc6w. Przezyla tylko c6rka. 

Doktor Loewy wraz z rodzinq dotarl do Zwiqzku Sowieckiego, 
i tam jako wrog6w klasowych deportowano ich na wsch6d. Po ukla
dzie Sikorski - Majski, zwolnieni z obozu, wraz z armiq gen. Andersa 
przedostali si~ do Persji, gdzie wycienczony katorgq lekarz zakonczyl 
swoje zycie. Jego syn Stanislaw, tez absolwent tarnobrzeskiego gimna
zjum, jako zolnierz II Korpusu Polskiego, przeszedl caly szlak bojowy 
walczqc m.in. pod Monte Cassino. Po wojnie wraz z siostrq osiadl w An
glii, utrzymuj::ic az do smierci staly kontakt ze szkolnymi kolegami. 

Niekt6rzy z absolwent6w szkoly walcz::ic z broniq w r~ku, 
w polskim mundurze, oddali zycie za woln::i Polsk~ i za Tarnobrzeg. 
Jednym z nich byl Markus Kahane, kt6ry w szeregach tzw. armii 
Berlinga zgin::tl w walkach o Wal Pomorski. 
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Wojn~ udalo si~ przezyc Mojzeszowi Altbauerowi i Maksymilia
nowi Duhlowi, kt6rzy po jej zakonczeniu osiedli w Izraelu. 

Gospodarcza aktywnosc Zyd6w, wtym takze tych tarnobrzeskich, 
koncentrowala si~ glownie na dw6ch formach: handlu i rzemiosle. 
Zjawisko to wynikalo z kilku czynnik6w. Pierwszym byla tradycja. 
Zydzi z pokolenia na pokolenie przekazywali sobie, najcz~sciej w ro
dzinach swoje profesje, wzorce zachowan, warsztaty, sklepy i klien
t6w. Drugim czynnikiem byla religia. Koniecznosc bezwzgl~dnego 
wypelniania jej nakaz6w i zakaz6w oraz dostosowanie si~ w swo
jej dzialalnosci gospodarczej do kalendarza swi::it tak wlasnych jak 
i chrzescijanskich zmuszaly Zyd6w do tworzenia malych, cz~sto 
rodzinnych przedsi~biorstw, b::tdi szukania wolnych zawod6w ula
twiaj::icych elastyczne dostosowanie si~ do potrzeb lokalnego rynku. 

Handel zydowski stanowil gl6wne zr6dlo utrzymania tej spo
lecznosci w Tarnobrzegu. Wedlug danych z 1913 roku na og6ln::t 
liczb~ 119 podmiot6w handlowych w miescie, 104 nalezalo do 
Zyd6w. Zdecydowanie przewazal handel detaliczny, choc spora
dycznie Zydzi prowadzili takze hurtownie, skup surowc6w i uslugi 
gastronomiczne. W latach 30 tych XX wieku nastqpil wzrost liczby 
os6b trudniqcych si~ handlem, jednak dominacja Zyd6w nie byla 
juz tak znacz::ica4

• 

Drugim obok handlu zaj~ciem tarnobrzeskich Zyd6w bylo 
rzemioslo. W pocz::itkach XX wieku liczba zydowskich zaklad6w rze
mieslniczych wynosila 42, by w polowie lat trzydziestych wzrosn::ic do 
poziomu ponad dwustu. Wsr6d rzemieslnik6w koncesjonowanych 
Zyd6w bylo 76, a Polak6w 30. Ci pierwsi dominowali w krawiectwie, 
szewstwie i nowych dziedzinach rzemiosla: jubilerstwie i zegarmi
strzostwie. Niekt6re z zydowskich zaklad6w rzemieslniczych cieszyly 
si~ slaw::i i uznaniem wykraczaj::icym poza granice powiatu. Tak bylo 
np. z warsztatami Knoblaucha i Kustlicha5• 

4 T.Zych, Gospodarcza rola Zyd6w w powiecie tamobrzeskim w XIX i XX wieku, 
w: Uwarunkowania przedsfr;biorczosci, red. K. J aremczuk, Tarnobrzeg 2006, s. 743. 

5 Tami e, s.745 
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Napis na plocie w centntm Tarnobrzega ,,Nie kupid u Zyda" - 1938 rok. 

Sytuacja ta w spos6b oczywisty zmuszala Zyd6w do nauki zawodu 
nie tylko w warunkach domowych, lecz takie w szkolnych. Wymu
szane bylo to tak rosnqc,i konkurencjci i to z polskiej strony takie, jak 
tez coraz wi~kszymi oczekiwaniami i potrzebami klient6w. Nie moze 
dziwic wi~c, ze juz w poczqtkach tarnobrzeskiej Szkoly Przemyslowej 
duzy procent stanowili uczniowie zydowscy. W roku powstania szko
ly (1899) na ogolna liczb~ 32 uczni6w, 18 bylo Zydami. Wsr6d nich 
byly osoby o znanych nazwiskach jak na przyklad Osias Horowitz syn 
znanego kupca Izraela czy Jozef Lichtman syn kupca Osiasza. Row
niez w tzw. klasie przygotowawczej na 40 zapisanych uczni6w, 18 
bylo iydami. W drugim roku funkcjonowania szkoly na 34 uczni6w 
zapisanych do klasy pierwszej, Polak6w bylo 20, a iyd6w 146

• Kil
kakrotnie w pierwszych dziesi~ciu latach funkcjonowania szkoly 
wsr6d zapisanych na pierwszy rok nauki wi~cej bylo dzieci zydow
skich niz polskich. Taka sytuacja miala miejsce w latach 1899, 1904 

6 Sprawozdanie Kierownictwa publicznej Doksztalcajacej Szkoly zawodowej w Tar-
nobrzegu za lata 1899-1909 w l0-t<1 rocznic~ istnienia Zal<ladu, Tarnobrzeg 1909. 
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i 1905. W sumie na 906 uczni6w kt6rzy rozpoczynali nauk~ w Szko
le Przemyslowej 342 bylo Zydami. Sytuacja ta nie ulegla zasadni
czej zmianie takie w kolejny dziesi~cioleciu szkoly (lata 1909-1919). 
Wzr6sl jednak procent zydowskich uczni6w w stosunku do Polak6w. 
W pierwszym dziesi~cioleciu Polski Niepodleglej (lata 1919-1929) 
nastqpil 10% wzrost wszystkich uczni6w w szkole w stosunku do po
przedniego dziesi~ciolecia. Wzrosla takie ilosc uczqcych si~ iyd6w. 
Najwi~kszy wzrost uczni6w zydowskim mial miejsce w ostatnim 
przed wybuchem II wojny dziesi~cioleciu istnienia szkoly. Zdomino
wali oni wszystkie klasy. Og6lem w omawianym okresie (1899-1939) 
na og6lna liczb~ 4528 uczni6w, kt6rzy ukonczyli tarnobrzeskq szkol~ 
iyd6w bylo 1657 wobec 2871 Polak6w7• Warto takie odnotowac, iz 
wsr6d uczni6w narodowosci zydowskiej najwi~kszq popularnosciq 
cieszyly si~ nast~pujqce zawody: kupiec, handlarz i krawiec. Stano
wilo to wr~cz idealne odzwierciedlenie stosunk6w gospodarczych pa
nujqcych w miescie. 

Tak ogromny procent uczni6w narodowosci zydowskiej wymuszal 
stworzenie na terenie szkoly swoistego narodowosciowego modus vi
vendi. Kroniki szkolne nie notujq zadnych wi~kszych animozji bqdz 
konflikt6w na tym tle8

• Wystawia to dobre swiadectwo tak nauczycie
lom jak i samym uczniom. Warto przy tym zauwazyc, iz szkola byla 
jednym z najwazniejszych miejsc w miescie, w kt6rym dochodzilo 
nie tylko do trwalego kontaktu pomi~dzy przedstawicielami dw6ch 
dominujqcych narodowosci, ale takie rodzila si~ wzajemna toleran
cja i poznawanie wlasnych r6znic. Unikano przy tym prob nachal
nego narodowego nacisku, tworzqc warunki do piel~gnacji wlasnej 
r6znosci. Najlepszym dowodem na to bylo rozwiqzanie kwestii na
uki religii. Obie, tak katolicyzm jak i religia mojzeszowa byly r6w
noprawne, a o potrzeby duchowe uczni6w dbali: ksiqdz i rebe. Rol~ 
tego ostatniego pelnil przez prawie 40 pierwszych lat istnienia szkoly 

7 Sprawozdanie Kierownictwa Szkoly wydane za lata 1899/1900-1938/39 jako 
w 40-letni<1 rocznic~ istnienia zakladu, Tarnobrzeg 1939. 

8 Tami.e 
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Samuel Zamojre. Jego postac stala si~ nie tylko jednym z symboli tar
nobrzeskiej ,,Przemysl6wki", lecz takie calej zydowskiej spolecznosci 
w miescie. Wraz z licznq rodzinq mieszkal w kamienicy na tzw. Ma
lym Rynku. Wysoki i chudy jak tyczka, utykajqcy na jednq nog~, byl 
przedmiotem wielu iart6w ze strony mlodziezy. Uczyl r6wnoczesnie 
w trzech szkolach: w zydowskiej - j~zyka hebrajskiego, w gimnazjum 
- religii mojieszowej i tego samego przedmiotu w szkole zawodowej. 
Opr6cz dyrektora J6zefa Lopatynskiego mial w tej ostatniej najdlui
szy stai- uczyl przez 34 lata. Zmarl 28 maja 1939 roku, na par~ mie
si~cy przed tragicznymi wydarzeniami, kt6re przyniosly kres historii 
tarnobrzeskich Zyd6w9 • 

1 wrzesnia 1939 roku nastqpil atak hitlerowskich Niemiec na 
Polsk~. Rozpoczynala si~ II wojna swiatowa. Po dw6ch tygodniach 
Niemcy byli jui w Tarnobrzegu. Jednym z pierwszych posuni~c 
wladz okupacyjnych byly decyzje dotyczc1ce Zyd6w. 2 pazdziernika 
1939 roku Niemcy po uprzedniej grabieiy majqtku, wydalili wszyst
kich tarnobrzeskich Zyd6w do sowieckiej strefy okupacyjnej, kt6ra 
znajdowala si~ za Sanem. Starzy, chorzy i niezdolni do marszu zo
stali rozstrzelani na miejscu. Niekt6rzy po paru tygodniach zdecy
dowali si~ na powr6t do miasta. Tych Niemcy osadzili w tarnobrze
skim gettcie - obozie pracy, kt6ry utworzono na terenie przyleglym 
do boinicy. W 1942 i 1943 nastqpila ostateczna likwidacja wszyst
kich pozostalych przy iyciu tarnobrzeskich Zyd6w, kt6rzy zostali 
zamordowani, bqdz wywiezieni do obozu koncentracyjnego10• 

9 Tamze 

10 T.Zych, Tarnobrzeg pod okupacjq niemieckq 1939- 1944, Tarnobrzeg 2008, s.60. 

SPRAWIEDLIWI 
WSROD NARODOW SWIATA 

Ksiqzka Uwiecznienia Kanalu Tarnobrzeg - Dzikow 
Wydana w j~zyku hebrajskim. 

Podala Szifra Mantel - Nussbaum. Spisal Szmuel Szaler. 

w Ksi~dze Uwiecznienia, nalezy wspomniec go~nego chw~y 
naszego polskiego lekarza dr. Eugeniusza Pawlasa,_ kt~ry byl wsrod 
polskich obywateli Tarnobrzega jednym ze Sprawiedhwych, praw-

dziwym przyjacielem Israela. . , . 
Wyr6inial si~ jako zdecydowany humamsta, dla, ~torego _m~

szcz~scie kaidego czlowieka bez wzgl~du na narodowosc, bylo b!1~k~e 
jego sercu. Dobre i sprawiedliwe Jego ~czynki, byly znane w rm~sc~e 
i bardzo chwalone przez miejscowych Zyd6w. Dr. Pawlas urodz1l s1~ 
w jednej z wsi w okolicy miasta Majdan Kolbuszows~1

• Ojciec je~o 
byl r6wniei Iekarzem w czasach austriackich . W ok~~1~y b~~o du_zo 
biednych Zyd6w i od niego nauczyl si~ mlody S):1, cemc 1 c~c1c s~ow 
wiary Mojiesza. z ukonczeniem studi6w umwersyteckich, 0s1~dl 
mlody lekarz w naszym miescie. Zbudowal sobie _dom n~ ~r~mcy 
miasta, kola boiska sportowego, naprzeciwko szp1tala mieJskiego. 
Bylo to blisko konca pierwszej wojny swiatowej. Pr~dko zdobyl u~na
nie jako dob1y lekarz i mianowano go rodzinnym lekarzem ~1rab1ego 
Tarnowskiego. Pracowal tez w Miejskiej Kasie Chorych. W Jego pry-

1 W rzeczywistosci Pawlas urodzil sie w Tarnobrzegu. 
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watnym gabinecie w domu, zawsze bylo pelno chorych, mi~dzy nimi 
takze biedni Zydzi miasta, znaleili u niego sympati~ i pomoc. Od 
chorego, kt6ry nie mial pieni~dzy dla zaplacenia leczenia, Dr. Pawlas 
jako czlowiek dobrego serca, nie iqdal honorarium, a byly przypadki 
dania lekarstw bezplatnie. Opowiadano, ze w wypadkach odwiedzin 
u ubogich z ,,Rulek"2, zostawial u chorego sum~ pieni~dzy, w spos6b 
dyskretny. Dr. Pawlas chodzil pieszo, nawet w p6znych godzinach 
nocnych i bez wzgl~du na pogod~, do chorych biednych w zapuszczo
nych zaulkach ,,Rulek", aby dac im pomoc lekarskq bezplatnie. 

dr Eugeniusz Paw/as 

Dr. Pawlas, byl wolno
myslicielem, nie wierzyl 
w Chrystianizm i nie cho
dzil do Kosciola, przy tym 
liczyl si~ bardzo z uczuciem 
naboznych Zyd6w i jezeli 
zostal wezwany w sobot~, 
nie zqdal honorarium na 
miejscu gdyz wiedzial, ze 
po mini~ciu soboty, ho
norarium zostanie przy
niesione. Odpowiadal tez 
pozytywnie na prosby jal
muzne i datki na fundusze 
syjonistyczne. 

Dr. Pawlas umarl 
w mlodym wieku w roku 
1937 na zakazenie krwi. 
M6gl ocalic swoje zycie'. 
przez amputacj~ praweJ 
r~ki, ale nie wyrazil zgody. 
Zaloba byla wielka w calym 

2 Ulica tarnobrzeska, zamieszkala przez zydowskq biedot~. 
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miescie. Obywatele zdawali sobie spraw~, ze b~dzie im go brakowa
lo. W pogrzebie brali udzial wszyscy Zydzi z miasta, na czele z prze
wodniczqcym Kahalu. Zona jego Janina, byla wierna Jego drodze 
w zyciu i po smierci. Ona uwaiala za ideal p6jsc do biednego naro
du w miasteczkach polskich i bye im pomocnq. Pani Janina Paw
las, nie rozr6zniala mi~dzy narodowosciq, duzo zrobila dla Zyd6w 
miasta. W p6zniejszych latach trzydziestych, kiedy pod wplywem 

, hitleryzmu, zwi~kszyl si~ antysemityzm polski, w czasach bojkotu 
finansowego, na handel zydowski - Pani Pawlas sprzeciwiala si~ 
i demonstracyjnie kontynuowala zakupy w sklepach zydowskich. 
W dniu wygnania Zyd6w tarnobrzeskich z miasta3, Pani Pawlas 
proponowala kryj6wk~ dla calej mojej rodziny (Szfira Nussbaum). 

Nast~pnie po zwolnieniu z piekla hitlerowskiego, kiedy wr6ci
lam samotna do miasta, troszczyla si~ o wszystkie moje potrzeby, 
pomagala mi w czasie cierpienia i to kiedy Jej stan ekonomiczny, 
byl dosyc ci~zki. Oczywiscie, byla to para Polak6w - Chrzescijan -
wyjqtkowa w odnoszeniu si~ i stosunku do Zyd6w, a wi~c byli god
ni, aby ich nazwisko figurowalo w Ksi~dze Uwiecznienia tarnobrze
skiego Kahalu, jako Sprawiedliwych wsr6d Narod6w Swiata. 

3 W dniu 2 pazdziernika 1939 roku 
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ZAGLADA TARNOBRZESKICH ZfllOW 

Wedlug danych statystycznych z 1939 roku w Tarnobrzegu zylo 
2259 Zyd6w, co stanowilo 41,4% wszystkich mieszkanc6w miasta1• Tu 
podobnie jak i wwi~kszosci galicyjskich miasteczek ,, ... wi~kszoscZyd6w 
mieszkala w ,,obyczajowych gettach" iyjqc w tradycyjnym ukladzie reli
gijno-spolecznym, bez znajomosci zwyczaj6w polskich, a czasem nawet 
j~zyka. Wzajemne kontakty polsko-zydowskie, o ile istnialy, w zdecydo
wanej wi~kszosci ograniczaly si~ do spraw scisle zawodowych"2

• 

Po uplywie kilkunastu miesi~cy niemieckiej okupacji liczba ludno
sci zydowskiej skurczyla si~ dramatycznie do 2%3• Tym samym Tarno
brzeg zostal na zawsze pozbawiony spolecznej, narodowosciowej i go
spodarczej dominanty, jaka wyznaczala bieg lokalnych dziej6w przez 
350 lat. Ostateczna zaglada resztki tarnobrzeskich Zyd6w nastqpila we 
wrzesniu 1943 roku, kiedy to zlikwidowano miejscowe getto4 • 

1 Tarnobrzeg. Dzieje miasta ... s.463, A.Potocki, .iydzi w Podkal'packim, 
Rzesz6w 2004, s.186. 

2 E.Rqczy, Pomoc Polak6w dla ludnosci iydowskiej na Rzeszowszczyinie 1939-1945, 
Rzesz6w 2008, s.27. 

3 AAN, RGO Krakow, sygn. 704, Sprawozdania Polskiego Komitetu Obywatelskiego (PKO) 
w D~bicy 1941-1942. Sprawozdanie z inspekcji Delegatury PKO w Tarnobrzegu, k.313. 

4 Wsr6d historyk6w lokalnych toczy si~ swoisty sp6r o istnienie getta w Tarnobrzegu. 
Cz~sc badaczy uwaza, ii: Niemcy utworzyli tu tylko ob6z pracy. Za istnieniem getta 
przemawia fakt, ii: wladze niemieckiejeszcze do 1942 roku wysylaly pisma adresowa
ne ,,do zarzqdu gminy zydowskiej w Tarnobrzegu". 0 istnieniu getta w Tarnobrzegu 
piszq r6wniez autorzy atlasu: Wysiedlenia, wyp~dzenia i ucieczki. 1939-1959, War
szawa 2008, s.128. 
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Polityka eksterminacji Zyd6w zacz~la si~ tuz po wkroczeniu 
pierwszych oddzial6w niemieckich do Tarnobrzega w polowie 
wrzesnia 1939 roku. Byla ona wynikiem ustalonej wczesniej poli
tyki narodowosciowej, kt6rej gl6wnym kryterium byla teoria raso
wa5. Do jej realizacji przystqpiono jeszcze przed wybuchem wojny, 
tworzqc specjalne oddzialy do ,,terroryzowania" zaj~tych obsza
r6w. 21 wrzesnia szef Gl6wnego Urz~du Bezpieczenstwa Rzeszy 
Reinhard Heinrich wydal wytyczne, w kt6rych nakreslil niemieck4 
polityk~ wobec Zyd6w; ,,Nalezy odr6znic: 1) ostateczny eel (kt6ry 
wymaga dluzszego czasu), 2) od etap6w prowadzqcych do ostatecz
nego celu (kt6re b~dq realizowane w kr6tkich terminach)"6

• W ra
mach realizacji pierwszego etapu dzialan trwajqcego od pazdzier
nika 1939 roku do pazdziernika 1940 roku, Niemcy tworzyli getta, 
zwane oficjalnie zydowskimi dzielnicami mieszkaniowymi. 

5 Jeszcze w okresie dzialan wojennych Rzeszowszczyzn~ opuscilo ok.30 tys. Zyd6w, 
patrz: E. Rqczy ... s.2. 

6 Ekstel'minacja .iyd6w na ziemiach polskich w okl'esie okupacji hitlerowskiej, War
szawa 1957, s. 26. 

Widok na synagog? i zlikwidowany stary cmentarz zydowski-1942 r·ok 
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Pierwsze na terenie GG powstalo w Piotrkowie, a suma wszyst
kich na ziemiach polskich przekroczyla liczb~ 4007

• 

Tuz po wkroczeniu do Tarnobrzega wojska niemieckie dopuscily 
si~ gwalt6w na ludnosci zydowskiej, niszcz.:tc i grabiqc jej mienie, nie 
oszcz~dzajqc przy tym takze obiekt6w kultu religijnego. Wtedy tei do
szlo do pierwszych mord6w na Zydach, Niemcy zabrali z miasta 5 os6b, 
umyslowo chorych oraz starc6w i rozstrzelali ich w rejonie Skalnej Gory. 

Nagminnq praktykq stalo 
si~ publiczne poniianie Zy
d6w, gl6wnie przez niemiec
kich iandarm6w, kt6rzy ob
cinali im brody i pejsy oraz 
szydzili z ich ubioru. 

Jeszczewewrzesniu1939 r. 
burmistrz Tarnobrzega Anto
ni Runiewski, otrzymal roz
kaz przygotowania Zyd6w do 
opuszczenia miasta8

• Na pole
cenie Niemc6w zorganizowal 
wsr6d nich zbi6rk~ pieni~dzy, 
swoisty haracz, kt6ry przyni6sl 
okupantom kwot~ 16 tysi~cy 
zlotych9 • 2 pazdziernika, zgod
nie z wczesniejszym rozpla
katowanym rozporzqdzeniem 

Zolnierz niemircki obcina brodf? tarno- wzywajqcym ludnosc iydow-
brzeskiemu Zydowi - wrzesidi 1939 skq do stawienia si~ na rynku, 

7 Najnowsze dzieje Zyd6w w Po/see, red. J.Tomaszewski, Warszawa 1993, s.283. 
8 T.Bieda, Rabunek mienia zydowskiego na terenie poludniowo-wschodniej Pol

ski w latach 1939-1944, ,,Studia nad okupacji.i ... t.4, Rzeszow 1985, s. 48, T.Zych, 
ZWZ-AK ... s. 36. 

9 APS, WPT,, syg.1, Protokol polustracyjnym Urz~du Miasta Tarnobrzega z Paidzier
nika 1940 r, k.75. 
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a ludnosc polskq ostrzegajqcym przed wszelkimi k?ntaktami z iy
dowskimi sqsiadami, zebrano w centrum miasta Zyd6w, nakazu
jqc im opuszczenie go do godziny 11.oo ,,Kazano im isc na rynek, 
- wspominal jeden z tarnobrzeian - kobietom, m~zczyznom i dzie
ciom. Po gorqczkowych naradach, pelni zlych przeczuc wyszli na 
miasto. Tu zbito ich w gromad~ i zacz~to zabierac najcenniejsze 
rzeczy. Kazano odebrac zloto, brylanty i obcq walut~. Na stole pi~
trzyly si~ pieniqdze. Jednq kobiet~, jako bardzo bogatq, na srodku 
rynku przy wszystkich rozebrano do naga i bardzo kazdq czesc bie
lizny rzucali na st6l. Ogoloconych ze wszystkiego wyp~dzono w Lu
belskie. Tych, kt6rzy si~ ukrywali rozstrzeliwano. Duzo ucieklo do 
Koprzywnicy"10• Akcje przesiedlenia przeprowadzala tarnob:zeska 
zandarmeria przy udziale policji granatowej. Wysiedlonych Zyd6w 
skierowano w stron~ sowieckiej strefy okupacyjnej, nad San, w re
jon Rudnika, gdzie z braku mostu, pogoniono ich na drugq stron~ 
wplaw. W trakcie przeprawy iandarmi urzqdzili sobie strzelanie do 
b~dqcych w wodzie ludzi. Tych, kt6rzy nie mogli o w}asnych silach 
opuscic miasta, rozstrzelano na miejscu11 • Decyzja o wyp~dzeniu 
Zyd6w z Tarnobrzega byla niewqtpliwie skutkiem og6lnej polityki 
okupanta wobec tej narodowosci, kt6rq najdobitniej wyrazil guber
nator Hans Frank w swoim przem6wieniu do starost6w i komisarzy 
miejskich w GG, wygloszonym 25 listopada 1939 roku w Radomiu; 
,,Z Zydami si~ nie cackac ... im wi~cej umiera, tym lepiej, trafic g? -
to zwyci~stwo naszej Rzeszy ( ... ). Chcemy przerzucic wszystkich Zy
d6w na wsch6d od Wisly. Zyd6w b~dziemy uciskac wsz~dzie, gdzie 
tylko b~dziemy mogli. Idzie tu o wszystko ... nie potrzeba nam Zy
d6w w Rzeszy. Prawdopodobnie linia Wisly, poza tq liniq - nic. Naj
wainiejszy nar6d tutaj - to my"12

• Wyp~dzani Zydzi mogli wziqc ze 
sobq tylko podr~czny bagai, pozostala zas cz~sc ich majqtku zostala 

10 Zycie i zaglada Zyd6w polskich 1939-1945. Relacje swiadk6w, opr. M. Grynberg, 
M. Kotowska, Warszawa 2003, s. 222. 

11 IPN-Rz-191//112, Relacja W. Mi.iczki z 31.10.1946 r., k. 25. 

12 Eksterminacja Zyd6w ... s. 26. 



146 Tadeusz Zych 

skonfiskowana na rzecz Rzeszy.13 Wyrzucony z zydowskich dom6w 
sprz~t, gl6wnie meble ulokowano w boznicy, gdzie mial bye sprze
dawany, a zysk z tego procederu zasilic mial kas~ miasta. W tar
nobrzeskim magistracie utworzono specjalny referat, kt6ry mial 
zarzqdzac pozydowskimi nieruchomosciami, na jego czele stanql 
miejscowy volksdeutsch Leon Dziadosz. Podobny wydzial powstal 
w tutejszym Landkomisariacie, kt6ry funkcjonowal pod nazwq 
,,Treudhander der ehem jiidischer Wohnahuser und Grundstiicke 
im Landbezirke Tarnobrzeg" i zajmowal si~ zydowskim mieniem 
na terenie przedwojennego powiatu tarnobrzeskiego. W wi~kszosci 
opr6znionych domach ulokowano przesiedlenc6w z Poznans~iego. 

Wiosnq 1940 roku niewielka cz~sc wyrzuconych z miasta Zyd6w 
powr6cila don, bqdz to z teren6w sowieckich, bqdz z innyc~ oko
licznych miejscowosci14

• Pojawienie si~ wtedy duzej grupy Zyd6w 
w Tarnobrzegu zwiqzane bylo z rozpocz~ciem funkcjonowania 
w miescie duzej niemieckiej firmy budowlanej ,,Bermann", kt6-
ra potrzebowala taniej sily roboczej. Jeden z mieszkanc6w miasta 
wspominal: ,,W owym czasie (1940 rok-TZ) zauwazylem, ze Niemcy 
zacz~li zwozic mlodych Zyd6w, wsr6d kt6rych znajdowali si~ r6w
niez i starsi, zdolni zdaniem firmy niemieckiej do pracy. Przywozo
nych do Tarnobrzega samochodami Zyd6w umieszczali w b6znicy, 
kt6ra byla otoczona wysokim plotem przeciqgni~tym przez Niem
c6w drutem kolczastym"15

• Wielu Zyd6w przybylo takze do Tarno
brzega zwabieni wiesciami o mozliwosciach latwego znalezienia tu 
lokum oraz decyzjq starosty d~bickiego zezwalajqca na osiedlenie 
si~ w miescie. Wydawana w Krakowie pod kontro14 wladz niemiec
kich ,,Gazeta Zydowska", oficjalny organ Rad Zydowskich w nume-

13 Cytowana juz E. R~czy podf!je, iz w sumie z teren6w Rzeszowszczyzny zostalo wysie
dlonych za San ok. 21 tys. Zyd6w, patrz; E.R11czy ... s.32. 

14 Decyzja o powrocie wielu Zyd6w by! wynikiem sytuacji w jaki~j znalezli si_~ _oni 
w pierwszych miesi~cach okupacji na terenach GG, kt6ra byla o Wlele korzystmeJsza 
nii w innych cz~sciach okupowanego kraju 

15 IPN-Rz-191/528, zeznanie A. Pawlika, k.46. 
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rze z 6 sierpnia 1940 roku tak opisywala sytuacj~ w Tarnobrzegu: 
,,W zwiqzku z wysiedleniem zydowskiej ludnosci Krakowa, pozwa
lam sobie zauwazyc, ie jest miejsce dla wi~kszej ilosci rodzin w Tar
nobrzegu. W swoim czasie Zydzi tutejsi zostali wysiedleni w 80%, 
znajduj4 si~ obecnie we Lwowie; teraz jednak Kreishauptmann 
w D~bicy zezwolil, by Zydzi wr6cili. Miasto Tarnobrzeg jest opr6z
nione; niekt6re mieszkania zostaly opr6znione; niekt6re mieszka
nia zostaly uszkodzone, wi~c za minimalna kwot~ dadz4 si~ te braki 
usunqc"16

• Niekt6rzy z tych, kt6rzy wr6cili liczyli zapewne, ze sy
tuacja w miescie ulegnie normalizacji. Swiadczq o tym chociazby 
wnioski skladane przez niekt6rych kupc6w do burmistrza miasta 
o wydanie zgody na uruchomienie sklep6w w Rynku Gl6wnym17• 

Niestety, zamiast powrotu do przedwojennych stosunk6w, na tar
nobrzeskich Zyd6w czekala tragiczna okupacyjna rzeczywistosc. 
Zostali oni poddani rezimowi prawa, jakie wobec Zyd6w, Niemcy 
zastosowali w calej Generalnej Guberni. J ego podstawowymi zalo
zeniami bylo ograbienie Zyd6w z ich calego maj4tku oraz stopnio
we wyniszczenie glodem18• Cz~sc Zyd6w, gl6wnie osoby niezdolne 
do pracy, Niemcy ulokowali w utworzonym w Baranowie Sando
mierskim najwi~kszym w okolicy getcie. 11 wrzesnia 1941 roku ulo
kowano tam siedem zydowskich rodzin przybylych z Tarnobrzega 
w specjalnym konwoju, w asyscie dw6ch granatowych policjant6w. 
Niekt6rzy z wysiedlonych nie baczqc na konsekwencje zdecydo
walo si~ powr6cic do rodzinnego miasta. W pismie z pazdziernika 
1941 roku starosta d~bicki instruowal komendanta policji polskiej: 
,,Doszlo mi do wiadomosci, ie powr6cilo z powrotem kilku zyd6w 
wysiedlonych do Baranowa i mieszkajq nadal w swoich starych 
mieszkaniach. Przestrzegam pana ze mieszkania zydowskie zaj~te 

16 ,,Gazeta Zydowska", z 6.08.1940. 

17 APS, AMT, sygn.72, Pismo Arona Zwetschenbauma do burmistrza Tarnobrzega 
z 10.12.1940r., k.18. 

18 Okupacja i ruch oporu w dzie1111iku Hansa Franka 1939-1945, t . l, Warszawa 1970, 
s. 55. 
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przez komisj~ przesiedlenczq nie mogq bye przez zyd6w zajmowa
ne. Dlatego upraszam o natychmiastowe stwierdzenie, kt6rzy zydzi 
z powrotem wr6cili i ich bezwarunkowo do s?boty 4.10.41 ~sunqe 
z mieszkania"19• O tym, iz przypadki powrotu Zyd6w na swoJe stare 
miejsce zamieszkania byly dose powszechnym zjawiskiem swiadczy 
kolejne pismo d~bickiego Kreishauptmanna z listopada 1941 roku. 
,,Stwierdzilem - pisze starosta - ze w ostatnim czasie wi~ksza ilose 
zyd6w przybyla z Dystryktu galicyjskiego do obr~bu Kreishaupt
manschaftu D~bica, kt6rzy w poszczeg6lnych gromadach osiedlajq 
si~ na staly pobyt ... Aieby dzikiemu naplywowi zasunqe zapor~ do
nosz~, ze bez mojego poprzedniego zezwolenia nie smie zaden zyd 
w przejeidzie si~ osiedlie lub przybye na pobyt staly ... Dotyczy to 
wszystkich zyd6w bez wyjqtku. Jezeli zydzi w tym celu przybywajq 
nie wolno ich przyjqe do rejestracji mieszkanc6w. Nalezy mi o nich 
natychmiast doniese azebym m6gl wydae zarzqdzenie o ich ukara
niu i odeslaniu"20

• 

Okupanci kryteria rasowe przeniesli r6wniei na polityk~ aprowi
zacyjnq. Swiadczq o tym kolejne rozporzqdzenia burmistrza Tarno
brzega, dotyczqce realizacji reglamentowanej sprzedazy produkt6w 
zywnosciowych. W kwietniu 1941 roku ustalil on np. zasady wyda
wania cukru za dwa miesiqce; dla os6b pochodzenia aryjskiego 700 g 
na osob~ oraz dla Zyd6w 350 g. W grudniu tego samego roku racja 
cukru zostala rozporzqdzeniem burmistrza zmniejszona o?powied
nio do 400 i 200 g. By nie dopuscie do zaopatrywania si~ Zyd6w na 
wolnym rynku, r6wniez i tu okupant wprowadzil surowe ogranicze
nia. Wlipcu 1941 roku starosta d~bicki wydal za:zqdzenie w ,,sprawie 
sprzedazy towar6w i srodk6w zywnosciowych Zydom": ,,Ze wzgl~~u 
na to ze ludnosc zydowska wszystkie zyciowo wazne towary wykupuJe 
i po paskarskich cenach odsprzedaje, 22 lipca wydalem zarzqdzenie 
ograniczajqce czas zakupu przez zyd6w. Zydom wolno tylko w czasie 

19 APS, AGTbg, sygn 350, Pismo starosty dE;bickiego do komendanta Policji w Tarno-
brzegu z paidziernika 1941 r., k.23. 

20 Tamie, k. 25. 
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mi~dzy godzinami 11-12 przed poludniem, a 16-17 po poludniu kupo
wac wszelkiego rodzaju towary''21

• Na pozostale, nieliczne juz sklepy 
zydowskie nalozono obowiqzek pracy w sobot~, przy r6wnoczesnym 
jej zakazie w niedziel~. Mialo to uderzyc w religijne normy zydowskie, 
zmuszajqc ortodoksyjnych Zyd6w do lamania sumien. Jeszcze gorzej 
wyglqdala sytuacja w zakresie podstawowych warunk6w zdrowia 
i higieny. Wedlug ogloszenia z lipca 1941 roku, wydanego przez ma
gistrat, Zydom nie przyslugiwala nawet najmniejsza ilose wydawa
nego na kartki mydla22

• Zostali oznaczeni znakiem gwiazdy Dawida, 
kt6ry obowiqzkowo musieli nosic na ramieniu, oraz umieszczeni na 
terenie getta, odizolowanego od pozostalej cz~sci miasta. Utworzo
no go w przedwojennym tzw. kwartale zydowskim, ciqgnqcym si~ od 
wschodniej pierzei rynku,wzdluz ulicy Mickiewicza gdzie znajdow~ly 
si~: cmentarz, synagoga, mykwa, jesziwa oraz rabin6wka. Pr6cz Zy-

21 Tamie, syg. 408, ZarziJdzenie starosty d'<bickiego z 25 lipca 1941 r., k.22. 
22 APS, AMT syg. 68, Ogloszenie burmistrza Tarnobrzega z lipca 1941 r., k. 4, 5, 11. 

Rabin6wka w Tamobrzegu- 1942 roku 
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d6w tarnobrzeskich zgromadzono tam takie niewielkq ilosc ludnosci 
zydowskiej z J aroslawia, Niska, Rozwadowa oraz grup~ przybylq za 
zgodq Kreishauptmana z Krakowa. Getto otoczono parkanem zwien
czonym drutem kolczastym. 

Zydzi stworzyli na terenie getta wlasny samorz::id na czele z Radq 
Zydowsk::i, reprezentowan::i przez jej przewodniczqcego23

• Z ramie
nia okupant6w nadzorujqcym getto byl volksdeutsch Stanislaw Pa
luch. Zydzi zobowiqzani byli do codziennej pracy na rzecz niemiec
kiej firmy budowlanej ,,Bermann", kt6ra na terenie getta miala swoje 
warsztaty. Cz~sc z nich pracowalo poza miastem, przy budowie dr6g. 
Helena Szewera byla cz~sto swiadkiem marszu Zyd6w do pracy, gdyi 
mieszkala obok drogi jak::i codziennie byli prowadzeni. ,,Mieszkajqc 
w Miechocinie widzialam jak szli pod eskortq Zydzi na teren budowy 
drogi w kierunku na D~b~. Cz~sto przymuszeni spiewali piosenk~: 

,, Marszalek Smigly - Rydz 
nie nauczyl nas nic, 
a nasz Hitler zloty 

nauczyl nas roboty. " 
Byli bardzo wyn~dzniali i wymizerowani, dlatego ten spiew 

brzmial jak podw6jne szyderstwo"24• Praca trwala od 6 rano do 
zmierzchu, a Zydowi przyslugiwala jako zaplata niewielka racja 
zywnosciowa. Warto przytoczyc w tym miejscu jeszcze jednq rela
cj~ mieszkanca Tarnobrzega, potwierdzajqcq istnienie tarnobrze
skiego getta (obozu). ,,W maju 1941 roku wr6cilem do Tarnobrzega 
z Niemiec, gdzie przebywalem na przymusowych robotach jako je
niec wojenny. Przypominam sobie, ze po moim powrocie na teren 
Tarnobrzega, byl ob6z pracy Zyd6w. Ob6z ten zostal zorganizow~
ny w Tarnobrzegu na terenie ulicy Szerokiej, gdzie wczesniej miesc1l 
si~ rabinat oraz boznica. Wspomniany ob6z byl otoczony parkanem, 
a g6rny parkan byl odci~ty drutem kolczastym. W obozie tym prze-

23 Tamie, sygn. 75 Pismo burmistrza Figasa do Przewodniczl)cego Rady i ydowskiej 
wTarnobrzegu z 05.06.1942 roku, k.14. 

24 Relacja H. Szewera dnia 2 X 2007 roku, rkps w posiadaniu autora. 
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bywali Zydzi z r6znych miejscowosci; ilosc kilkaset os6b. Ob6z byl 
pilnowany przez Niemc6w nalezqcych do firmy Bermann, a na te
renie samego obozu stale przebywal dozorca. Zydzi byli zatrudniani 
przy budowie i naprawie dr6g w kierunku Rzeszowa oraz w kierunku 
Sandomierza, przewaznie na terenie powiatu tarnobrzeskiego. Zydzi, 
kt6rzy pracowali przy drogach szli do pracy znajdujqcej si~ niedaleko 
obozu piechotq, a do prac na terenach polozonych dalej od obozu byli 
dowozeni samochodami wi~ziennymi. Do prac wychodzili wczesnie 
rano, a po calodziennej pracy wieczorem wracali do obozu. Niewqt
pliwie zyli oni w bardzo ci~zkich warunkach, gdyi byli oni wyglodzeni 
i wymizerowani, i przy kazdej sposobnosci prosili o pomoc w szcze
g6lnosci o dostarczenie im chleba, a nawet prosili o sk6rk~ z chleba. 
Byly trudnosci w dostarczaniu im zywnosci i pomagalo si~ im w ten 
spos6b, ze chleb przerzucalo si~ w porze nocnej przez parkan na te
ren obozu. Na terenie obozu odbywaly si~ egzekucje. Slyszalo si~ je
dynie, ze Zydzi w obozie wymierali i nocq byli wywozeni. W jakis czas 
po napadzie Niemc6w na ZSRR, jak mi si~ zdaje, w roku 1942 Zydzi 
z obozu zostali wywiezieni w nieznanym kierunku"25• 

Likwidacja tarnobrzeskiego getta podobnie jak i wszystkich gett 
w GG wynikala z decyzji podj~tej 20 styczna 1942 roku na konferen
cji w berlinskiej dzielnicy Wannsee, gdzie zadecydowano o dokona
niu tzw. ostatecznego rozwiqzania kwestii zydowskiej (,,Endlosung 
der Judenfrage"). Mialo ono polegac na calkowitej eksterminacji 
narodu zydowskiego, kt6rq miano przeprowadzic na terenie GG. 
Oddelegowany przez Himmlera jako szef calej akcji dow6dca SS 
i Policji Odilo Globocnik, juz w marcu 1942 roku przystqpil do jej 
realizacji. Prowadzona w ramach kryptonimu ,,Aktion Reinhard" 
(Akcja Reinhard) sprowadzala si~ do systematycznego likwidowa
nia wszystkich gett poprzez deportowanie z nich ludnosci zydow
skiej do oboz6w zaglady w Belieu, Sobiborze, Treblince, Majdanku 

25 JPN Rz, OKBZH p NP Rzesz6w, syg. IPN-Rz-191/ 528, zeznanie J. Tylutkiego 
z 10.10. 1970r. 
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i Auschwitz26• Likwidacja getta tarnobrzeskiego, kt6ra przeszla do 
historii miasta jako ,,drugie wysiedlenie Zyd6w", rozpocz~la si~ 19 
lipca 1942 roku. W6wczas to wywieziono zdolne do pracy osoby do 
getta w Baranowie Sandomierskim, kt6re pelnilo rol~ punktu zbor
nego dla Zyd6w z calej okolicy, sk4d zostali oni wywiezieni poprzez 
D~bic~ do miejsca zaglady w obozie w Belieu. Podczas akcji przepro
wadzonej przez tarnobrzesk4 policj~ i zandarmeri~ dokonano egze
kucji os6b niezdolnych do pracy; chorych i wycienczonych. Warto 
w tyro miejscu przytoczyc wstrz::isaj::ic::i relacj~ naocznego swiadka 
tamtych wydarze:6: ,,Kilka dni po tzw. ,,drugim wyp~dzeniu" Zyd6w 
z Tarnobrzega, kiedy w miescie pozostawiono jedynie grup~ star
c6w, chorych i niedol~znych, bawi::ic si~ wraz z r6wiesnikami, nagle 
zauwazylem jad::ic::i ulic::i Pilsudskiego furmank~ na kt6rej siedzialo 
kilku Zyd6w. Zatrzymala si~ obok malego bialego domku, nieopo
dal naszego domu, sk4d wyszlo dwie starsze Zyd6wki, kt6re usado
wiono na wspomnianym wozie. Rychlo jednak okazalo si~, iz za nim 
jechala jeszcze jedna furmanka, r6wniez zbieraj::ica resztki Zyd6w 
po drodze. Obok woz6w szedl granatowy policjant, kt6ry wyjasnial 
Zydom, ze b~dq wiezieni do Baranowa, tam gdzie znajdujq si~ ich 
bliscy. J a slyszalem jednak jak Polacy szeptali, ze wioz::i Zyd6w na 
smierc. Ktos w naszym gronie krzykn4l; ,,chodzmy popatrzec, b~d<! 
rozstrzeliwac Zyd6w!" Pobieglismy za oddalaj::icymi si~ furmanka
mi, kt6re zamiast do Baranowa skr~cily w drog~ wiod::ica do lasu 
w rejonie ,,Skalnej G6ry". W pewnym momencie uslyszelismy wy
razny lament i placz, widac Zydzi zorientowali si~ w prawdziwych 
zamiarach ich oprawc6w. Wozy podjechaly na miejsce, gdzie znaj
dowalo si~ miejskie szambo i gdzie czekalajuz stoj4ca nad wykopa
nymi dolami grupa niemieckich zandarm6w i polskich policjant6w 
granatowych. Lament Zyd6w narastal z kazdq chwilq. Nasz nastr6j 
zaciekawienia zamienil si~ w bezgraniczny strach. Ukryci w krza
kach jezyn obserwowalismy jak policjanci granatowi zrzucaj::i iy-
26 A. Zbikowski, Wst~p do: F. Katzmann, Rozwiqzanie kwestii iydowskiej w Dystryk-

cie Galicja, Warszawa 2001, s.6. 
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d6w z woz6w niczym kawalki drzewa i do lez::icych zaczynaj4 strze
lac. Zandarmi strzelali z pistolet6w, polscy policjanci z karabin6w, 
nie przykladaj4c ich nawet do ramienia. Po egzekucji, kopni~ciem 
zepchni~to trupy do przygotowanych dol6w. Bylo to moje pierwsze, 
tak bezposrednie zetkniecie si~ ze smierci::i. W kompletnym milcze
niu wracalismy do dom6w."27 

W miescie zostawiono jeszcze grup~ wyselekcjonowanych kilku
dziesi~ciu robotnik6w, kt6rzymieli dalej pracowacwfirmie Bermann. 
Jak wspomnial mimowolny swiadek likwidacji tarnobrzeskiego get
ta: ,,Wyw6z Zyd6w odbyl si~ wczesnie rano, wsr6d krzyku i lamentu 
wyprowadzanych z obozu ... Zyd6w samochodami ci~zarowymi wy
wieziono w nieznanym kierunku ... Akcj~ likwidacji obozu w Tarno
brzegu przeprowadzali gestapowcy, gdyz jak zauwazylem mieli oni 
mundury wojskowe, a na czapkach trupiq gl6wk~"28• Ostateczna 
zaglada tarnobrzeskich Zyd6w dokonala si~ 2 wrzesnia 1942 roku, 
kiedy to wywieziono z miasta ostatnie 35 os6b.29 

Warto nadmienic, iz podobny los spotkal takze Zyd6w miesz
kaj::icych w graniczqcych z Tarnobrzegiem miejscowosciach. Mate
rialy zgromadzone przez Komisj~ Badania Zbrodni Hitlerowskich 
m6wi::t m.in. o wyw6zce b::tdz wymordowaniu zydowskich rodzin 
z Wielowsi, Sobowa i Stal6w3°. 

Czas pomi~dzy pierwszym a ostatecznym wyp~dzeniem ludnosci 
zydowskiej z Tarnobrzega, znaczony byl wieloma dramatami calych 
zydowskich rodzin h::tdz pojedynczych os6b. Kalectwo, choroba, czy 
wreszcie kaprys zandarma albo policjanta oznaczaly cz~sto wyrok 
smierci. Najcz~stszym miejscem strace:6 ludnosci zydowskiej byly 
tereny polozone w poblizu browaru i Skalnej G6ry. Przytoczmy jed
nq z zachowanych relacji: 

27 Relacja R. Durzynskiego, nagranie z dnia 17.01.2008 r., w posiadaniu autora. 

28 IPN-Rz-191/528, Relacja A. Pawlika z 10.10.1970 r., k. 45. 

29 Archiwum Jawora ... s. 56. 

30 IPNRz-191/112, Odpis protokol6w przesluchan swiadk6w, akt, miejsc i fakt6w 
zbrodni hitlerowskich na terenie powiatu Tarnobrzeg, k. 8-10, 14-15, 21-22, 25-26. 
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,,Przy drugim wysiedleniu iandarmi niemieccy zastrzelili Chaima 
Safiera z ionq oraz inne osoby, zdaje si~ w liczbie okolo 12 ... Jesz
cze przed drugim wysiedleniem mialo miejsce zab6jstwo niejakiego 
Chaima Heniga. Stal on kolo pomnika w rynku w Tarnobrzegu i przy
patrywal si~ robocie przy naprawie chodnika, wtedy to zauwaiyl pe
wien gestapowiec, kt6ry odprowadzil tego czlowieka na pastwisko, 
poza miasto i tam go zastrzelil. W jakis czas p6zniej zastrzelony zostal 
przez iandarm6w niemieckich Hirsz Cynamon"31

• 

Wyrzucenie z miasta a nast~pnie likwidacja resztek ludnosci 
iydowskiej oznaczala dla Tarnobrzega nieodwracalne zmiany de
mograficzne, gospodarcze, kulturalne i spoleczne. Jui u progu oku
pacji liczba mieszkanc6w miasta zostala zmniejszona o 40%, tym 
samym cofn~lo si~ ono w rozwoju demograficznym do stanu z kon
ca XIX wieku32• 

Jeszcze wi~ksze zmiany zaszly w lokalnej gospodarce. Zydzi do 
wybuchu wojny stanowili zdecydowanq wi~kszosc w handlu i rze
miosle, kontrolujqc niemal calkowicie niekt6re ich segmenty33• 

Decyzje niemieckie spowodowaly drastyczne zmiany, do kt6rych 
nikt nie byl przygotowany. Sytuacja ta miala nie mniejszy wplyw 
na kondycj~ miasta, nii polityka okupanta wobec ludnosci polskiej. 
Ta ostatnia, po zagladzie Zyd6w stracila nie tylko gospodarczego 
konkurenta, ale w wielu przypadkach klienta i pracodawc~. 0 ile 
w wi~kszych miastach likwidacja przedsi~biorstw iydowskich i to
warzyszqca jej eksterminacja ludnosci miala charal<ter stopniowy, 
o tyle w Tarnobrzegu zostala przeprowadzona jednorazowo jui 
w poczqtkach okupacji. J ak pisze znawca problematyki okupacyj
nej; ,,likwidacja ta prowadzila do zmian w strukturze handlu, rze
miosla i przemyslu, kt6rymi ludnosc iydowska prawie wylqczne si~ 
trudnila. Sytuacj~ pogarszal fakt, ie ludnosc iydowska specjalizo-

31 Tamie, Relacja W. Miiczki ... k. 26. 

32 Ludnosc miasta wynosila wtedy niewiele ponad 3 tys. 
33 T.Zych, Gospodar-cza ,·ola Zyd6w w powiecie tamob1·zeskim w XIX i XX w., 

w: Uwarunkowanie przedsif;biorczosci, (red.) K. Jaremczuk, Tarnobrzeg 2006, 
s.742. 
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wala si~ w niekt6rych dziedzinach rzemiosla i handlu, innymi inte
resujqc si~ dose slabo"34

• 

Polityka antyiydowska Niemiec wywarla r6wniei ogromny wplyw 
na obraz kulturowy miasta. Okupant nie tylko wyniszczyl ludnosc iy
dowskq, lecz takie staral si~ zatrzec po niej wszelkie slady. W swoich 
dzialaniach nie oszcz~dzil takie przedmiot6w i miejsc religijnego kul
tu. Bezpowrotnie zniszczono stary cmentarz iydowski i zbezczeszczo
no synagog~. W ciqgu kilku tygodni miasto stracilo sw6j, istniejqcy od 
ponad 300 lat, charakterystyczny rys, jakim byla wielokulturowosc. 
Zagladzie ulegla iydowska kultura w miescie, a wraz z niq odszedl 
najwainiejszy punkt odniesienia dla ciqgle ksztaltujqcej si~ polsko
sci. Tracila ona jeden ze swoich najwainiejszych atut6w, jakim byla 
inteligencja pochodzenia iydowskiego. Mocno zakorzenieni, cz~sto 
od wielu pokolen w polskiej kulturze: nauczyciele, prawnicy, lekarze 
pochodzenia iydowskiego zostali ustawami norymberskimi odci~ci 
od polskiego spoleczenstwa i poddani zagladzie. Wi~kszosc leka:zy 
i dentyst6w, czlonk6w palestry stanowili w pelni zasymilowani Zy
dzi. 20% kadry nauczycielskiej w Gimnazjum i Liceum im. Hetma
na Jana Tarnowskiego, to pedagodzy pochodzenia iydowskiego. Ich 
wygnanie z miasta, a nast~pnie smierc stanowily wyrw~ w lokalnej 
warstwie inteligenckiej. Tak wi~c, jui na progu okupacji, spolecznosc 
Tarnobrzega zostala calkowicie zmieniona nie tylko w swojej liczbie, 
ale przede wszystkim strukturze, kt6ra ulegla barbarzynskiej racjo
nalizacji. Slusznie zwracano uwag~, ii tragiczny final rasowych prze
sladowan, jakim byl Holokaust, odsunql w cien skutki iydowskich 
wysiedlen i rug6w. Smierc przeslonila inne ludzkie cierpienia35• 

34 Cz. Madajczyk, Polityka III Rzeszy w okupowanej Po/see, t. 1, Warszawa 1970, 
s. 572., T. Kowalski, Eksterminacja ludnosci na Rzeszowszczyznie w okresie II woj
ny swiatowej 1939-1945, Rzesz6w 1987, s.145 

35 Tamie s. 335. 
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Historia jej zycia, to z jednej strony opowiesc o ludzkiej dobroci, 
cierpieniu i wdzi~cznosci, z drugiej zas przyl<lad na istnienie zbioro
wej solidarnosci, w imi~ pewnych wartosci. Przezyla holokaust dzi~
ki pomocy os6b sobie w wi~kszosci nieznanych, sw6j talent i cale 
zycie poswi~cila innym, by splacac zaciqgni~ty dlug wdzi~cznosci. 

Dr Olga Blanka Lilien 

Olga Blanka Lilien, bo o niej 
b~dzie ta historia urodzila si~ 
24 grudnia 1903 roku we Lwo
wie, w rodzinie Norberta, zna
nego lekarza pediatry i J oanny 
z domu Braun. Jej rodzice byli cal
kowicie zasymilowanymi polskimi 
Zydami i niewqtpliwie nalezeli do 
elity miejskiej. Matka Olgi, kobie
ta o nieprzeci~tnej urodzie, zmarla 
dose wczesnie, wi~c ojciec zdecy
dowal si~ na powt6rne malzenstwo 
ze swojq owdowialq bratowq. Olga 
po ukonczeniu Gimnazjum im. 
Adama Mickiewicza we Lwowie, 
poszla w slady ojca i rozpocz~la 
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studia medyczne w Uniwersytecie Jana Kazimierza. Podczas stu
di6w spotkala wybitnych, swiatowej slawy lekarzy- naukowc6w, ta
kichjak: Teofil Zalewski czy Rudolf Weigl. Dyplom doktora wszech
nauk medycznych uzyskala w 1927 roku. Zaraz po tym wyjechala do 
USA na prawie rocznq praktyk~ do Szpitala sw. Antoniego w Terre 
Haute w Indianie1• Podobnie jak i ojciec, kt6rego niezmiernie cenila, 
i kt6rego fotografi~ miala przy sobie do konca zycia, wybrala pedia
tri~, jako specjalnosc lekarskq. W celu doskonalenia umiej~tnosci 
po powrocie z Ameryki, wyjechala na kolejne praktyki, na p6ltora 
roku do Berlina i na rok do Paryza. Powr6cila do Lwowa i rozpocz~la 
prac~ nauczycielki higieny w swoim macierzystym Gimnazjum oraz 
w laboratorium bakteriologicznym dr Henryka Meisela w Panstwo
wym Zakladzie Higieny we Lwowie. Od najmlodszych lat cechowala 
ja ogromna dobroc i ch~c niesienia pomocy innym. W rodzinie L!
lien6w opowiadano zabawnci histori~ o tym jak to kilkunastoletma 
Olga zablcidzila wraz z kilkoma r6wiesnikami podczas wycieczki po 
Wiedniu. Na rozpaczliwe pytanie jednego z towarzyszy niedoli: ,,co 
teraz z nami b~dzie, co b~dziemy jesc, przeciez umrzemy z glodu, 
opowiedziala calkiem powaznie: ,,No to mozecie mnie zjesc." 

Po wkroczeniu we wrzesniu 1939 roku wojsk sowieckich do Lwo
wa, rozpoczcil si~ nowy etap w zyciu dr Lilien i jej rodziny. Przylci
czywszy tereny wschodniej Rzeczpospolitej do Zwicizku Sowieckie
go, Rosjanie zaproponowali wielu mieszkancom, w tym Lilienom 
sowieckie obywatelstwo i wpis w dokumentach o zydowskim po
chodzeniu. Ojciec Olgi odm6wil m6wicic: ,,Zylem w Polsce przez cale 
zycie. Nie chc~ bye teraz Zydem."2 Olga zostaje administracyjnie 
przeniesiona na prowincj~ do Lopatynia, gdzie pracuje jako lekarz, 
mieszkajcic kcitem u ukrainskiej rodziny. Po wkroczeniu wojsk nie
mieckich w czerwcu 1941 roku do Lwowa, ze wzgl~du na swoje po
chodzenie musi si~ ukrywac. Na dodatek spadajci na nici dwa ciosy, 

1 T.Zych, Pani Doktor, w: TZH, nr 31, 2009. 
2 K.Dzi~ciolowska, Wywiad z Halinq Ogrodzinskq, c6rkq Janiny Szymanskiej, War

szawa 2009. 
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umiera ukochany ojciec, a jedna z si6str, wraz z m~zem zostaje za
mkni~ta w getcie, w kt6rym niebawem umiera. Olga zmienia nazwi
sko na Mazur i decyduje si~ na przejscie na teren Generalnej Guber
ni. Kierunek ucieczki nie byl przypadkowy. Kierowala si~ w stron~ 
Sandomierza gdzie mieszkali panstwo Szymanscy, znajomi lwow
skiej przyjaci6lki rodziny Haliny Ogrodzinskiej. Mieszkajqca w San
domierzu Barbara Szymanska, byla nauczycielka pracujqca w Szkole 
Rolniczej w Mokrzyszowie. Niemcy, kt6rzy zaraz po wkroczeniu do 
Polski zamkn~li wszystkie szkoly srednie i wyisze, pozostawili szkol
nictwo zawodowe, by moglo ksztakic fachowc6w pracujqcych na 
rzecz wielkich Niemiec. Dyrektorem szkoly w Mokrzyszowie, byl po
chodzqcy z Wielkopolski dr Marian Stanislaw Polowicz. Zgodzil si~ 
on spelnic prosb~ swojej nauczycielki i zatrudnil Olg~ najpierw jako 
pomywaczk~ w internacie, a nast~pnie jako pomoc kuchennq. Decy
zja ta byla bardzo ryzykowna, zwazywszy ii tylko na terenie okupo
wanej Polski, Niemcy wprowadzili surowe prawo, wedle kt6rego za 
wszelakq pomoc, chocby najmniejszq udzielonq Zydowi grozila kara 
smierci. Dodajmy, ii ukrywanie Olgi bylo wyjqtkowo trudne gdyz 
posiadala ona wybitnie semickq urod~; kruczoczarne wlosy i wiel
kie czarne oczy, zdradzaly jej pochodzenie. Nie ulega wqtpliwosci, ii. 
duza liczba mieszkanc6w Mokrzyszowa zdawala sobie spraw~ kim 
jest Olga, jednak nikt na niq nie doni6sl. Ukrywajqca si~ lekarka, 
trzykrotnie stan~la wobec groiby dekonspiracji. Zawsze ratowala 
jq zdecydowana postawa Polowicza, kt6ry ze wzgl~d6w pomocnych 
dla konspiracji utrzymywal dobre stosunki z Niemcami. Najbar
dziej dramatyczna byla oblawa jakq Niemcy urzqdzili w 1943 roku, 
w poszukiwaniu partyzant6w. Zgoniono wszystkich mieszkanc6w 
wsi i wtedy jeden z zandarm6w, znany ze szczeg6lnego okrucien
stwa Wolhmann wskazal na stojqcq w grupie Olg~, stwierdzajqc 
ii. jest Zyd6wkq. Wtedy 6wczesny soltys Mokrzyszowa Bila powie
dzial: ,,Och nie, ona gotuje w szkole. Jest bardzo dobrq kucharkq"3 

3 Chodkiewicz M.J., Muszynski W.J. (red.), Zlote serca czy zlote iniwa? Studia nad 
wojennymi losami Polak6w i Zyd6w, Warszawa 2011, s.174-175. 
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To wystarczylo, by z pewnym niedowierzaniem, Niemiec ,,odpuscil". 
Postawa wiejskiej spolecznosci wobec ukrywajqcej si~ Zydowki, nie 
tylko uratowala Oldze Lilien zycie, ale tez zrodzila w niej poczucie 
koniecznosci splaty zaciqgni~tego dlugu. Jui po wojnie w rozmowie 
z amerykanskim dziennikarzem m6wila: ,,Ludnosc wsi bylo okolo 
dw6ch tysi~cy4. Wszyscy wiedzieli, ze cos ze mnqjest nie tak. Kaidy 
z nich m6gl sprzedac mnie Niemcom za dwiescie marek, ale z tych 
dw6ch tysi~cy ludzi nikt tego nie zrobil. Wszyscy w tej wsi chronili 
mnie. Mialam bardzo dobre stosunki z nimi"5 • 

Ostatnie miesiqce okupacji Olga sp~dzila w mieszkaniu dr. Polo
wicza uczqc jego dzieci na tajnych kompletach. Ich wzajemny szacu
nek i zyczliwosc trwaly do konca zycia doktora. Olga utrzymywala ze 
swoim wybawcq staly kontakt listowny6. 

Po zakonczeniu niemieckiej okupacji dr Lilien decyduje si~ na 
pozostanie w Tarnobrzegu. Niewqtpliwie decyzja ta wynikala z po
czucia ogromnego dlugu jaki zaciqgn~la wobec lokalnej spoleczno
sci, kt6rej zmowa milczenia, ratujqca mlodej lekarce zycie, stala si~ 
podstawq decyzji wplywajqcej na cale dalsze jej iycie7

• A przeciei po 
ludzku nie musiala tego robic. Zjej wyksztak eniem, znajomosciqj~
zyk6w i lekarskim talentem mogla znalezc prac~ w kaidym duiym 
osrodku, tak w Polsce, jak i za granicq, tym bardziej, ii zapraszalajq 
do siebie siostra Maria iyjqeq w USA. Olga pozostaje w Tarnobrzegu 
i jest jednym z organizator6w sluiby zdrowia tak w miescie, jak i na 
terenie powiatu. Organizuje takie od podstaw oddzial pediatryczny 
i opiek~ nad matkq i dzieckiem w tarnobrzeskim szpitalu. Nie obce 
Sq jej takie sprawy polityczno-spoleczne. Zawsze byla gorqeq i mqdrq 
patriotkq, stqd jej zaangaiowanie w pomoc miejscowym strukturom 
organizacji antykomunistycznej Wolnosc i Niezawislosc. Wspomi
nal o tym po latach legendarny ,,Blawat" - por. Kazimierz Bogacz. 

4 Liczba ta jest co najmniej o polow~ zawyzona. 

5 Ellen Land-Weber, To save a life. Stories of Holokaust rescue, Illinois 2007. 

6 Relacja Jerzego Polowicza z czerwca 2015 r. 
7 L.Patyjewicz, Etyczne aspekty ho/ocaustu, w: Zdrowie dobrostan 4/2013. 
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Pomagala takie uwi~zionym, jezdzqc cz~sto do Warszawy z paczka
mi zywnosciowymi do przyjaci6lki rodziny, wi~zionej na Rakowic
kiej; Olgi Stande. Z poradq lekarskq przemierzala, cz~sto pieszo, 
teren calego powiatu tarnobrzeskiego, odwiedzajqc okoliczne wsie. 
Opowiadano, ze zaaferowana pracq zapomniala nawet o zmianie 
swoich okupacyjnych drewniak6w na normalne buty. Niezyjqca juz 
doktor Jadwiga Dzwigalowa, kt6ra poznala dr Lilien w 1955 roku, 
wspominala jej ogromne poswi~cenie, jednakowe traktowanie pa
cjent6w i przenoszenie na grunt tarnobrzeskich r6znych medycz
nych ,,nowinek", m.in. ochronnych szczepien dzieci8• W 1950 roku 
zostala kierownikiem Przychodni Og6lnej Szkolnej w Obwodowym 
Osrodku Zdrowia w Tarnobrzegu. W 1957 roku na znak protestu 
przeciwko zwolnieniu dra T.Starostki, bylego zolnierza AK, wi~znia 
,,bezpieki" z tarnobrzeskiego szpitala, opuszcza Tarnobrzeg, przeno
szqc si~ do Biecza, gdzie obejmuje kierownictwo poradni zdrowia. 
Po dw6ch latach powraca i zatrudnia si~ w Poradni Matki i Dziec
ka. W 1965 roku zostala lekarzem szkolnym dla szk6l i przedszkoli 
w Tarnobrzegu, trzy lata p6zniej otrzymala etat lekarza szkolnego 
w tarnobrzeskim liceum. 

Zyla w spartanskich warunkach, nie troszczqc si~ o dobra ma
terialne. To co otrzymala rozdawala bardziej potrzebujqcym. Nie 
miala nawet koldry, przykrywala si~ kocem. Wstawala przed 5 nad 
ranem i do samego wieczora prowadzila obch6d ludzi potrzebujq
cych, chorych i samotnych. Byla osobq religijnq, jednak nigdy nie 
dewotkq. Miala postaw~ czlowieka tolerancyjnego i bardzo ciekawe
go zycia. Zywo interesowalo jq co dzieje si~ tak w Tarnobrzegu, jak 
i w Polsce i swiecie. W 1980 roku ogromne nadzieje wiqzala z ru
chem ,,Solidarnosc". Pomimo, iz jej dobroc cz~sto wykorzystywa
no i naduzywano, to nigdy nie zmienilo to jej sluzebnego stosunku 
wzgl~dem ludzi. Stale wzbogacala swojq wiedz~ medycznq czytajqc 
tak periodyki polskie, jak i zagraniczne, przysylane przez krewnych. 
Uwielbiala ksiqzki podr6znicze i autobiograficzne. Do konca zycia 

8 Relacja J. Dzwigalowej z marca 2002 roku. 

opiekuje si~ samotnymi, potrzebujqcymi i opuszczonymi. Jej zycio
wym credo bylo haslo - bye najmniejszq z najmniejszych. Ostat~ie 
lata swojego zycia sp~dzila w domu opieki przy ulicy Kurasia. Zle 
znosila ten pobyt, choc nikomu si~ nie skarzyla. Radosciq byli od
wiedzajqcy jq znajomi. 

Zmarla 15 sierpnia 1996 roku, pochowana na cmentarzu w Tar
nobrzegu. Pami~c o Pani Doktor przetrwala w sercach setek jej pa
cjent6w i nazwie jednej z tarnobrzeskich ulic. 
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NOWOCZESNA POEZJA ZVDOWSKA 

Kolebkii wsp6lczesnej poezji :iydowskiej byla Polska. 
Arnold Slucki 

,,Nowoczesn,i literatur~ zydowsk<t i hebrajsk<t tworzyli w XIX wieku 
- co podkresla Arnold Slucki we wst~pie do Antologii poezji zydow
skiej (1986) - ci sami pisarze dwuj~zyczni. Skazane na dwutorowosc 
dwie literatury tego samego narodu czerpaly z tej «unii personalnej» 
wszelkie rysy podobienstw i powinowactw, a jednakjui u ich podloia 
zaznaczaj<l si~ r6inice, kt6re z czasem coraz bardziej si~ pogl~biajq". 

Dodajmy od razu, ie now<! literatur~ hebrajskq tworzyla plejada 
pisarzy inspirowanych i uformowanych intelektualnie przez zydow
skie Oswiecenie czyli tzw. Haskal~. Ten iydowski ruch umyslowy 
zrodzony w p6znych latach XVIII wieku zmierzal do przeszczepie
nia idei europejskiego Oswiecenia na grunt spoleczenstwa zydow
skiego. Maskilom, bo tak nazywano zwolennik6w Haskali, zaleialo 
nade wszystko na integracji ze spoleczenstwami nieiydowskimi, 
podniesieniu poziomu edukacji, nauczaniu j~zyka hebrajskiego 
i historii zydowskiej, ale takie na asymilacji Zyd6w, czego owocem 
byly pierwsze iydowskie ruchy polityczne i emancypacyjne. Liderzy 
Haskali glosili wprost koniecznosc ,,wyjscia z getta", a wi~c otwar
tosc Zyd6w na to, co niezydowskie, asymilacj~ z narodami posr6d 
kt6rych Zydom przyszlo iyc. Uosobieniem takiej postawy stal si~ 
Mojiesz Mendelssohn, pruski Zyd, wybitny filozof i intelektualista, 
kt6ry przetlumaczyl na niemiecki Tor~ oraz przyjainil si~ z czolo
wymi myslicielami i pisarzami tamtego czasu, m.in. z Lessingiem. 
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Maskilowie, studiuj4c Bibli~, Talmud, inne iydowskie pisma, ~od
chodzili do nich sceptycznie, krytykujqc gl6wnie dogmaty wiary 
oraz patriarchalne reguly zydowskiego stylu ~ycia. , . . 

Dziewi~tnastowieczni pisarze nowohebraJscy wyrazme na';1ci~u
. 4 do zydowskiego Oswiecenia. Abraham Mappo, Perec Smolenskin, 
t.1ordechaj Brandszteter tworz,i gatunek beletrystyki, w kt~rym e~e
ment fabularny wsp6listnieje z wqtkami publicystycznym1. W me
kt6rych utworach publicystyka wr~cz przewaia, stajqc si~ wyrazem 
zaangaiowania autora w bieiclce tematy i problemy. Ich ko~tynuato
rzy, jak chocby M.J .Berdiczewski, tworzq typ bohatera, ~tory po~u
ca rodzinne miasteczko i tradycyjny styl zycia, aby szukac warunkow 
dla wlasnego rozwoju w innym srodowisku. Ten iydowski inteligent 
przeiywa rodzaj duchowego rozdarcia pomi~dzy tradycyjnq iydow
skosciq, przeciwko kt6rej si~ buntuje, a trudnosciami asym~lu~ania 
si~ w nowych srodowiskach. Dodajmy jeszcze, ie dla poety 1 p1sa~a 
nowohebrajskiego sfera mysli, idei jest wainiejsza od realnego zy
cia, lokalnego kolorytu, spolecznego czy srodowiskowego konkre~~
Liczcl si~ gl6wnie problemy, idee, dylematy, a nie sensualna wrazh
wosc na swiat i wiernosc realiom codziennego iycia. 

Inaczej ksztaltuje si~, mlodsza od nowohebrajskiej, literatur~ 
zydowska tworzona w j~zyku jidysz. Od samego poczcltku plebeJ
ska, ludowa jest szczeg6lnie wyczulona na spoleczny i obyc_zaj_owy 
konkret. Pisarz iydowski, w przeciwienstwie do nowohebraJsk1ego, 
zanurzony jest w iyciu codziennym; jego kolorycie, problemach, 
realnych konfliktach. J~zyk tej literatury, poczcltkowo surowy, 
schematyczny, nie w pelni jeszcze uksztaltowany, z czasem sta
je si~ coraz sprawniejszym narz~dziem w artykulowa~iu ~ie tylko 
problem6w czy dylemat6w, ale takie subtelnych uczuc, me traccic 
przy tym dosadnosci i sensualnego wigoru. J~zyk 6w os~<lga pel~i~ 
artystycznego realizmu w dzielach klasyk6w literatury zydowskieJ 

- Mendele Sforima, Szolema Alejchema, Icchoka Lejbusza Pereca. 
Na uwag~ zasluguje r6wniei fakt, ie, w przeciwienstwie do in

nych literatur, literatura iydowska zaczyna si~ nie od poezji, lecz 
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od prozy. Przyczyn takiej sytuacji nalezy szukac m.in. w str~ktu
rze zydowskiego spoleczenstwa. Bylo ono przesycone tradyC]ona
lizmem, konserwatyzmem, przewagq tego, co kolektywne nad tym, 
co indywidualne. W takich warunkach trudno rozwijac si~ poezji, 
kt6ra - jako domena podmiotowosci, subiektywizmu - potrzebuje 
bardziej otwartej i wieloglosowej przestrzeni spolecznej. Gdy jed
nak pod naporem wydarzen historycznych i spolecznym rozluznia 
si~ gorset zydowskiej religijnosci i tradycji, powstajq sprzyjaj<lce 
warunki dla rozwoju poezji. Wazna jest tu r6wniez ewolucja j~zyka 
jidysz, kt6ry, opierajqc si~ na wczesnosredniowiecznej niemczyfoie, 
przeszedl wielowiekowq ewolucj~, asymilujqc m.in. w p6foiejszym 
okresie wiele element6w slowianskich. Nie trzeba dodawac, ze 
jidysz, z oczywistych wzgl~d6w, czerpal bezposrednio (terminolo
gia religijna, spoleczna, obyczajowa), ale tez posrednio (tw6rczosc 
translatorska) przede wszystkim z j~zyka hebrajskiego. 

U poczqtk6w wsp6lczesnej poezji zydowskiej odnajdujemy 
dw6ch tw6rc6w urodzonych w Zamosciu; Salomona Ettingera 
(1802-1856) i Icchoka Lejbusza Pereca (1852-1915). Pierwszy pi
sywal fraszki, ballady, piosenki i sztuki sceniczne. Jego komedia 
Serkele nalezy do klasyki komediowej jidysz. Drugi uchodzi za no
watora zydowskiej literatury i pierwszego wybitnego liryka. Na Pe
reca oddzialuje zar6wno filozofia i estetyka romantyzmu, jak i idee 
polskiego pozytywizmu. Z jednej strony sklonnosc do idealiza~j~, 
metafizyka, czerpanie z zasob6w wyobrafoi ludowej, z drug1e~ 
krytycyzm, realizm, trzezwy oglqd rzeczywistosci. Jednym z naJ
ciekawszych utwor6w Pereca jest ballada Monisz, w kt6rej widac 
zar6wno wplyw Heinego jak i Mickiewicza. Bohaterem ballady jest 
tytulowy Monisz, student jeszybotu, kt6rego milosc doprowadza 
do zguby. Ballada Pereca stanowila, na tle powsciqgliwej w wyra
zaniu uczuc literatury zydowskiej, swoistq rewelacj~, bowiem nie 
dose, ze ukazywala bez skr~powan calq gam~ ludzkich emocji, to 
jeszcze czynila to j~zykiem dosadnym, zmyslowym, nie stroniqcym 
od kolokwializm6w. 
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Pomostem pomi~dzy zydowskq poezjq XIX i XX wieku jest tw6r
czosc Abrahama Rajzena. Poezja Rajzena wyrasta z tradycji ludowej, 
Jeez w miar~ swego rozwoju nie tylko doskonali i uniwersalizuje 
artykulacyjne instrumentarium, lecz wyraznie manifestuje wlasnq 
podmiotowosc, liryczne ,,Ja". Warto dodac, ze Rajzen to r6wniez 
poeta gl~bokiego namyslu nad dotkliwymi atrybutami egzystencji: 
cierpieniem, przemijaniem, niespelnieniem. J ego pi~kny wiersz 
Dni dawne, przybqdzcie konczy strofa: 

Wy bylyscie zawsze ponure i czarne, 
I ci?ikie, jak skala na ska le. 

Marzylem, te szcz(!scie do serca przygarnf!. 
Na pr6tno - dzis j est jeszcze dalej! ... 

Przel. Jerzy Ficowski 
Zydowska poezja poczqtk6w XX wieku zywo reaguje na nowe 

prqdy intelektualne i estetyczne pojawiajqce si~ na zachodzie Europy. 
Przynajmniej o dw6ch poetach nalezy wspomniec. Pierwszym z nich 
jest Dawid Ejnhorn, sklaniajqcy si~ ku impresjonizmowi subtelny 
pejzazysta, kt6ry w swoich wierszach si~ga po motywy natury, ale 
tez wydatnie wzbogaca j~zyk o walory instrumentacyjne i muzyczne, 
kt6re impresjonizm literacki wr~cz uwazal za istot~ poezji. Z kolei 
oglaszajqcy swoje wiersze w latach dwudziestych Mosze Broderson 
pozostaje pod wyraznym wplywem ekspresjonizmu. Szeroka poetyc
ka fraza, uniwersalna tematyka i filozoficzna problematyka wierszy, 
brutalizacja obrazowania przy jednoczesnym eksperymentowaniu ze 
skladniq to znaki formowe tej poezji. Ale Broderson jest r6wniez mi
strzem sonetu, w kt6rym sugestywnie wyraza nastroje: samotnosci, 
nudy, znikomosci wszystkiego, co istnieje. Wc!tki wanitatywne daj<l 
o sobie znac szczeg6lnie w cyklu sonet6w Marnosc nad marnosciami: 

Gdy t((czowe promienie radosci igrajq, 
Usmiech smutku kroplami, wolno, cicho plynie .. . 
Slucham: wiatry spiewajq i na trqbach grajq .. . 

Jak to wszystko jest marne! Jak marnie przeminie! 
Przel. Andrzej Dol((gowski 
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Pocz<'!tek XX wieku jest wainy nie tylko dla literatury iydowskiej. 
Cytowany jui przeze mnie Arnold Slucki zauwaia: 

Ot6i w latach poprzedzajqcych pierwszq wo}n? swiatowq nastqpil 
istotny przelom w iyciu duchowym iydowskiego spoleczenstwa. Wraz 
z przebudzeniem narodowym i spolecznym wzroslo w masach iydow
skich takie zainteresowanie kulturq i literaturq. 

Na widowni? wkracza nowa, liczna inteligencja iydowska. Przy
plyw nowych sil intelektualnych pobudza rozw6j prozy i poezji, ma
larstwa, muzyki i teatru. Pogl?bia Si? proces dyjerencjacj i w kulturze 
i sztuce iydowskiej i powstajq warunki do prawidlowego i systema
tycznego rozwoju r6inych gal<1zi tw6rczosci. Sztuka iydowska wy
zwala si? z kompleksu ub6stwa. (. . .) Artysta iydowski stawia sobie za 
eel jak najbardziej syntetyczne odzwierciedlenie iycia psychicznego 
i duchowego wsp6lczesnego Zyda, rugujqc prymitywizm, egzotyk? 
i anachronicznosc dawnej, uproszczonej literatury. Naruszone zostaje 
tabu narodowego mistycyzmu. Wartosci uniwersalne wypierajq hodo
wane w odosobnieniu mity i przesqdy ". 

Trudno si~ z tym nie zgodzic, nawet jezeli moze nas dzisiaj ra
zic bezpardonowe potraktowanie ,,mit6w" i ,,przesqd6w". Po lektu
rze Malinowski ego, Frazera, Eliadego, Kerenyiego, Levi-Straussa, ... 
inaczej patrzymy na to, co rzekomo ,,prymitywne" i ,,anachroniczne". 

A swojq drogq przyl<ladem artysty, kt6ry genialnie polqczyl lokal
ne z uniwersalnym jest chocby Marc Chagall. Przypadek Chagalla 
pokazuje, ze ,,lokalnosc" nie tylko nie przeszkadza, ale moze stano
wic obszar istotnych, elementarnych, uniwersalnych wtajemniczen, 
gdy odnajdzie si~ wlasne ,,wejscie" do lokalnosci, stworzy indywidu
alny j~zyk komunikowania si~ z tym, co ,,pierwotne" i ,,prymitywne", 
a zarazem niezmiennie istotne i powszechne. 

W okresie dwudziestolecia mi~dzywojennego poezja zydowska 
zachowuje si~ podobnie jak poezja innych literatur tzn. zywo reagu-
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je na ... ,,izmy"; wielosc swiatopoglqdowych i estetycznych propozy
cji, jakie plynq gl6wnie z Paryia. Nie wi~c dziwnego, ze pojawiajq 
si~ poetyckie indywidualnosci tej miary, co Izrael Sztern, Uri Cwi 
Grinberg czy Ber Sznaper. Sztern, osadzony mocno w tradycyjnej 
kulturze zydowskiej, wzbogaca poezj~ zydowsk<! o wqtki intelektu
alne i egzystencjalne. Nie bez znaczenia sq tu inspiracje Rilkean
skie, gdyz Szterna fascynowala tw6rczosc autora Elegii duinejskich. 
Izrael Sztern zmarl z wycienczenia w getcie warszawskim i podobno 
przy zmarlym znaleziono tomik poezji Rilkego. Z kolei Grinberg po
zostawal pod wplywem ekspresjonizmu, tworzqc sugestywne wier
sze i poematy zar6wno w j~zyku hebrajskim, jak i w jidysz. Nalezal 
do tzw. ,,Halastry", grupy literackiej skupionej wok6l pisma o tej sa
mej nazwie wydawanego w Warszawie. Lwowsko-warszawski poeta 
Ber Sznaper pozostawal pod wplywem tw6rczosci Norwida, co wi
dac przede wszystkim w intelektualizmie, kulturowosci, aluzyjnosci 
tej poezji. W latach trzydziestych osiedla si~ w Warszawie urodzony 
w Czerniowcach Icyk Manger, jeden z najwybitniejszych poet6w zy
dowskich XX wieku. W latach trzydziestych ukazal si~ w Warszawie 
jego tom Zmierzch w lustrze. Manger swobodnie czerpie z tradycji 
ludowej, biblijnej, sr6dziemnomorskiej. Obok wierszy ludycznych 
w rodzaju Anakreont zaprasza Icka Mangera do szynku, znajdziemy 
wiersze kunsztowne i gl~boko filozoficzne (Cmentarna cisza). 

Tuz przed wojnq ukazuje si~ w jednym z zydowskich dzienni
k6w warszawskich pi~kny i poruszajqcy wiersz polsko-iydowskiego 
poety Maurycego (Mosze) Szymla Do chlopca z zydowskiego mia
steczka. Warto przytoczyc go w calosci, gdyi stanowi nie tylko swia
dectwo narastajqcych w spoleczenstwie polskim tamtych lat nastro
j6w antysemickich, ale r6wniei, w pewnym sensie, antycypuje to, 
co stalo si~ z narodem zydowskim po 1939 roku: 

Nie placz, malutki, jeszcze wzejdzie dla nas slonce 
i zagojq si? rany, krwiq ociekajqce. 

Dzisiaj slonce zachodu wprost w oczy nam swieci, 
stoimy samotni w cierpieniu i w biedzie, 
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ale musimy znaleic pocieszenie sami. 
To nic, ie tak blyskajq ostrymi noiami, 
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ie bijq, ie mordujq ... Znowu drzwi wstawimy, 
wylatamy poduszki i okna oszklimy. 

Przyjdq znowu i znowu, jeszcze wiele razy, 

ale bqdimy cierpliwi, mamy wiele czasu. 
Nie placz, maly, wyplakac m6glbys mlode oczy. 

Naprawimy komod? i stolek ... lzy otrzyj, 

odbudujemy domy przez nich popalone, 
zn6w zajasniejq w sloncu sciany pobielone, 

nie placz, maly, nie warto, szkoda oczu twoich. 

Wiosna odnajdzie drog? do nas, rany zgoi, 
obcifte b?dq, na ksztalt konar6w przegnilych, 

rfce, kt6re twq matk? i ojca zabily. 
Przel. Witold Dqbrowski 

Lata 1939-45 to nie tylko tragiczny, jesli nie najtragiczniejszy, 
okres w dziejach narodu iydowskiego, ale takze czas, w kt6rym 
ginie kilkuset pisarzy i.ydowskich. Bodaj najbardziej znanym po
etyckim swiadectwem Holokaustu jest Piesn o zamordowanym i.y
dowskim narodzie Icchaka Kacenelsona. R6wnie przejmujqca jest 
powstala w 1938 roku piesn Mordechaja Gebirtiga Nasze miastecz
ko plonie, kt6ra w latach okupacji stala si~ nieoficjalnym hymnem 
gett. z kolei, odtworzona po wojnie, piesn Hirsza Glika Nie m6w 
nigdy byla hymnem powstanc6w w gettach. 

Po koszmarze Holokaustu odbudowuje si~ powoli i.ycie kultural
ne Zyd6w w odrodzonej Polsce. Poeci iydowscy publikujq swe wier
sze m.in. na lamach gazety ,,Dos Naje Lebn" (p6zniej ,,Folkssztyme") 
oraz warszawskiego miesi~cznika literackiego ,,Szriftn". Szczeg6lnq 
popularnosciq i uznaniem wsr6d czytelnik6w cieszy si~ tw6rczosc 
J akuba Zonszajna, Dawida Sfarda, Eliasza Rajzmana. Zonszajn 
zjednal sobie czytelnik6w prostotq swych wierszy, autentycznym 
liryzmem, szlachetnym humorem. R6wniez polski czytelnik m6gl 
si~gnqc po wiersze Zonszajna, gdyi. tlumaczyli je m.in. Jerzy Fi-
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cowski, Tymoteusz Karpowicz, Arnold Slucki. Z kolei Dawid Sfard 
zestawia w swej poezji gl~boki liryzm z intelektualizmem. Dobrze 
zorientowany w poezji europejskiej i swiatowej lqczy poeta gl~bo
kq wiedz~ judaistycznq z kulturq europejskq. Sfard jest r6wniei. 
mistrzem poetyckiego i intelektualnego skr6tu, poslugujqc si~ nie
rzadko paradoksem czy antytezq. Dobrym tego przykladem jest 
wiersz Rozum: 

Jui rozum - druh powiada -
rozwial mrok tajemnic 
i do wszystkich ciemnic 

wdziera si? epoka. 
Lecz rozum czy nie spada 

na siebie sam z wysoka? ... 
Przel. Arnold Slucki 

W poezji Eliasza Rajzmana dochodzi do glosu iyciowy witalizm, 
afirmacja istnienia, ale odnajdziemy w dorobku tego poety r6wniei. 
wiersze ukazujqce zagubienie czlowieka w uniwersum swiata i ko
smosu, jak chocby w wierszu Gwiazda: 

Czarne stada nocy pelznq, 

tulq si? do siebie blisko -
Jakie w sobie mrok okielznac? 

Kosmos otwarl si? na osciei, 

pustka zwiedza moje wlosci, 
gdziei tu moja mys/ zagosci? 
Gdzie si6dmego szukac nieba 

tu, posrodku nocy?

Bez nieba Ziemia Si? toczy! ... 
Przel. Arnold Slucki 

Dzisiejszq poezj~ pisanq przez tw6rc6w izraelskich cechuje dui.a 
r6i.norodnosc stylistyczna i tematyczna. Jednym z bardziej znanych 
i cenionych poet6w jest zmarly w 2000 roku Jehuda Amichaj, kt6ry 
lqczy w swej poezji subtelny podmiotowy liryzm z intelektualnym 
namyslem nad kondycjq wsp6lczesnego czlowieka uwiklanego jui. 
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tow histori~, juz tow ograniczenia dzisiejszej cywilizacji i kultury. 
W j~zyku polskim ukazal si~ wyb6r poezji Amichaja zatytulowany 
Koniec sezonu pomaranczy (2000). Warto r6wniez wymienic ta
kich poet6w jak: Natan Zach, Dan Pagis, T.Carmi i David Avidan. 
Jednq z bardziej rozpoznawalnych poetek izraelskich jest kontro
wersyjna Yona Wallach operujqca w swej poezji sprozaizowanym, 
kolokwialnym j~zykiem, brutalnq zmyslowosciq, penetrujqca sfer~ 
podmiotowej podswiadomosci, ale takze demaskujqca mechanizmy 
dzisiejszego swiata, kt6re godzq w nasze czlowieczenstwo. 

O randze i pozycji dzisiejszej literatury pisanej w j~zyku hebraj
skim swiadczy r6wniez fakt, ze uchodzqcy za najwi~kszego pisarza 
izraelskiego Amos Oz od kilku lat wymieniany jest jako jeden z naj
powazniejszych kandydat6w do literackiej Nagrody Nobla. 

DOKUMENTY 

Protokol 

Dnia 2 wrzesnia 1949 r. w Krakowie. Czlonek Gl6wnej Komi
sji Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce, S~dzia Apelacyjny 
Dr. Jan Sehn, na zasadzie dekretu z dnia 10.11.1945 /Dz.U.R.P.Nr.51 
poz. 293/ i art. 238 § 2 w z wiqzku z art. 249 Kodeksu post~po
wania karnego przesluchal w charakter0Jroze swiadka w trybie 
art. 104, 108, 110 tegoz kodeksu nizej wymienionq osob~, kt6ra po 
uprzedzeniu o znaczeniu przyrzeczenia, o odpowiedzialnosci kar
nej za nieprawdziwe i falszywe zeznania i po zlozeniu przyrzeczenia 
w formie przewidzianej w art. 107 kodeksu post~powania karnego, 
zeznal co nast~puje: 

Nazywam si~ Engelberg Hersz, lat 69, religii mojzeszowej, naro
dowosci i przynaleznosci panstwowej polskiej , z zawodu ksi~garz, 
zamieszkaly w Krakowie, ul.18 Stycznia 14 m 5, niekarany. Do cza
su wysiedlenia mnie przez Niemc6w, tj. do poczqtku paidziernika 
1939, mieszkalem wraz z mojq rodzinq w miescie Tarnobrzegu, gdzie 
prowadzilem wlasnq ksi~garni~. W jakies 2-3 tygodnie po zaj~ciu 
naszego miasta przez wojska niemieckie, przeprowadzily te wojska 
wysiedlenie wszystkich Zyd6w zamieszkalych w Tarnobrzegu. Wy
siedlenie to dotkn~lo okolo 4,000 ludzi. W dniu wysiedlenia cho
dzili zolnierze niemieccy po mieszkaniach zydowskich i wyp~dzali 
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Zydow na Rynek. Do mego mieszkania przyszlo dwoch zolnierzy 
niemieckich uzbrojonych w karabiny. Oswiadczyli oni, ie w ci,igu 
pol godziny mamy wszyscy opuscie mieszkanie, zabrae ze sob,i pie
ni,idze i kosztownosci i zglosic si~ przy stoliku, ustawionym na Ryn
ku. Ci dwaj zolnierze niemieccy, ktorzy byli w moim mieszkaniu, 
kazali mi zabrae ze sob,i i zaniese na Rynek, takze lichtarze i inne 
srebrne rzeczy. Rodzina moja liczyla 6 osob. Wsrod nich znajdowala 
si~ corka, Felicja Schonberg, ktora byla wowczas w 9-tym miesi,icu 
ci,izy. Opuscilismy <lorn i udalismy si~ wszyscy na Rynek, gdzie bylo 
jui duio Zydow. Jeden z zolnierzy obmacal po brzuchu moj,i cork~, 
Felicj~ i stwierdziwszy, ie brzuch nie jest sztucznie zrobiony, lecz 
jest duzy z powodu ci,izy, odszedl od niej. Korzystaj,ic z zamiesza
nia, ktore panowalo na Rynku, nie podszedlem wraz z moj,i rodzin,i 
do stolika, przy ktorym urz~dowali Niemcy, Jeez od razu dol,iczyli
smy si~ do grupy Zyd6w, kt6ra przeszla juz kontrol~ przy stoliku. 
Widzialem, ie przy owym stoliku siedzieli zolnierze niemieccy, kto
rzy rewidowali Zyd6w, zabierano im wszystkie kosztownosci i pie
ni,idze, Zolnierze ci podsuwali Zydom do podpisu deklaracje, ie na 
wlasne z,idanie i dobrowolnie opuszczaj,i miasto Tarnobrzeg. Po 
calodziennym marszu zanocowalismy we wsi Gr~bow. Nast~pnego 
dnia nad ranem wyruszylismy w dalsz,i drog~ i tego samego dnia 
przed wieczorem dotarlismy nad San. Nad Sanem bylo jui duio Zy
d6w z Tarnobrzega. Slychae bylo krzyki dzieci, placz kobiet, wszyscy 
chcieli si~ jak najpr~dzej przeprawie na druga stron~ rzeki. Prze
praw,i kierowali zolnierze niemieccy pod dowodztwem oficera. Do 
przewozu uiywano prowizorycznych l6dek, zbitych z desek. Prze
woznikami byli okoliczni chlopi, kt6rzy dostarczyli r6wniei owych 
prowizorycznych l6dek. Zolnierze niemieccy przeprowadzali rewizj~ 
przed przepraw,i na drug,i stron~ Sanu i zabierali Zydom znalezione 
przy nich pieni,idze, tak ie po tej rewizji i po rewizji poprzedniej 
na Rynku w Tarnobrzegu, Zydzi przedostawali si~ na druga stron~ 
bez zadnych srodk6w. Mnie i mej rodzinie udalo si~ przeprawie na 
drug,i stron~ dose wczesnie, jeszcze przede wieczorem. Widzialem, 

Tarnobrzeskie Zeszyty Histo1yczne nr 45 173 

ze l6dki z przewoionymi Zydami przewracaly si~ i jad,icy na nich 
wypadali do wody. Kobiety i dzieci krzyczaly i kontynuowaly dal
sz,i przepraw~ w br6d. W mej obecnosci 6w oficer dowodzqcy zol
nierzami niemieckimi po tej stronie Sanu, strzelal dla uspokojenia 
w ten sposob krzyczqcych i szukajqcych ratunku z topieli Zyd6w. 
Droga od Tarnobrzega do Sanu obstawiona byla posterunkami zol
nierzy niemieckich, kt6rzy wskazywali nam kierunek do Sanu i m6-
wili, ie nie wolno nam wracae i pr6bujqcym powrotu bronili tego. 
Zolnierze ci m6wili, ie mamy si~ przeprawie przez San i ise do Rawy 
Ruskiej. W czasie marszu spotkalem po drodze mieszkanca Tarno
brzega, Hersza Warszawskiego, kt6ry mial obwiqzanq calq twarz. 
Twarz byla opuchni~ta. Uszkodzenie powstalo na skutek uderzenia 
go kolbq w glow~ przez zolnierza niemieckiego za to, ie nie dose 
spiesznie opuscil swe mieszkanie i nie poszedl na Rynek. Po prze
prawieniu si~ przez San zatrzymalem si~ wraz z rodzinq przez 7 dni 
w Radomyslu. Miasteczko to bylo zatloczone Zydami. Przyjeidiali 
tam iolnierze niemieccy, wylapywali Zyd6w i zn~cali si~ nad nimi. 
Na wlasne oczy widzialem, jak na Rynku w Radomyslu zolnierz nie
miecki kazal si~ polozye Zydowi twarzq do ziemi nast~pnie zlapal za 
nogi, Zyd musial si~ czolgae na r~kach, co imitowae mialo sztuczne 
taczki. Bylem swiadkiem kilku takich wypadk6w. 
Odczytano. Na tym przesluchanie i protokol niniejszy zakonczono. 
Swiadek: Hersz Engelberg 
Protokolowala: S~dzia Apelacyjny: /Krystyna Szymanska/ 
/Dr Jan Sehn/ 
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Protok6l 

Dnia 31 sierpnia 1949 r. w Tarnobrzegu. Czlonek Gl6wnej 
Komisji Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce, S~dzia Ape
lacyjny Dr. Jan Sehn, na zasadzie dekretu z dnia 10.11.1945 / 
Dz.U.R.P.Nr.51 poz. 293/ i art. 238 § 2 w zwil!zku z art. 249 Ko
deksu post~powania karnego przesluchal w charakterze swiadka 
w trybie art. 104,108,110 tegoz kodeksu nizej wymienionl! osob~, 
kt6ra po uprzedzeniu o znaczeniu przyrzeczenia, o odpowiedzial
nosci karnej za nieprawdziwe i falszywe zeznania i po zlozeniu 
przyrzeczenia w formie przewidzianej w art. 107 kodeksu post~po
wania karnego, zeznal co nast~puje: 

Nazywam si~ Kostyra Julian, lat 59, religii rzymsko-katolic
kiej, narodowosci i przynaleznosci panstwowej polskiej, urz~dnik 
Zarzcidu Miejskiego w Tarnobrzegu, zamieszkaly w Tarnobrzegu, 
ul. Zwierzyniecka 2, niekarany. 

Od roku 1920 mieszkam w Tarnobrzegu a od 1938 pracuj~ 
w Zarzcidzie Miejskim. W miescie Tarnobrzegu mieszkalo do cza
su wkroczenia Niemc6w okolo 3.000 Zyd6w. Wojska niemieckie 
wkroczyly do Tarnobrzega od zachodu w dniu 13 wrzesnia 1939. 
Zaraz po wkroczeniu wojsk obsadzone zostaly przez Niemc6w, 
kt6rzy przyszli wraz z wojskiem, urz~dy, wi~c Starostwo przede 
wszystkim. W Starostwie urz~dowal mi~dzy innymi bezr~ki oficer 
w mundurze Wehrmachtu z dystynkcjami porucznika. Uwaiali
smy go wszyscy za zast~pc~ Starosty. Jak nazywal si~ po niemiec
ku urzqd, kt6ry zorganizowali Niemcy w budynku Starostwa, nie 
wiem. W dniu 2 pazdziernika 1939 dowiedzialem si~, ze Niemcy 
wysiedlajci mieszkanc6w zydowskich z Tarnobrzega. Widzialem 
w6wczas, ie Zydzi obu plci i od dzieci poczqwszy na starcach skon
czywszy, zbierali si~ na Rynku miejskim. Umundurowani Niemcy 
sp~dzali ich tam. Byli oni uzbrojeni i nosili takie same mundury, 
jakie nosilo cale wojsko niemieckie, kt6re przebywalo w tym cza
sie w Tarnobrzegu, lub maszerowalo przez Tarnobrzeg. Zebranych 
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na Rynku Zyd6w poddawano rewizji i jeszcze tego samego dnia 
wieczorem a nawet jeszcze kolo poludnia pop~dzili ich Niemcy 
w kierunku Sanu. J aki byl dalszy los wyp~dzonych w6wczas Zy
d6w, nie wiem. W Tarnobrzegu obecnie nie ma ani jednego Zyda. 
Odczytano. Na tym przesluchanie i protok6l niniejszy skonczono, 
Swiadek: Julian Kostyra 
Protokolowala: S~dziaApelacyjny: /Krystyna Szyman.ska/ Dr Jan Sehn/ 

Protok61 

Dnia 2 wrzesma 1949 r. w Krakowie. Czlonek Gl6wnej Ko
misji Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce, S~dzia Apelacyjny 
Dr. Jan Sehn, na zasadzie dekretu z dnia 10.11.1945 /Dz.U.R.P.Nr.51 
poz. 293/ i art. 238 § 2 w zwiqzku z art. 249 Kodeksu post~powania 
karnego przesluchal w charakterze swiadka w trybie art.104, 108, 110 
tegoz kodeksu nizej wymienionq osob~, kt6ra po uprzedzeniu o zna
czeniu przyrzeczenia, o odpowiedzialnosci karnej za nieprawdziwe 
i falszywe zeznania i po zlozeniu przyrzeczenia w formie przewidzia
nej wart. 107 kodeksu post~powania karnego, zeznal co nast~puje: 

Nazywam si~ mgr Roman Kaniewski, ur. 22 kwietnia 1907 r. 
religii mojzeszowej, narodowosci i przynaleznosci panstwowej pol
skiej, kierownik oddzialu krakowskiego instytucji Hias of Amerika, 
zamieszkaly w Krakowie, ul. Sienkiewicza 12 m 9, niekarany. 

Do czasu wyp~dzenia mnie przez wojska niemieckie mieszka
lem wraz z rodzinl! w miescie Tarnobrzegu, gdzie pracowalem jako 
aplikant adwokacki. W Tarnobrzegu mieszkalo okolo 4,000 Zyd6w. 
Pierwsze wysiedlenie, kt6re obj~lo wszystkich Zyd6w miasta Tarno
brzega bez wzgl~du na ich wiek, plec i stan zdrowia, przeprowadzo
ne zostalo przez wojskowe wladze niemieckie w dzien poniedzialko
wy z poczl!tkiem pazdziernika 1939. W dniu tym przyszedl do mego 
mieszkania Hauptmann Wehrmachtu i oswiadczyl, ie najp6zniej 
do godziny 10-tej zabrac mamy pienicidze, kosztownosci, bizuteri~, 
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zamknqc mieszkanie i wraz z rzeczami tymi oraz kluczami znalezc 
si~ na Rynku w Tarnobrzegu. Tesc m6j, byly profesor gimnazjalny 
Jozef Nussbaum, oswiadczyl owemu kapitanowi, zejest profesorem 
gimnazjalnym i prosil go o zwolnienie na pozostanie w mieszkaniu. 
Otrzymal na to od kapitana odpowiedi: ,,Aber Jude bist du" i pole
cenie opuszczenia wraz z innymi mieszkania i udania si~ na Rynek. 
W wykonaniu tego rozkazu udalismy si~ na Rynek. Plac rynkowy 
otoczony byl przez uzbrojonych zolnierzy niemieckich a na Rynku 
zgromadzila si~ ludnosc zydowska. Na srodku Rynku stal st6l, przy 
kt6rym urz~dowal mi~dzy innymi r6wniez 6w Hauptmann, kt6ry 
byl w naszym mieszkaniu. Zar6wno 6w Hauptmann, jak i inni urz~
dujqcy przy owym stole umundurowani Niemcy, przeprowadzili 
u Zyd6w osobistq rewizj~, zabierajqc znalezione przy nich kosztow
nosci i pieniqdze. Rewizj~ takq przeprowadzili zar6wno u m~zczyzn, 
jak i u kobiet. Na moich oczach rozebrali Niemcy prawie do naga 
ion~ kasjera poczty w Tarnobrzegu, Czeszerowq, kt6ra uchodzila 
za zamoznq i wedlug poglosek miala posiadac dolary. Niemcy Zq
dali najpierw wydania przez niq tych dolar6w, pobili jq do krwi, 
a nast~pnie 6w Hauptmann przeprowadzil u Czeszerowej osobiscie 
rewizj~, rozbierajqc jq przy tym - jak juz wspomnialem - prawie 
do naga. Rewizja dala wynik negatywny, u Czeszerowej dolar6w nie 
znaleziono, gdyz ich faktycznie nie posiadala. Przy stoliku owym 
podsuwano Zydom do podpisania deklaracje, w kt6rych podpisy
wali si~ oni pod formul~ stwierdzajqcq, ze dobrowolnie opuszczajq 
Tarnobrzeg i oddajq na znak zgody klucze od swego mieszkania. Po 
zakonczeniu tej procedury urz~dowej przy stole na Rynku, zolnie
rze niemieccy zebrali nas w kolumn~, otoczyli kordonem i pop~dzi
li w kierunku stacji. Na wysokosci stacji Niemcy zatrzymali naszq 
kolumn~. Po chwili nadszedl 6w kapitan, wyznaczyl mego tescia 
na starszego naszej grupy, przeliczyl Zyd6w znajdujqcych si~ w tej 
grupie i oswiadczyl tesciowi, ie calq t~ grup~ Zyd6w doprowadzic 
ma do Sanu, gdzie mamy si~ przeprawic na drugq stron~ tej rzeki, 
a nast~pnie pomaszerowac dalej do Rawy Ruskiej. W grupie naszej 
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znajdowali si~ chorzy i starcy oraz byly w niej male dzieci. Mi~dzy 
innymi w kolumnie tej znajdowala si~ Zyd6wka Eldwerger, kt6ra 
w noc przed wysiedleniem odbyla por6d. Szla ona owini~ta w po
duszki a mqz jej ni6sl na r~kach niemowl~. Znajdowal si~ r6wniez 
w tej grupie sparaliiowany kaleka, Mociu Beer, kt6rego jego ojciec 
wi6zl na taczkach. Po wydaniu rozkazu doprowadzenia wszystkich 
przez mojego tescia do Sanu podszedlem do owego niemieckiego 
kapitana i oswiadczylem mu, ie z uwagi na wiek i stan zdrowia 
szeregu Zyd6w z naszej grupy, jest to niemozliwe. Kapitan wyciq
gnql rewolwer i powiedzial do mnie: ,,to tez dostaniesz kul~ w leb. 
Tak jak rozkaz wydalem, musi on bye wykonany". Kapitan wr6cil 
do miasta a my pod konwojem uzbrojonych iolnierzy niemieckich 
pomaszerowalismy w stron~ Sanu. Po drodze zmarl Mociu Beer. 
Ojciec chcial zwloki jego pogrzebac. Zolnierze nie pozwolili na to, 
musial zwloki zostawic przy drodze i maszerowac dalej. Eldwerge
rowa nie mogla nadqzyc w marszu i pozostawala w tyle. Mimo, ze 
krwawila w spos6b widoczny dla kazdego, bo krew lala jej si~ po 
nogach, zolnierze niemieccy bili jq kolbami i zmuszali do pospie
chu. To samo robili ze starszym emerytem, Ostem Abrahamem, 
kt6ry z powodu ci~zkiej choroby serca r6wniez nie m6gl nadqzyc. 
I jego zolnierze niemieccy bili kolbami. N ad brzeg Sanu dotarlismy 
dnia nast~pnego, tj. we wtorek oko}o godziny 10-tej wieczorem. 
Zastalismy tam juz grup~ Zyd6w, kt6ra nie zdqzyla przeprawic si~ 
w ciqgu dnia. W grupie tej znajdowaly si~ dzieci, kt6rych rodzic6w 
przeprawiono juz na drugq stron~. Dzieci te plakaly. Grup~ ota
czali i pilnowali iolnierze niemieccy. Naszq kolumn~ dolqczono do 
tej grupy Zyd6w, kazano nam odlozyc nasze pakunki i czekac do 
rana na przepraw~. Nad rzekq widzielismy porzucone rzeczy, cz~sci 
ubrania, we wodzie plywaly cz~sci odziezy potopionych Zyd6w. Pod 
golym niebem czekalismy do rana. Rano we srod~ rozpocz~la si~ 
przeprawa. Dokonac tego mial jeden przewoznik, mimo ze grupa, 
w kt6rej znajdowalem si~, liczyla okolo 200 os6b. Przewoznik 6w 
poslugiwal si~ dwoma deskami, kt6re byly resztkami l6dki. Nate 
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dwie deski zabierac on musial, zgodnie z iqdaniem iolnierzy nie
mieckich, po kilka os6b i przewozic je na drugq stron~ wraz z ich 
rzeczami. iydzi nie chcieli wsiadac na t~ imitacj~ lodzi. Krzyczeli, ie 
si~ potopiq. Przewoinik r6wniei wzbranial si~. iolnierze niemieccy 
bili ludzi, strzelali do nich i zmuszali w ten spos6b do wsiadania do 
l6dki. Po odbiciu od brzegu, gdy l6dka znalazla si~ na srodku rze
ki, przechylila si~ ona i jadqce niq kobiety i dzieci wpadly do wody 
i uton~ly. Zgin~lo w ten spos6b okolo 10 kobiet wraz z dziecmi. Fakt 
ten obserwowalem stojqc na brzegu i czekajqc wraz z rodzinq na 
przepraw~. W tym czasie iolnierze niemieccy, wsr6d kt6rych wi
dzialem oficera z dystykcjami kapitana Wehrmachtu /inny nii ten, 
kt6ry przeprowadzal akcj~ w Tarnobrzegu/, poddawali wszystkich 
Zyd6w rewizji, zabierajqc im pieniqdze, kosztownosci a nawet pa
piery osobiste. Chcqc przeprawic najpierw kobiety i dzieci, wysla
lem najpierw mojq ion~ i tesciowq. Gdy wsiadala na l6dk~ moja 
iona, l6dz przechylila si~ i iona wraz z innymi kobietami wpadly 
do wody. Ja pospieszylem ionie z pomocq i zdolalemjq wyratowac. 
iona widzqc, ie l6dz jest przepelniona, nie chciala na niq wsiqsc. 
Stojqcy przy brzegu iolnierz niemiecki wepchnql ja na l6dz i ude
rzyl kolbq. Widzialem r6wniei moment zatopienia si~ grupy Zyd6w, 
przeprawianych lodziq, wsr6d kt6rych znajdowala si~ Grawerowa 
Polcia ze synkiem. Grawerowq i synka zdolali inni Zydzi uratowac 
a reszta jadqcych wraz z Grawerowq uton~la. 6w Hauptmann, kt6-
ry dowodzil zalogq niemieckq nad Sanem, ponaglal wciqi do po
spiechu, kazal przewoinikowi zabierac na resztk~ jego lodzi, kt6rq 
si~ poslugiwal, coraz to wi~cej ludzi. Gdy przewoinik odpowiedzial 
mu, ie to jest niemoiliwe, oswiadczyl 6w Hauptmann, ,,gdy ich nie 
moiesz przewiezc, to ich potop". Przez caly czas czekania na prze
praw~ slychac bylo strzaly, placz i j~ki, caly czas czekalismy o glo
dzie, Niemcy nie dopuszczali do nas okolicznych chlop6w, kt6rzy 
chcieli nam dostarczyc iywnosci. Ilosci ofiar, kt6re zgin~ly w czasie 
przeprawy iyd6w tarnobrzeskich przez San, podac nie mog~, bo jej 
nie znam. Przeprawa odbywala si~ jui przed przybyciem nad San 
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naszej grupy, a byla kontynuowana takie po maim przeprawieniu 
si~ na drugi brzeg Sanu. 
Odczytano. Na tym przesluchanie i protok6l niniejszy zakonczono. 
Swiadek: mgr Roman Kaniewski 

Protok61 

Dnia 31 sierpnia 1949 r. w Tarnobrzegu. Czlonek Gl6wnej 
Komisji Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce, S~dzia Ape
lacyjny Dr. Jan Sehn, na zasadzie dekretu z dnia 10.11.1945 / 
Dz.U.R.P.Nr.51 poz. 293/ i art. 238 § 2 w zwiqzku z art. 249 Ko
deksu post~powania karnego przesluchal w charakterze swiadka 
w trybie art. 104, 108, 110 tegoi kodeksu niiej wymienionq osob~, 
kt6ra po uprzedzeniu o znaczeniu przyrzeczenia, o odpowiedzialno: 
sci karnej za nieprawdziwe i falszywe zeznania i po zloieniu przy
rzeczenia w formie przewidzianej w art. 107 kodeksu post~powania 
karnego, zeznal co nast~puje: 

Nazywam si~ Syma Weikselbaum, lat 26, religii mojieszowej, 
narodowosci i przynaleinosci panstwowej polskiej, iona buchalte
ra, zamieszkala stale w Bielawie, ul. Generala Swierczewskiego 28, 
obecnie tylko chwilowo przebywa w Tarnobrzegu, niekarana. 

Urodzilam si~ w miescie Tarnobrzegu i do dnia wysiedlenia na
szej rodziny przez Niemc6w, tj. do dnia 2 pazdziernika 1939, miesz
kalam wraz z rodzicami w tym miescie. W dniu 2 pazdziernika we 
wczesnych godzinach rannych, Niemcy w mundurach Wehrmach
tu oraz z ich rozkazu funkcjonariusze Zarzqdu Miejskiego chodzili 
po mieszkaniach iydowskich i sp~dzali Zyd6w na Rynek. Niemcy 
sp~dzaj::icy Zyd6w na Rynek m6wili, ie Zydzi musz::i Tarnobrzeg 
opuscic i muszq przejsc na druga stron~ Sanu. Gdy ja wraz z rodzi
nq wychodzilam z naszego mieszkania w domu przy Rynku w Tar
nobrzegu na plac rynkowy, przechodzil prawie transport Zyd6w, 
kt6ry szedl w kierunku na San, wobec czego nie poszlismy jui do 
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urz~duj4cych na Rynku Niemc6w, lecz od razu dol4czylismy si~ 
do tego transportu i pieszo poszlismy w kierunku Sanu. Po drodze 
Niemcy w mundurach Wehrmachtu poganiali nas i przymuszali do 
pospiechu. J ak dlugo trwal nasz marsz, nie pami~tam. Po przyby
ciu nad San zastalismy tam uzbrojonych Niemc6w z Wehrmachtu, 
co poznawalam po mundurach - byly one takie same, jak nosilo 
wszystko wojsko niemieckie - zacz~la si~ przeprawa przez San., na 
druga stron~. Niemcy pop~dzali ludzi, krzyczeli ,,schnell, schnell", 
nie daj4c przy tym iadnych srodk6w do przeprawy na druga stron~. 
Ludzie musieli sobie sami organizowac i wynajmowac l6dki. Byly 
to pojazdy improwizowane z prowizorycznie zbitych desek, kt6re 
nie gwarantowaly iadnego bezpieczenstwa na wodzie. Zdarzaly si~ 
wi~c wypadki utoni~cia, widzialo si~ ludzi id4cych na druga stron~ 
wplaw, matki trzymaly niemowl~ta nad glowami, slychac bylo krzy
ki, przeprawiaj4cych si~ w ten spos6b Zyd6w oraz wrzask i strzaly 
Niemc6w, kt6rzy strzelali w kierunku rzeki. Mnie, matce i memu 
bratu udalo si~ szcz~sliwie dose wczesnie przeprawic na drugq stro
n~. Ojciec pozostal na tej stronie dluiej, w grupie oczekuj4cych na 
przepraw~. Przeprawilismy si~ na wysokosci miasta Radomysl. 
Reszta Zyd6w tarnobrzeskich przeprawiala si~ w tym miejscu przez 
San przez cal4 noc i jeszcze takie dnia nast~pnego. Niemcy, pilnu
j4cy z tej strony Sanu naszego przejscia, pop~dzaj4c nas m6wili, ie 
mamy si~ przeprawic przez San i isc do Rawy Ruskiej. Po pr~epra
wie zatrzymalismy si~ w Radomyslu. W czasie tej przeprawy Zyd6w 
przez San byly ofiary w ludziach, liczby ich jednak nie znam, po
niewai staralam si~ jak najpr~dzej znalezc si~ jak najdalej od miej
sca przeprawy przez t~ rzek~. Owa przeprawa przez San utkwila mi 
w pami~ci, jako najtragiczniejszy etap na drodze p6zniejszej calej 
w~dr6wki, zapocz4tkowanej w dniu 2.10.1939. 
Odczytano. 
Swiadek: Syma Weikselbaum 

J ustyna U chanska 

ZVDOWSKI LEKSYKON 

Zydzi - nar6d wybrany, nar6d przekl~ty. Pierwsi Zydzi przybyli 
na ziemie polskie z Nadrenii b4dz z Kr6lestwa Czech, i byli kupca
mi. Wprowadzili na nasze tereny swoj4 kultur~ i obyczaje, a takie 
religi~. Stali si~ naszymi towarzyszami, s4siadami, nierzadko przy
jaci6lmi. Tak bardzo bliscy ajednoczesnie tak dalecy. Wpisali si~ na 
stale w polski krajobraz kulturowy. Wsp6lna ziemia, wsp6lna histo
ria, wsp6lne tragedie. Historia doswiadczyla oba narody w spos6b 
okrutny, poddala ogromnej pr6bie. Zyj4c obok nas, Zydzi zachowali 
swoj4 odr~bnosc zar6wno w obrz~dach religijnych jak i w codzien
nej obyczajowosci. Dla wielu z nas pozostali narodem tajemniczym, 
niedost~pnym, trudnym w zrozumieniu. 

Slownik poj~c 

Tora - (z hebrajskiego nauka, pouczenie, prawo) ,,Pismo swi~te" 
judaizmu to pi~c pierwszych ksi4g Biblii. Zaliczamy do nich 
Ksi~g~ Rodzaju, Ksi~g~ Wyjscia, Ksi~g~ Kaplansk4, Ksi~g~ 
Liczb oraz Ksi~g~ Powt6rzonego Prawa. Ksi~gi te dla chrze
scijanstwa stanowi4 ,,Stary Testament". Wedlug tradycji Tora 
objawiona Mojieszowi na g6rze Synaj, jest przymierzem Boga 
z narodem iydowskim. Pocz4tkowo istniala jedynie w formie 
ustnego przekazu, okolo 622 roku p.n.e. zostala spisana. 
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Szabat - dzien odpoczynku, kt6ry trwa od zachodu slonca w kaz
dy piqtek do godziny po zachodzie slonca w kazdq sobot~. 
W tym dniu pobozni Zydzi mieli nakaz powstrzymywania 
si~ od wszelkiej pracy. Po modlitwie zasiadano do uroczystej 
kolacji podczas, kt6rej zapalano szabasowe swiece i wygla
szano specjalne blogoslawienstwo. Podczas wieczerzy spo
zywano chal~ - slodkie pieczywo drozdzowe, czulent - ro
dzaj zapiekanki z mi~sem oraz fasol,i, ziemniakami, kaszq. 
Szabas konczyl si~ specjalnq modlitwq - hawdalq. 

Synagoga - to nie tylko dom modlitwy jak r6wniez siedziba wladz 
gminy oraz miejsce nauczania. W Polsce funkcjonowala r6w
niez nazwa boznica. W najwazniejszym miejscu w synagodze 
na wschodniej scianie znajdowala si~ drewniana skrzynka 
gdzie przechowywano r~cznie spisanq Tor~. 

Koszer - stan rytualnej czystosci, gl6wnie dotyczqcy poiywienia, na
czyn i ubioru. Za koszerne uznaje si~ mi~so zwierzqt parzysto
kopytnych, naleiqcych do przezuwaczy oraz ryby majqce luski 
i pletwy. Muszq bye przy tej okazji przestrzegane zasady uboju 
rytualnego. Nie mozna r6wniez mie
szac produkt6w mlecznych z mi~snymi. 

Kirkut - nazwa cmentarza zydowskiego, 
jest miejscem nienaruszalnym i jed
noczesnie nieczystym, do dnia Sqdu 
Ostatecznego. 

Macewa - to nazwa nagrobka, plyta 
p6lkolista lub tr6jkqtna, na kt6rej 
umieszczano plaskorzezby z r6znymi 
motywami np. ksi~gi, dzbana, dloni 
zlozonych do modlitwy. 

Macewa na nowym 
cmentarzu zydowskim 

w Tarnobrzegu 
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Rabin - podstawowa funkcja religijna w judaizmie, slowo ozna
czajqce mistrza. Wsp6lczesnie rabini sq administratorami 
gminy zydowskiej. 

Cadyk - to przyw6dca gminy chasyd6w (ruch powstaly na tere
nie Rzeczpospolitej, czerpal z zydowskiej tradycji mistycznej, 
kabaly oraz sabatanizmu. Najwazniejszy byl osobisty wymiar 
wiary oraz radosc i spontanicznosc). Poczqtkowo stanowisko 
obejmowane z wyboru, potem dziedziczne. 

Menora - siedmioramienny swiecznik, ksztaltem wzorowany na Drze
wie Zycia, jeden z najstarszych symboli narodu zydowskiego. 

Mezuza - zw6j pergaminu z napisanymi odr~cznie fragmentami 
z Ksi~gi Powt6rzonego Prawa i modlitwq Szma Israel, znaj
dujqcy si~ w prostokqtnym pudelku i przymocowywany do 
framugi po prawej stronie drzwi wejsciowych. 

Mykwa - miejsce z biezqcq wodq (basen) dla os6b, kt6re z jakiegos 
powodu doznaly nieczystosci rytualnej. 

N ajwazniejsze swi~ta zydowskie 

Pesach - najstarsze swi~to zydowskie obchodzone na czesc wy
zwolenia Zyd6w z niewoli egipskiej. 

J om Kippur - swi~to pokutne, Zydzi w tym dniu starajq si~ po
jednac ze wszystkimi, z kt6rymi por6znili si~ w minionym roku. 

Chanuka - Swi~to swiatel - nawiqzuje do cudu, jaki wydarzyl 
si~ podczas powstania machabejskiego, kiedy to podczas po-
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swi~cenia swi.ityni jerozolimskiej: niewielka ilosc czystej ry
tualnie oliwy palila si~ przez osiem dni. 

Purim - podczas tego swi~ta Zydzi wspominaj.i ocalenie od prze
sladowan z rqk wladcy perskiego Hamana. 

Warto zauwaiyc, ie wspolne funkcjonowanie na ziemiach pol
skich zaowocowalo zapoiyczeniem wielu slow z jidysz do j~zy
ka polskiego, ktorych nierzadko uiywamy do dnia dzisiejszego. 
Na przyklad: 

heifer - nauczyciel (z jidysz pomocnik nauczyciela w chederze), 

machlojka - oszustwo (zjidysz oznacza klotni~, spor), 

slamazara - oznacza czlowieka spokojnego, powolnego, guzdral~ 
(z jidysz niepowodzenie, pech), 

rejwach - halas, zgielk (z jidysz zysk, dochod, korzysc). 

Nie zrozumiemy kultury iydowskiej bezjej poznania, bez otwar
cia si~ na to, co przyniosl ze sobqjudaizm, nie zrozumiemy do kon
ca historii naszego panstwa bez uznania, ie iyly tu dwa narody nie 
przeciwko sobie, ale obok siebie. 

Opracowano na podstawie: 
Historia Zyd6w. Dzieje narodu od Abrahama do Panstwa 
Izrael. Zydzi w Polsce 1000 lat wsp6lnych narod6w. Leszek 
B~dkowski, Anita Brzostowska (red.), Warszawa 2014. 
,,Nauczyciel i Szkola", Miesi~cznik Podkarpackiego centrum 
Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, Dr Jan Ustrzycki, 
Malgorzata Mlynarska (red.), Marzec 2016. 

Witold Majka 

UROCZVSTOSCI XXV-LECIA 
TARNOBRZESKIEGO TOWARZYSTWA 

HISTORYCZNEGO 

9 wrzesnia 2016 r., o godz. 9.00 w Sali Wielkiej Palacu Tarnow
skich w Dzikowie, rozpocz~ly si~ uroczystosci zwi.izane z cwiercwie
czem funkcjonowania TTH. 

Gal~ rozpoczql przemowieniem prezes TTH dr hab. Tadeusz 
Zych, ktory stwierdzil odnosz.ic si~ do genezy Towarzystwa, ie 
jest ono efektem powstalej po 1989 r. mody na histori~ regional
nq, na badanie ,,malych ojczyzn". Dodal r6wniei, ii we wszystkich 
miejscach odradzajqcej si~ Rzeczpospolitej powstawaly takie sto
warzyszenia o charakterze lokalnym, kt6re piel~gnujq przeszlosc 
i tradycje po to, ieby w jakis sposob zwiqzac ludzi z tym miejscem, 
w ktorym si~ urodzili, w ktorym iyjq i w kt6rym pracujq. 

Nast~pnie zabral glos Prezes Sqdu Okr~gowego w Tarnobrzegu 
Robert Pelewicz, przypominajqc wsp6lne przedsi<~wzi~cia w po
staci Tablicy pami~ci tarnobrzeskich prawnik6w, zolnierzy i m~
czennik6w wolnej Polski, jak r6wniez Zeszytu poswi~conego tar
nobrzeskiemu sqdowi i prawnikom. 

Na wirtualnq wypraw~ w przeszlosc, zabral uczestnik6w autor 
niniejszych slow, prezentujqc pokaz multimedialny zatytulowany 
,,XXV lat TTH 1991-2016". Pokaz mial form~ kompendium zawie
rajqcego: daty najwainiejszych wydarzen, cele, obecny sklad oso
bowy, dzialalnosc naukowq (konferencje), dzialalnosc wydawniczq 
(tematyk~ poruszanq we wszystkich, wydanych dotychczas Tar-
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Prezes TTH dr hab. Tadeusz Zych. 

nobrzeskich Zeszytach Historycznych oraz kilkunastu innych po
zycjach ksiqzkowych), kwest~ na ratowanie zabytkowego, miecho
cinskiego cmentarza ,,na Piaskach", dzialalnosc popularyzatorskq 
(artykuly w prasie lokalnej, wyklady otwarte, wystawy), upami~t
nienia (symboliczne nagrobki, tablice i marsze pami~ci), wsp6lpra
c~ z instytucjami lokalnymi, laureat6w Nagrody im. M.Marczaka, 
kawaler6w medalu Sigillum Civis Virtuti, dzialalnosc integracyjnq 
oraz aktywnosc TIH w Internecie. 

Po wysluchaniu prezentacji, Zast~pca Prezydenta Miasta Tar
nobrzega Jozef Motyka pogratulowal czlonkom TIH pasji, kt6ra 
powoduje to, ze efekty ich pracy sq tak wymierne. Podkreslil fakt 
prowadzenia przez TIH bardzo waznej dzialalnosci nie tylko dla 
nas zyjqcych, ale r6wniez dla tych, kt6rzy b~d4 po nas, dla naszej 
wspanialej mlodziezy, kt6ra szuka wzorc6w po to, zeby sobie wla
sciwie ukladac sw6j zyciorys. 

Drugi m6wca, prof. dr hab. Norbert Kasparek, przedstawiciel 
PTH - Oddzial w Olsztynie, docenil wysilek badawczy TIH stwier-
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dzajqc: Prosz~ mi pokazac miasto 
w Polsce tej wielkosci, kt6re ma 
tak opracowan4 swojq przeszlosc. 
Opracowanie jej pokazuje nam, ze 
ta przestrzen historyczna, o kt6-
r4 Panstwo tak dbacie, jest ci4gle 
przypominana i dzi~ki temu nie ~..__"""". 
b~dzie zapomniana. 
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W dalszej kolejnosci reprezen
tantka rzeszowskiego Oddzialu PTH 
zlozyla w imieniu tamtejszego pre
zesa dr hab. Wadawa Wierzbienca 
na r~ce prezesa dr hab. T.Zycha wy
razy duzego uznania za dotychcza
sowq wsp6lprac~ mi~dzy obydwo
ma podkarpackimi srodowiskami 

Prof dr hab. Norbert Kasparek. 
historycznymi. 

Anna Kasiarz natomiast, reprezentuj4c wszystkich czlonk6w TIH, 
zlozyla podzi~kowanie prezesowi za 25 lat kierowania i wytyczania 
nowych obszar6w badawczych. Nie byloby naszego Towarzystwa, 
gdyby nie Pan prezes. On mobilizuje do pracy. On pokazuje, ze histo
ria jest bardzo wartosciowq rzeczq, ze kazdy powinien o niej wiedziec, 
a przede wszystkim uczy nas myslec historycznie. To nie tylko wyda
rzenia, to nie tylko daty, ale przede wszystkim wlasnie takie myslenie 
historyczne, z kt6rego chcemy wyciqgac pewne wnioski - powiedziala. 

Na koniec, prezes dr hab. T.Zych nie kryj4c wzruszenia, podzi~
kowal wszystkim za przybycie i cieple slowa plynqce z wystqpien, 
zycz4c przy tym calemu Towarzystwu dalszych dwudziestu pi~ciu 
lat r6wnie owocnej pracy. 

Uroczystosciom towarzyszyla takze okolicznosciowa wystawa 
zdj~c ukazuj4cych ,,kadry z zycia" TIH, jak r6wniez stoisko, na kt6-
rym mozna bylo nabyc plon wydawniczy Towarzystwa. 



NOTY O AUTORACH 

Grzegorz Kociuba - ur.19.02.1963 roku w Tarnowcu k. Jasla. 
Poeta, krytyk literacki, pedagog. Opublikowal siedem ksiqiek 
poetyckich, ostatnio Osady (2015), proz~ Ktos (2003) oraz prace 
krytycznoliterackie: Maski/Twarze. Eseje, szkice, recenzje o po
ezji (2009), Twarze rozbitka. Poezja i eseistyka Krzysztofa Kara
ska (2013). Przygotowuje dla Wydawnictwa ,,Islay" wywiad-rzek~ 
z Krzysztofem Karaskiem, jednym z najwi~kszych polskich po
et6w. Czlonek SPP. Stypendysta Ministra Kultury. Polonista w LO 
im. M. Kopernika w Tarnobrzegu. Jego wiersze byly tlumaczone na: 
angielski, czeski, serbski, ukrainski, wloski. Mieszka w Tarnobrzegu. 

Witold Majka - historyk, absolwent WSP w Krakowie. Czlonek 
zarzqdu TTH. 

Justyna Ucha6.ska - socjolog, pracuje w Poradni Psychologicz
no-Pedagogicznej w Tarnobrzegu. Czlonek TTH. 

Tadeusz Zych - historyk, dr hab. prof. Uniwersytetu Rzeszow
skiego, prezes TTH, redaktor naczelny TZH, dyrektor Muzeum 
Historycznego miasta Tarnobrzega. Autor 20 ksiqiek i ponad 
100 artykul6w. 
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