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Ali na Ski biń ska 

Ży cie co dzien ne Ży dów w Ko zie ni cach 
pod oku pa cją nie miec ką

Ko zie ni ce to mia stecz ko w cen tral nej Pol sce, le żą ce na po łu dnio wy wschód
od War sza wy, oko ło 40 km od Ra do mia, nad Za goż dżon ką, do pły wem Wi sły. Do bry
mi kro kli mat – ota cza ją je pięk ne, igla ste la sy Pusz czy Ko zie nic kiej – uczy nił z Ko zie nic
zna ny ośro dek wy po czyn ko wy. Ży dzi przy by li tu już pod ko niec XVI wie ku. Eko no mia
ko zie nic ka, z któ rej do chód prze zna czo ny był dla kró lew skie go dwo ru, umoż li wi ła im
osie dla nie się tu na sta łe. Szyb ki roz wój osad nic twa ży dow skie go da tu je się jed nak
dopie ro na XVIII wiek, kie dy to słyn ny ca dyk Izra el ben Sa ba tai, zwa ny Ma gi dem z Ko -
zie nic (1733–1814), za ło żył w Ko zie ni cach swój dwór cha sydz ki. Do dru giej woj ny
świa to wej Ko zie ni ce by ły jed nym z głów nych cen trów cha sy dy zmu w Pol sce. Za ży cia
Ma gi da po bu do wa no pię tro wą bóż ni cę, póź niej uli cę tę od je go imie nia na zwa no „Ma -
gie to wą”1. Za miesz ki wa li ją wy łącz nie Ży dzi. Ma gie to wa znaj do wa ła się w cen trum ży -
dow skiej dziel ni cy mia sta, któ rą two rzy ło kil ka na ście ulic, z gra nicz ny mi uli ca mi Lu -
bel ską i Ra dom ską. Obok bóż ni cy Ma gi da sta ła też dru ga, w któ rej znaj do wa ła się szko -
ła dla chłop ców, tzw. Tal mud To ra. Dziś ob szar ten wy róż nia się z oto cze nia, sto ją tu
zwy kłe, pro ste, kil ku pię tro we blo ki miesz kal ne. Po sta rych ulicz kach, za uł kach, drew -
nia nych do mach, warsz ta tach, sy na go gach, my kwie, che de rze i in nych bu dyn kach nie
po zo stał ża den ślad, z wy jąt kiem na zew nic twa kil ku ulic. Po „wy prze da ży get ta”, jak
to okre ślił pa mięt ni karz Ka zi mierz Mró z2, sta re do my ro ze bra no – po zo sta ło za le d wie
kil ka bu dyn ków. 

Już w po ło wie XIX wie ku w Ko zie ni cach miesz ka ło 50 proc. Ży dów i 50 proc. Po la -
ków; ta pro por cja za cho wa ła się do 1939 ro ku. Przed woj ną mia stecz ko li czy ło nie ca łe
9000 miesz kań ców. Nie roz wi ja ło się eko no micz nie ze wzglę du na nie ko rzyst ne po ło -
że nie ko mu ni ka cyj ne, za nie dba nia z okre su za bo rów, a tak że brak więk sze go prze my -
słu. Cha rak te ry stycz na by ła struk tu ra za wo do wa miesz kań ców Ko zie nic, na sta wio -
nych na ob słu gę ryn ku lo kal ne go (wiel ka róż no rod ność drob ne go rze mio sła i usług)
oraz eks port na Kre sy Wschod nie pro duk tu, z któ re go sły nął re gion: bu tów. Mi mo że
mia sto nie roz wi ja ło się dy na micz nie i nie mia ło w dwu dzie sto le ciu mię dzy wo jen nym
wiel kich per spek tyw, je go ran ga ad mi ni stra cyj na przy czy ni ła się do roz kwi tu śro do wi -
ska in te li genc kie go; dzia ła ły tu licz ne or ga ni za cje, ce chy rze mieśl ni cze, par tie, sto wa -

1 Dziś Osie dle Po ko ju.
2 K. Mróz, Ko zie ni ce 1939–1944 (frag men ty dzien ni ka), w: „Wieś Ra dom ska” 1993, nr 4, s. 153.
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rzy sze nia, klu by spor to we, i to za rów no pol skie, jak i ży dow skie. Na uli cy Ra dom skiej
by ło na wet ki no „Znicz”, wła sność Ze li ga Ber ma na, wie lo let nie go człon ka Ra dy Miej -
skiej. „Mia sto ma cha rak ter han dlo wy, ra czej drob ne go han dlu. Pod wzglę dem sa ni tar -
nym cen trum mia sta jest za do wa la ją ce, na to miast dziel ni ce da lej po ło żo ne po zo sta wia -
ją wię cej do ży cze nia. Mia sto po sia da sze reg głów nych bar dzo sze ro kich ulic i jest
świet nie roz pla no wa ne, co od ra zu ude rza przy by sza”3. Trud no się te mu dzi wić, sko -
ro po wiel kim po ża rze w 1782 ro ku do spo rzą dze nia no wych pla nów mia sta i je go od -
bu do wy król spro wa dził z War sza wy zna ko mi te go ar chi tek ta, Ja na Kan te go Fon ta nę.
Do dziś w cen trum Ko zie nic stoi daw ny pa łac kró la Sta ni sła wa Au gu sta Po nia tow skie -
go, obec nie sie dzi ba władz mia sta i Mu zeum Re gio nal ne go. Tuż obok znaj du je się roz -
le gły przy pa ła co wy park, pań stwo wa stad ni na ko ni, ko ściół pa ra fial ny i plac tar go wy.
Głów ne uli ce na dal są te sa me: War szaw ska, Lu bel ska i Ra dom ska. Przy tej ostat niej
na nie wiel kim pa gór ku, na zy wa nym kie dyś przez miej sco wą lud ność „kir ku to wą gó -
rą”, le ży cmen tarz ży dow ski, cał ko wi cie zde wa sto wa ny pod czas woj ny, dziś od re stau -
ro wa ny i za bez pie czo ny. 

Te ma tem ar ty ku łu jest ży cie co dzien ne Ży dów w Ko zie ni cach, w wa run kach szcze -
gól nych, bo oku pa cyj nych, wo jen ny ch4. Cóż zna czy ła co dzien ność w tej no wej rze czy -
wi sto ści? Przede wszyst kim zmia ny we wszyst kich dzie dzi nach ży cia. Pod po rząd ko -
wa nie się no wym wła dzom i jej za rzą dze niom lub opór wo bec nich; brak pra cy, po wrót
do niej bądź wy ko ny wa nie w wa run kach przy mu su, a tak że sa bo taż wy ra ża ją cy się
nie le gal nym ubo jem, pro duk cją i han dlem. Oku pa cyj na co dzien ność to za wie sze nie
na czas nie okre ślo ny wszyst kich do tych cza so wych, nor mal nych form spo łecz nej or ga -
ni za cji, ko mu ni ka cji i współ pra cy w sfe rze pu blicz nej, czy li dzia łal no ści sto wa rzy szeń,
par tii i róż nych or ga ni za cji. To tak że ogra ni cze nie ży cia re li gij ne go do pod sta wo wych
ob rzę dów; edu ka cja na po zio mie mi ni mal nym pod kon tro lą władz oku pa cyj nych lub
w wa run kach kon spi ra cji5. Nie mal cał ko wi ta eli mi na cja z ży cia co dzien ne go dzia łal no -
ści kul tu ral nej, a tak że bar dzo ogra ni czo na moż li wość po ru sza nia się i prze miesz cza -
nia. Ży cie co dzien ne to czy ło się pod nie ustan ną kon tro lą oku pa cyj nej ad mi ni stra cji
i biu ro kra cji. Ta co dzien ność to przede wszyst kim za mknię cie się w for mach prze -
trwal ni ko wych, zmi ni ma li zo wa nych, oszczę dza ją cych ener gię, na sta wio nych na opór
– a więc jak naj mniej szym kosz tem i wy sił kiem. Wresz cie oku pa cyj na co dzien ność to
szcze gól ne przy wią za nie do ży cia ro dzin ne go, da ją ce go pod sta wo we po czu cie bez pie -
czeń stwa i przy na leż no ści, a tak że za cie śnia nie się wię zi przy ja ciel skich, któ re prze -
trwa ją naj trud niej sze pró by. Oku pa cyj ne wy da rze nia zwe ry fi ko wa ły po sta wy lu dzi.
Nie któ rzy, słab si psy chicz nie i po sta wie ni przed nie ludz ki mi wy bo ra mi, ule ga li ko rup cji,

3 „Wia do mo ści Tu ry stycz ne” 1931, nr 6–6, s. 24, cyt. za: S. Piąt kow ski, Sa mo rząd mia sta Ko zie nic
w dwu dzie sto le ciu mię dzy wo jen nym (1919–1939), Ko zie ni ce 2002, s. 8.

4 Na te mat me to do lo gii ba dań nad co dzien no ścią zob. T. Sza ro ta, Ba za źró dło wa, wie dza po za źród -
ło wa i li te ra tu ra przed mio tu w warsz ta cie hi sto ry ka współ cze sno ści, w: Pol ska 1944/45–1989. Warsz tat
ba daw czy. Stu dia i ma te ria ły 6, In sty tut Hi sto rii PAN, War sza wa 2004, s. 7–22.

5 W mar cu 1940 ro ku po wo ła na zo sta ła Po wia to wa Ko mi sja Oświa ty i Kul tu ry w Kon spi ra cji umoż -
li wia ją ca taj ne na ucza nie na szcze blu szko ły wyż szej i śred niej, por. Ko zie ni ce. Wę drów ka przez stu -
le cia, E. Ja wor ski (oprac.), Ko zie ni ce 2002, s. 65. Z sys te mu szkol ne go, na wet na po zio mie pod sta wo -
wym, wy klu czo ne zo sta ły dzie ci ży dow skie, por. K. Mróz, op. cit., s. 150.



Studia66

de pra wa cji, ko la bo ra cji, a pró bu jąc przy sto so wać się za każ dą ce nę do no wych, eks tre -
mal nych wa run ków, do pusz cza li się na wet zdra dy czy zbrod ni. Do ty czy ło to tak że lu -
dzi, któ rzy ta kich czy nów w wa run kach po ko jo wych ni gdy by nie po peł ni li.

Rytm ży cia, ko niecz ny do fi zycz ne go i psy chicz ne go prze trwa nia czło wie ka, wy -
zna cza ny za spo ka ja niem pod sta wo wych je go po trzeb: bez pie czeń stwa, po ży wie nia,
da chu nad gło wą, okry cia cia ła przed zim nem, zo stał grun tow nie za bu rzo ny i zmie nio -
ny. Spo koj ny sen, da ją ca sa tys fak cję i utrzy ma nie pra ca, od po czy nek, ruch i prze strzeń
ży cio wa na dal obo wią zy wa ły, jed nak nie tych, któ rzy zna leź li się w wa ru kach eks tre -
mal nych dla ludz kie go or ga ni zmu – w get cie i obo zie. Do ele men tów co dzien no ści
moż na też za li czyć zna jo my kra jo braz, oswo jo ne oto cze nie, za pa chy i ko lo ry – to
wszyst ko, co jest od bie ra ne i za po zna wa ne nie ustan nie przez czło wie ka je go zmy sła -
mi i co jest pod sta wo wym, nie ja ko pier wot nym źró dłem po zna nia i wie dzy o świe cie
i ota cza ją cej nas rze czy wi sto ści. Oto cze nie czło wie ka pod czas woj ny zmie ni ło się cał -
ko wi cie i zmie nić się też mu sia ła je go per cep cja, od por ność i w koń cu ak cep ta cja ta -
kich zda rzeń i fak tów, któ re w wa run kach nor mal ne go ży cia by ły by czymś szcze gól -
nym, szo ku ją cym i wła śnie nie co dzien nym. Oku pa cyj ny „po rzą dek” to przy zwy cza je -
nie się do ak tów ter ro ru, prze mo cy i gwał tu, tak że w ma łych mia stecz kach, gdzie
sto sun ko wo nie wiel ka licz ba lud no ści wca le nie gwa ran to wa ła ano ni mo wo ści i bez kar -
no ści spraw ców. Co dzien ność więc to nie za leż nie od oko licz no ści: ru ty na i po wsze -
dniość, ko niecz ność i przy zwy cza je nie się. To coś, co jest „nor mal ne” i zwy kłe. Dla lu -
dzi wy ję tych spod pra wa i ży ją cych w wy izo lo wa nej prze strze ni (ta kiej jak dziel ni ca
ży dow ska, get to lub obóz) w więk szo ści sfer ży cia na stą pi ło od wró ce nie na tu ral ne go
po rząd ku rze czy. Ci, któ rzy prze trwa li i zo sta wi li świa dec two swo je go do świad cze nia,
mó wią przede wszyst kim o za wę że niu prze strze ni ży cio wej i bra ku in tym no ści, o gło -
dzie i za spo ka ja niu go, o wy sił ku oraz ry zy ku zwią za nym ze zdo by ciem po ży wie nia,
o pra cy ver sus bez czyn no ści i nu dzie get to wej we ge ta cji, o cho ro bach i umie ra niu,
prze trwa niu i ra to wa niu się. Praw dę tych wspo mnień i re la cji po twier dza ją za cho wa ne
do dziś urzę do we do ku men ty6. 

Po czą tek oku pa cji

Niem cy wkro czy li do mia sta 9 wrze śnia 1939 ro ku, nie na po tka li opo ru i od ra zu
wpro wa dzi li ter ror wo bec ca łej lud no ści cy wil nej mia stecz ka. Kil ka ty się cy osób, za rów -
no Po la ków, jak i Ży dów, ucie kło do oko licz nych la sów, a tak że na dru gą stro nę Wi sły
i da lej na Wschód. Wie lu z nich po kil ku na stu dniach przy mu so wo lub do bro wol nie
wró ci ło do mia sta. Męż czyź ni Ży dzi zo sta li pod da ni pierw szym po ni ża ją cym ak tom:
obci na no im bro dy7, ka za no „za mia tać” ni mi klasz tor ny dzie dzi niec, roz ka za no znieść

6 Por. B. En gel king, Ży cie co dzien ne Ży dów w mia stecz kach dys tryk tu war szaw skie go, mps ar ty ku -
łu w to mie roz praw Pro win cja noc. Ży cie i za gła da Ży dów w dys tryk cie war szaw ski m1939–1945 przy -
go to wa nym przez Cen trum Ba dań nad Za gła dą Ży dów na zie miach pol skich IFiS PAN (w dru ku).

7 W wie lu ar chi wach fo to gra ficz nych znaj du je się od bit ka zdję cia wy ko na ne go wła śnie w Ko zie ni -
cach we wrze śniu 1939 ro ku: gru pa śmie ją cych się Niem ców w mun du rach ob ser wu je, jak je den
z nich ob ci na bro dę mło de mu po boż ne mu Ży do wi, okry te mu dłu gim aż do zie mi ta łe sem. 
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świę te księ gi Tal mu du i zwo je To ry, pod pa lo no je i zmu szo no Ży dów do tań ca wo kół
ogni ska. Wie lu męż czyzn, praw do po dob nie łącz nie na wet kil ka ty się cy8, prze trzy my -
wa no przez pe wien czas w pro wi zo rycz nym obo zie w ko ście le pa ra fial nym w sa mym
cen trum mia sta i na ogro dzo nym wo kół nie go te re nie. 12 i 13 wrze śnia spa lo no pa łac,
sy na go gę Ma gi da i je go dom, zbez czesz czo no cmen tarz z ohe lem ca dy ka. Pierw sze
mie sią ce oku pa cji w Ko zie ni cach opi sał bar dzo szcze gó ło wo ano ni mo wy au tor prze sie -
dle niec do get ta war szaw skie go w re la cji ze bra nej przez człon ka Pod ziem ne go Ar chi -
wum Get ta War szaw skie go (tak zwa ne go Ar chi wum Rin gel blu ma)9. 

Ko zie ni ce, przed woj ną mia sto po wia to we w wo je wódz twie kie lec kim, pod czas
oku pa cji zna la zły się w gra ni cach dys tryk tu i sta ro stwa ra dom skie go. Bur mi strzem Ko -
zie nic zo stał Ma rian Trug, Au striak oże nio ny z Po lką, je go za stęp cą nie miec ki ko lo nis -
ta z Wól ki Ty rzyń skiej – Mil ler. Le gal nie dzia łał od dział De le ga tu ry Ra dy Opie kuń czej
– pol skiej or ga ni za cji sa mo po mo co wej. W bu dyn ku ple ba nii ko ścio ła św. Krzy ża, tuż
obok spa lo ne go pa ła cu, za in sta lo wa ła swo ją sie dzi bę nie miec ka po li cja: żan dar me ria
(ko men dan tem po ste run ku zo stał pod po rucz nik Hen nin g10), po li cja bez pie czeń stwa,
kry mi nal na oraz róż ne in ne od dzia ły po moc ni cze. Za cho wa ne zdję cia 11 umun du ro wa -
nych Niem ców świad czą o tym, że po wo ła no, naj praw do po dob niej spo śród miej sco -
wych folks doj czów, róż ne od dzia ły Selb schut zu (póź niej szy Son der dienst) i Bau dien -
stu (służ ba bu dow la na). Fo to gra fo wa li się rów nież człon ko wie miej sco wej or ga ni za cji
NSDA P12, żoł nie rze We hr mach tu, żan dar mi i człon ko wie SS „To ten kopf”13.

Już w paź dzier ni ku 1939 ro ku Niem cy po wo ła li Ra dę Star szych, któ ra mu sia ła wy -
ko ny wać wszyst kie ich po le ce nia do ty czą ce lud no ści ży dow skiej. Jed nym z pierw -
szych jej za dań by ło spi sa nie w li sto pa dzie 1939 ro ku wszyst kich Ży dów miesz ka ją -
cych w Ko zie ni cach. Do ku ment ten oraz in ne z kan ce la rii Ra dy Star szych za cho wa ły
się i są jed nym z naj cen niej szych źró deł in for ma cji o ko zie nic kim get cie 14. Po zo sta łe

8 Prze ka zy pa mięt ni kar skie mó wią o tym cza so wym obo zie od osob nie nia, któ ry ist niał do koń ca
wrze śnia 1939 ro ku. Licz ba prze trzy my wa nych i szy ka no wa nych tam lu dzi zmie nia ła się, jed nych
zwal nia no, in nych wy ła py wa no. Por. S. Ja ne czek, Ko zie ni ce pod oku pa cją hi tle row ską w la tach
1939–1945, w: „Zie mia Ko zie nic ka” (pe rio dyk kul tu ral no -hi sto rycz ny), z. 14, Ko zie ni ce 2006, s. 44.

9 Ar chi wum Ży dow skie go In sty tu tu Hi sto rycz ne go (da lej: AŻIH), ARG, Ring. I nr 810 (daw na sy -
gna tu ra Ring. I/846), NN, Re la cja pt. „Ko ze nic” [„Ko zie ni ce”], b.d., po 1940. Re la cja spi sa na w ję zy ku
ji dysz naj praw do po dob niej ręką Szy mo na Hu ber ban da, ra bi na, człon ka Oneg Sza bat.

10 J. A. Mły nar czyk, Ju den mord in Zen tral po len der Di strikt Ra dom des Ge ne ral go uver ne ments
1939–1945, mps pra cy dok tor skiej [He raus ge ge ben im Au ftrag des Deut schen Hi sto ri schen In sti tuts
War schau und der For schungs stel le Lu dwigs burg der Uni ver sität Stut t gart], s. 75.

11 Z ko lek cji zdjęć Cha ima Izra ela Ber ma na, por. przy pis nr 16.
12 W zbio rach Mu zeum Re gio nal ne go w Ko zie ni cach prze cho wy wa na jest ory gi nal na księ ga człon -

ków NSDAP z ko lo nii Chi nów ko ło Ko zie nic, „Mit glie der buch der NSDAP Stan dort Chi nów in Ko zie -
ni ce vom 1 Mai 1942”. Za wie ra wy kaz oko ło 150 człon ków z ich do klad ny mi da ny mi oso bo wy mi.

13 Za szcze gó ło we in for ma cje do ty czą ce umun du ro wa nia, szarż, od zna czeń po szcze gól nych nie -
miec kich jed no stek mi li tar nych dzię ku ję ma jo ro wi dr. Ada mo wi Paw ło wi Ole chow skie mu. 

14 Uni ted Sta tes Ho lo caust Me mo rial Mu seum (da lej: USHMM) Col lec tions: 1) Spis lud no ści ży -
dow skiej mia sta Ko zie ni ce w li sto pa dzie 1939 ro ku; 2) Spra woz da nia Ra dy Ży dow skiej do władz nie -
miec kich od 30 VII 1941 ro ku do 15 VII 1942 ro ku; 3) Do wo dy rze czo we roz cho do we za mie siąc ma -
rzec 1942 ro ku Ra dy Star szych Lud no ści Ży dow skiej [w Ko zie ni cach]. 
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ma te ria ły wy ko rzy sta ne w ni niej szym opra co wa niu to: ko re spon den cja z Ame ri can Jo -
int Di stri bu tion Com mit tee prze cho wy wa na w Ar chi wum Ży dow skie go In sty tu tu Hi -
sto rycz ne go, ar ty ku ły dru ko wa ne przez „Ga ze tę Ży dow ską”, wspo mnie nia i re la cje
opu bli ko wa ne w Księ dze Pa mię ci Ko zie ni c15 i ze bra ne w ar chi wum ŻIH, wy wia dy za re -
je stro wa ne na wi deo przez the Uni te d Sta tes Ho lo caust Me mo rial Mu seum w ra mach
pro jek tu hi sto rii mó wio ne j16, a tak że wła sne wy wia dy i roz mo wy prze pro wa dzo ne
z miesz kań ca mi mia sta oraz oca la ły mi z za gła dy Ży da mi miesz ka ją cy mi dziś w Sta -
nach Zjed no czo nych oraz w Bel gii. Bar dzo cie ka we są rów nież wspo mnie nia i dzien -
nik dwóch pol skich na uczy cie li, Ste fa na Ja necz ka i Ka zi mie rza Mro za 17. Wy jąt ko we
zna cze nie ma dla hi sto rii Ko zie nic iko no gra fia. Woj nę prze trwa ła du ża ko lek cja szkla -
nych ne ga ty wów z za kła du fo to gra ficz ne go Cha ima Izra ela Ber ma na 18. Część z nich
wy ko nał fo to graf w cza sie woj ny i uwiecz nił na zdję ciach za rów no Ży dów, ozna ko wa -
nych opa ska mi z gwiaz dą Da wi da, jak Po la ków i Niem ców. 

Dziel ni ca ży dow ska

Ży cie ko zie nic kich Ży dów nie mal od sa me go po cząt ku oku pa cji na zna czo ne zo -
sta ło przy mu so wą izo la cją – prze strzen ną, w dziel ni cy ży dow skiej (i póź niej szym
get cie), oraz sym bo licz ną i eko no micz ną po przez sys te mem wy klu czeń z po szcze -
gól nych sfer ży cia spo łecz ne go i eko no micz ne go. Obo wią zy wa ły ich prze pi sy od no -
szą ce się do wszyst kich in nych Ży dów w Ge ne ral nym Gu ber na tor stwie. Wspo mnie -
nia ko zie ni czan, a przede wszyst kim za cho wa ne do ku men ty Ra dy Ży dow skiej,
potwier dza ją, że do stycz nia 1942 ro ku nie by ło for mal nie wy ty czo ne go i ozna ko wa -
ne go get ta. W Ko zie ni cach przy mus prze nie sie nia się i za mia ny miesz ka nia ze wzglę -
du na utwo rze nie dziel ni cy ży dow skiej (get ta) do tknął sto sun ko wo nie wie le pol skich
i ży dow skich ro dzin (praw do po dob nie kil ka set osób), czę ścio wo na po cząt ku 1940
ro ku, a czę ścio wo do pie ro w stycz niu 1942 ro ku. W więk szo ści re la cji i wspo mnień
dziel ni ca ży dow ska pod nie miec ką oku pa cją to jed nak po pro stu „get to”. I prze ciw -
nie – no men kla tu ra ta ka nie po ja wia się w żad nym ze spra woz dań Ra dy Ży dow skiej
pi sa nych do władz nie miec kich. Na wet w do ku men tach z 1942 ro ku jest to na dal
„dziel ni ca ży dow ska”, a nie o get to. Człon ko wie Ra dy by li świa do mi ko niecz no ści

15 B. Ka plin sky (red.) The Bo ok of Ko zie ni ce on the 27th An ni ver sa ry of the Sa va ge De struc tion of
Our For mer Ho me, (Tel -Aviv 1969) New York 1985.

16 USHMM Col lec tions, Oral Hi sto ry Pro ject, Sam Spie gel, sygn. RG -50.030*0324, Wła dy sław
Kraw czyk, sygn. RG -50.488*0124, Hen ry ka Si czek, sygn. RG -50.488*0123.

17 S. Ja ne czek, Z prze szło ści Ko zie nic, Ko zie ni ce 1981; K. Mróz, Ko zie ni ce 1939–1944, op. cit.
18 Por. A. Ski bin ska, Po ło wa mia stecz ka, w: „Kar ta. Kwar tal nik Hi sto rycz ny” 2005, nr 47, s. 40–45:

A. Gru piń ska, Skraw ki opo wie ści, ibi dem, s. 46–63. Wy sta wa „Ko zie nic kie por tre ty” przed sta wia ją ca
kil ka set zdjęć z tej ko lek cji, li czą cej ogó łem oko ło 4500 zdjęć, zo sta ła zor ga ni zo wa na przez Fun da cję
„Fo rum Dia lo gu mię dzy Na ro da mi” i za pre zen to wa na po raz pierw szy na Fe sti wa lu Kul tu ry Ży dow -
skiej w Kra ko wie w 2006 ro ku. Do tych czas by ła po ka zy wa na w Ło dzi, Ko zie ni cach, Po zna niu, War -
sza wie i Rzy mie (Wło chy). Zdję cia z ko lek cji Cha ima Ber ma na znaj du ją się w po sia da niu Fun da cji
„Sha lom” oraz Ośrod ka „KAR TA” w War sza wie. Wię cej in for ma cji o wy sta wie na stro nach: www.ko -
zie nic kie por tre ty.pl, www.dsh.waw.pl. 
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po słu gi wa nia się „sło wa mi nie win ny mi”19 – wer bal nym ka mu fla żem, ja ki na rzu ci ła
oku pa cyj na wła dza. 

Ży dzi mu sie li więc – i to sto sun ko wo czę sto – od wie dzać in ne re gio ny mia sta,
a tak że oko licz ne wsie w ce lu zdo by cia ży wo ści, sprze da nia to wa rów, a tak że ukry cia
się wśród Po la ków – ta kie przy pad ki w mie ście i w po bli skich wsiach by ły zna ne 20.
Krą żą cy po mia stecz ku i po ca łej oko li cy Ży dzi nie wzbu dza li wiel kiej pa ni ki,
do stycz nia 1942 ro ku Po la kom nie gro zi ła ka ra śmier ci za po moc w ich ukry wa niu.
Za cho wa ne spra woz da nia Ra dy Star szych do wo dzą, że do te go cza su Ży dzi mo gli
miesz kać w za sa dzie na te re nie ca łe go mia sta, acz kol wiek de fac to miesz ka li przede
wszyst kim przy uli cach w dziel ni cy ży dow skiej. „W dys tryk cie ra dom skim spo ty ka -
my b. czę sto tzw. get ta otwar te, zwłasz cza w ma łych mia stecz kach i osa dach. Ist nia -
ły one ja ko otwar te get ta sto sun ko wo dość dłu go, bo do wio sny 1942 ro ku [...] Pod -
sta wą dla ma so we go two rze nia gett w dys tryk cie ra dom skim by ły, ana lo gicz nie jak
i w in nych dys tryk tach Ge ne ral nej Gu ber ni, roz po rzą dze nia ge ne ral ne go gu ber na to ra
Fran ka z 13 wrze śnia 1940 ro ku i 20 lu te go 1941 ro ku. Pierw sze roz po rzą dze nie do ty -
czy ło, jak wia do mo, ogra ni cze nia miej sca po by tu i po stę po wa nia kar no -ad mi ni stra -
cyj ne go w Ge ne ral nej Gu ber ni, a dru gie – za bra nia ło Ży dom uży wa nia wszel kich środ -
ków ko mu ni ka cyj nych”21.

Dwu na sto oso bo wa Ra da Ży dow ska z pre ze sem A. H. Per le 22 mia ła ad mi ni stro wać
wy łącz nie ży dow ską lud no ścią mia stecz ka. W dziel ni cy ży dow skiej dzia ła ły po nad to
Ko mi tet Po mo cy Bied nym, Ży dow ska Sa mo po moc Spo łecz na, To wa rzy stwo „Kro pla
Mle ka” dla do ży wia nia bied nych nie mow lą t23, am bu la to rium i izo la to rium (dla za kaź -
nie cho rych). Pod ko niec paź dzier ni ka 1941 ro ku otwar to szpi tal epi de micz ny, któ rym
kie ro wał le karz, Jo el Wajn ber g24. Trze ba wspo mnieć na zwi sko bar dzo zna ne go w mie -
ście le ka rza Ar nol da Abra mo wi cza, kie row ni ka am bu la to rium. Kil ka nie za leż nych re -
la cji opi su je tra gicz ne oko licz no ści je go sa mo bój czej śmier ci w dniu li kwi da cji get ta 25.

19 Por. N. Blu men tal, Sło wa nie win ne, cz. 1, War sza wa–Łódź–Kra ków 1947.
20 Da vid Bay er wspo mi na swo ją sio strę Ro zę, któ ra ukry wa ła się po za get tem na tzw. aryj skich pa -

pie rach, por. D. Bay er, The Re mar ka ble Odys sey of Da vid Bay er, Day to na Be ach, Flo ri da 2000, s. 23. Po -
za get tem ukry wał się tak że Cha im Ber man i je go brat Ze lig, por. A. Ski biń ska, op. cit., s. 45. Por. tak że
re la cję Szaj ki Nus sen bau ma, AŻIH, sygn. 301/3003, oraz Cha ny Grin berg, AŻIH, sygn. 301/2296 i 3001. 

21 A. Rut kow ski, Mar ty ro lo gia, wal ka i za gła da lud no ści ży dow skiej w dys tryk cie ra dom skim pod -
czas oku pa cji hi tle row skiej, w: „Biu le tyn Ży dow skie go In sty tu tu Hi sto rycz ne go” 1955, nr 3–4 (15–16),
s. 78.

22 Za stą pił go póź niej Mo sze Bronsz tajn, któ re go nie któ rzy wy mie nia ją w swo ich re la cjach ja ko
pre ze sa Ra dy.

23 „Ga ze ta Ży dow ska”, 11 IV 1941, nr 29, 13 VI 1941, nr 47. Za cho wa ło się zdję cie du żej gru py
dzie ci i ich opie ku nów z or ga ni za cji „Kro pla Mle ka”, por. USHMM, Pho to Ar chi ves, zdję cie nr 14325.

24 „Ga ze ta Ży dow ska”, 5 XII 1941, nr 120.
25 „Dwoj gu swo im dzie ciom i żo nie za apli ko wał za strzyk ja kiejś sub stan cji, po któ rej prze sta li od -

dy chać i po ru szać się. Nie zdą żył jed nak dać za strzy ku so bie. W drzwiach po miesz cze nia, wi docz nych
na prze ciw okna, po ja wi li się żoł nie rze nie miec cy. Le karz ży dow ski, na ich wi dok, rzu cił sie w stro nę
otwar te go okna i wy sko czył na ze wnątrz. Do bi li go strza łem z re wol we ru” (Z. Skow roń ski, Po lem,
lasem i to ra mi, w: Woj na, oku pa cja, lu dzie... Mo je wspo mnie nia z lat 1939–1945, Po znań 2000, cyt.
wg ma szy no pi su w po sia da niu au tor ki, s. 11).
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W 1942 ro ku po wo ła no To wa rzy stwo Ase ni za cyj ne, aby za po biec epi de mii du ru
brzusz ne go (ty fu su) i czer won ki. Mia sto nie by ło ska na li zo wa ne, co wo bec prze lud nie -
nia dziel ni cy ży dow skiej sta no wi ło szcze gól ne za gro że nie. Na wio snę 1942 ro ku istot -
nie wy bu chła epi de mia ty fu su. Od ma ja Dział Sa ni tar ny prze pro wa dzał in ten syw ne ak -
cje sa ni tar no -po rząd ko we, chcąc po wstrzy mać roz prze strze nia nie się epi de mii;
wszyst kich pod da no wów czas szcze pie niom i od wsza wie niu. Dzia ło się to w cią gu kil -
ku mie się cy przed ak cją li kwi da cyj ną get ta. 

Je dy nie Ra da Ży dow ska po śred ni czy ła mię dzy ży dow ską lud no ścią mia stecz ka
a świa tem ze wnętrz nym, je śli mó wi my tu o po śred nic twie „le gal nym”, czy li jaw nym
i na rzu co nym przez Niem ców. Ra da za stę po wa ła też pocz tę, urząd po dat ko wy i Ka sę
Ko mu nal ną 26. W prak ty ce jed nak ma gi strat nie miał pra wie żad nych kon tak tów ze
swo imi ży dow ski mi miesz kań ca mi. Pod le ga li oni nie miec kiej po li cji i żan dar me rii oraz
sta ro ście po wia to we mu w Ra do miu. Pre zes Ra dy Ży dow skiej prze sy łał co dwa ty go -
dnie swo je spra woz da nia do Wy dzia łu II Po li cji Bez pie czeń stwa (Si cher he it spo li zei
Ab te ilung 2), w Ra do miu, przy Mo niusz ko stras se 14a. For mal nie ko zie nic ki Ju den rat
zrze szo ny był w Na czel nej Ra dzie Star szych Lud no ści Ży dow skiej Dys tryk tu Ra dom -
skie go (Der Ober -Älte sten rat der Jüdi schen Bevölke rung des Di strikts Ra dom in Ra -
dom), któ ra mia ła obo wią zek nad zo ru nad ra da mi niż sze go szcze bla. W prak ty ce funk -
cji tej nie peł ni ła 27.

Spis Ży dów z li sto pa da 1939 ro ku ob jął 4248 osób, od no to wa no ich imio na i na zwi -
ska, ad re sy, wiek i za wód. Za le d wie kil ku set oso bom uda ło się uciec na Wschó d28,
m.in. ra bi no wi, uro dzo ne mu w Ro sji Nu chy mo wi Szlo mo Sza pi ro. In ny ko zie nic ki ra -
bin, da le ki na stęp ca Ma gi da z Ko zie nic, Aron Je hiel, prze by wał w Otwoc ku i w get cie
war szaw skim, gdzie zmarł na ty fus w 1942 ro ku 29. Pod nu me rem je den na li ście z 1939
ro ku za pi sa no Kauf man Szy frę, ko bie tę, lat 75, za miesz ka łą przy uli cy 11 Li sto pa da 5.
Pod tym sa mym ad re sem miesz ka ła 22-let nia Kauf man Faj ga, kraw co wa, a tak że ca łe
ro dzi ny o na zwi sku Roz en tal, Fuk sman, Zyl ber berg, Ger man, Wa ser man i Bo rensz tajn.
W su mie w bu dyn ku tym miesz ka ło w 1939 ro ku 31 osób. Pod nu me rem 38 na Lu bel -
skiej – 61 osób, na Ma gie to wej 7 – 63 oso by, Tar go wej 46 – 62 oso by, Bro war nej 28 – 75
osób. Kie dy licz ba Ży dów w sierp niu 1942 ro ku wzro sła do oko ło 13000, tak że licz ba
lud no ści w każ dym z po szcze gól nych do mów wzro sła nie mal po nad dwu ipół krot nie!
Uli ce za miesz ka ne przez Ży dów we dług spi su to: 11 Li sto pa da (do 1933 Ra dom ska)
– nie mal wy łącz nie do my z nu me ra cją nie pa rzy stą, ale ja Pił sud skie go, uli ca 3 Ma ja, Lu -

26 W Ra dzie Star szych w ko zie nic kim get cie ist nia ły na stę pu ją ce re fe ra ty: ogól ny (w tym se kre ta -
riat i ra chun ko wość), pra cy przy mu so wej, fi nan so wo -go spo dar czy, apro wi za cyj ny, opie ki spo łecz nej,
lecz ni czo -sa ni tar ny, szkol ny i miesz ka nio wy, por. „Ga ze ta Ży dow ska”, 31 XII 1940, nr 47.

27 Por. S. Piąt kow ski, Ju den ra ty w dys tryk cie ra dom skim (ze szcze gól nym uwzględ nie niem Ra do -
mia), w: Ży dzi dys tryk tu ra dom skie go w okre sie II woj ny świa to wej. Ma te ria ły se sji po pu lar no nau ko -
wej od by tej w Ra do miu 27 wrze śnia 1997 ro ku, „Biu le tyn Kwar tal ny Ra dom skie go To wa rzy stwa Na -
uko we go” 1998, t. XXXIII, z. 1, s. 51–70.

28 W 1939 ro ku ży ło w Ko zie ni cach 4892 Ży dów, por. K. Urbań ski, Gmi ny ży dow skie ma łe w wo -
je wódz twie kie lec kim w okre sie mię dzy wo jen nym, Kiel ce 2006, s. 98. 

29 Ibi dem, s. 98.
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bel ska, Krót ka, Ma gie to wa, Pie rac kie go 30, Tar go wa 31, POW32, Drzew na, Bro war na 33,
Pu sta, Czwar tek, Szpi tal na, Młyń ska, No wy Świat, Ha mer nic ka. Są to wszyst ko uli ce
przed wo jen nej dziel ni cy ży dow skiej, któ ra od stycz nia 1942 ro ku sta ła się for mal nie
wy dzie lo ną dla Ży dów czę ścią mia sta – get tem. W dziel ni cy ży dow skiej (i w póź niej -
szym get cie) pa no wa ła nie wy obra żal na dziś dla nas cia sno ta. Ży cie w cią gu dnia to czy -
ło się na uli cach i pla cach, w po bli żu bram, gdzie moż na by ło ob ser wo wać ja kieś zmia -
ny, ruch, ży cie. W cią gu dnia nie spo sób by ło prze by wać w po miesz cze niach, tak by ły
za gęsz czo ne. By ły miesz ka nia, w któ rych no co wa ło na wet dwa dzie ścia osób. Izo la cja
i pry wat ność sta ły się nie moż li we 34. 

Przed woj ną han dlem i rze mio słem trud ni ło się po nad 50 proc. lud no ści mia sta. Ży -
dow scy rze mieśl ni cy by li szew ca mi, cho lew ka rza mi, kraw ca mi, pie ka rza mi, czap ni ka -
mi, bla cha rza mi, szkla rza mi, in tro li ga to ra mi. Po la cy – ko wa la mi, sto la rza mi, ma sa rza -
mi, cu kier ni ka mi, ślu sa rza mi, mu ra rza mi. Dzia ła ło oko ło 250 ma łych skle pi ków i po -
nad 600 warsz ta tów rze mieśl ni czych, w więk szo ści szew skich. W „nor mal nej”,
wo jen no -oku pa cyj nej rze czy wi sto ści więk szość ży dow skich warsz ta tów i skle pów
w Ko zie ni cach za mil kła. Ży dom za bro nio no pra cy na wła sny ra chu nek (na więk szą
ska lę). W alar mu ją cym pi śmie Za rzą du Gmi ny Wy zna nio wej Ży dow skiej w Ko zie ni -
cach do „Ży dow skie go Ame ry kań skie go Ko mi te tu Jo int w War sza wie” z 14 stycz nia
1940 ro ku czy ta my, że oko ło 90 proc. Ży dów znaj du je się w bar dzo wiel kiej bie dzie,
a gmi na nie ma żad nych wol nych środ ków pie nięż nych z po wo du kon try bu cji na ło żo -
nej przez Niem ców, tak w go tów ce, jak i w na tu rze (mo wa jest o me blach, sło mie, wor -
kach itp.)35. „Jak wiel ka jest bie da wśród lud no ści ży dow skiej w Ko zie ni cach, wy star -
czy wspo mnieć, że te raz przy sil nych mro zach przy cho dzi znacz na część Ży dów
do robo ty do słow nie go ła i bo sa i wręcz z od mro żo ny mi rę ka mi i no ga mi”36. Tyl ko nie -
któ rym oso bom uda wa ło się gdzieś za trud nić bądź kon ty nu ować dzia łal ność hand lo -
wą. Na przy kład Da vid Bay er pra co wał po cząt ko wo w ma jąt ku ziem skim Brzeź ni ca
(zbie rał ziem nia ki), póź niej był na służ bie u ge sta pow ca ja ko po moc do mo wa, wresz -
cie zo stał przy dzie lo ny do gru py ro bot ni ków za trud nio nych przy bu do wie ka na łu Gor -
czyc kie go 37. Bar dzo wie lu Ży dów i Po la ków pra co wa ło przy mu so wo przy ko pa niu ka -
na łów na Ni zi nie Ko zie nic ko -Gnie wo szow skiej. Ra da Star szych od po cząt ku oku pa cji

30 Dziś Ko cha now skie go.
31 Dziś Ba ta lio nów Chłop skich. 
32 Pol skiej Or ga ni za cji Woj sko wej, dziś ta uli ca nie ist nie je.
33 Dziś Bo ha te rów Get ta.
34 O iden tycz nym do świad cze niu utra ty gra nic dla wła sne go te ry to rium pi sze Bar ba ra En gel king

w pra cy Za gła da i pa mięć, War sza wa 2001, s. 81–87.
35 AŻIH–AJDC, 1939–1941, sygn. 210/429, k. 93, Pi smo Za rzą du Gmi ny Wy zna nio wej Ży dow skiej

w Ko zie ni cach do Ży dow skie go Ame ry kań skie go Ko mi te tu Jo int w War sza wie z dn. 14 I 1940, z ji dysz
tłum. A. Bie lec ki. „Na sku tek za rzą dze nia władz wpła co no w ro ku 1939 18 500 zł, po nad to wpła co no
ty tu łem do bro wol nej ofia ry 8237 zł i 2000 zł do dys po zy cji NSV [Na tio nal so zia li sti sche Vol kwohl farth
– nie miec kiej opie ki spo łecz nej]”. Ze spra woz da nia Ra dy Ży dow skiej z 30 VII 1941, USHMM Col lec -
tions, Spra woz da nia Ra dy, op. cit.

36AŻIH–AJDC 1939–1941, sygn. 210/429, k. 93, op. cit.
37 D. Bay er, op. cit., s. 18–19, 20.
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zo sta ła zo bo wią za na do wy zna cza nia kon tyn gen tu oko ło 500 ro bot ni ków każ de go dnia.
Za trud nio no ich do prac dro go wych, le śnych, przy li nii ko le jo wej. Wy do by wa li torf, pra -
co wa li w fa bry ce pro chu w Pion kach, na róż nych po ste run kach We hr mach tu i żan dar -
me rii, w ma gi stra cie i wy ko ny wa li pra ce wy zna czo ne przez Niem ców, np. sprzą ta li
śnieg, oczysz cza li uli ce, chod ni ki i pla ce. Z re gu lar nie skła da nych spra woz dań Ra dy Star -
szych wie my, że Ży dzi by li też za trud nia ni w fir mach pry wat nych, np. w Baun ter neh -
mung He in rich Köhler i Paul Gatz w Je dl ni, w fir mie inż. Czar no ty -Bo jar skie go z Ko zie -
nic (przy pra cach od wad nia ją cych) czy inż. Gor czyc kie go 38, rów nież z Ko zie nic. Ro bot -
ni cy otrzy my wa li bar dzo nie wiel kie wy na gro dze nie, w żad nym ra zie nie wy star cza ją ce
do utrzy ma nia sie bie i ro dzi ny. Mu sie li być na wet do dat ko wo do ży wia ni przez gmi nę 39. 

Źró dłem utrzy ma nia sta ło się dla ko zie nic kich Ży dów do słow nie wszyst ko: do mo -
we za pa sy, wy prze daż mie nia, wy mia na, nie le gal na pro duk cja, han del i szmu giel, że -
brac two, jał muż na, da ry i po moc or ga ni za cji do te go po wo ła nych, a tak że kra dzież
i gło do we ra cje dla ro bot ni ków przy mu so wych. Na pew no, mi mo du że go ry zy ka,
wciąż han dlo wa li i świad czy li usłu gi. Pew na gru pa lu dzi czer pa ła też do chód z pra cy
dla Ra dy Star szych. Za cho wa ne z jed ne go tyl ko mie sią ca mar ca 1942 ro ku kwi ty ka so -
we Ra dy po ka zu ją róż ne spo so by za rob ko wa nia, i tak np. Sz. Bo rensz tajn otrzy my wał
60 zł mie sięcz nie ty tu łem ko mor ne go za wy na jem lo ka lu dla biu ra gmi ny (praw do po -
dob nie na uli cy Brzó skiej, obec nie Kon sty tu cji), Icek Mil grom i Zyg munt Hal pu ter wy -
sta wi li ra chun ki za sprze daż ar ty ku łów biu ro wych, S. Wajn berg za wy ko na nie księ gi
ka so wej, Z. Le win za tek tu rę i agraf ki (te ostat nie dla Służ by Po rząd ko wej), Lej buś Zalc -
berg za do sta wę drew na opa ło we go, Ben ja min Perl za kar bid, świe ce, pa pier, pa stę
do pod łóg, Szla ma Fryd man za cu kier ki i ba te rie, M. Ba jer za po kost ma lar ski, A. Grud -
niak za esen cję her ba cia ną dla pra cow ni ków kan ce la rii, Wolf Wajn berg za szklan ki,
Ger szon Za lc berg za my dło, Ma jer Kir szen baum za pra ce ma lar skie w łaź ni, Gda la
Wajn berg za wy mia nę rur w pie cy kach, Lej zor Wajn berg za na pra wę drzwi, wy mia nę
klam ki i okuć, sied miu pra cow ni ków gmi ny otrzy ma ło wy na gro dze nie za wy da wa nie
kart żyw no ścio wych. O pra cy Ży dów z ko zie nic kie go get ta i ich spo so bach na ży cie cie -
ka wą re la cję zo sta wił Yaakov La hat (Li kor man): „Wszyst kie kul tu ral ne i edu ka cyj ne
dzia ła nia skoń czy ły się. By ły za bro nio ne i nie by ło w get cie za po trze bo wa nia na nie.
[...] Zda rzył się wy pa dek, że nie miec ki żoł nierz za ko chał się w ży dow skiej dziew czy -
nie, i po ma gał jej oraz jej ro dzi nie. Tak że żan darm, któ ry czy nił za lo ty wo bec ży dow -
skiej dziew czy ny, nie in ter we nio wał, kie dy w jej do mu za czę ła dzia łać nie le gal na rzeź -
nia. Kil ku Ży dów tak że wzbo ga ci ło się. Ży dzi, któ rym po wio dło się w nie le gal nym han -
dlu, ży li do brze. Chło pi w oko li cy po trze bo wa li ubrań, bu tów, a na wet me bli, a Ży dzi
po trze bo wa li je dze nia. Chło pi za każ dy to war pła ci li żyw no ścią. Więk szość miesz kań -
ców mia sta zu bo ża ła, ale aż do la ta 1942, kie dy Niem cy prze sie dla li Ży dów z oko licz -
nych mia ste czek i wsi do get ta [w Ko zie ni cach], nie by ło przy pad ku śmier ci z gło du”40.

38 Por. zdję cia z ro bót przy mu so wych przy ko pa niu ka na łu Gor czyc kie go, USHMM, Pho to Col lec -
tion, zdję cia nr 14320, 14321, 14322 i 88959.

39 USHMM Col lec tions, Do ku men ty Ra dy Ży dow skiej z Ko zie nic, b.p.: „Pra cu ją cym ro bot ni kom
Ra da przy dzie li ła do dat ko we ra cje chle ba oraz bez płat ne obia dy z Kuch ni Lu do wej”.

40 The Bo ok of Ko zie ni ce, s. 505.
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Pol ski na uczy ciel, spo łecz nik i pa mięt ni karz, Ste fan Ja ne czek, pi sząc o kon tak tach
pol sko -ży dow skich, od no to wał: „Roz wi nął się na tym tle mię dzy get tem a lud no ścią
pol ską nie le gal ny han del i prze myt. Ukształ to wa ły się ta kie miej sca, spo so by i for my
prze my tu, o ja kich Niem com na wet się nie śni ło. Po bud ką do ta kie go dzia ła nia by ła
po pro stu ko niecz ność zdo by wa nia środ ków do ży cia przez wy trą co ne z nor mal ne go
try bu ży cia sze ro kie ma sy lud no ści. I naj wię cej chy ba lu dzi za oku pa cji hi tle row skiej
w Pol sce trud ni ło się róż ny mi for ma mi han dlu i prze my tu. Nie bez wpły wu by ły rów -
nież po bud ki hu ma ni tar ne. Nie le gal ny han del z get tem i prze myt do get ta róż nych
środ ków ży cio wych, cho ciaż jed no cze śnie wy so ce ry zy kow ny, bo ce ny na te re nie get -
ta by ły wyż sze”41. Z ca łą pew no ścią wy mia na han dlo wa by ła pod sta wą do cho dów lud -
no ści ży dow skiej, acz kol wiek nie ła two jest stwier dzić, któ re jej for my by ły le gal ne i do -
zwo lo ne, a któ re sprzecz ne z oku pa cyj nym pra wem – w każ dej chwi li na le ża ło li czyć
się z szy ka na mi lub re pre sja mi 42. Jó zef Szwart zberg zo stał za strze lo ny, kie dy Niem cy
przy ła pa li go na pro duk cji my dła. Po woj nie je go cia ło by ło eks hu mo wa ne z miej sca,
gdzie je za ko pa no pod czas woj ny, na po dwó rzu do mu Jo sko wi cza 43. Lud ność ży wi ła
się tak że da ra mi prze sy ła ny mi le gal nie przez Ame ri can Jo int Di stri bu tion Com mi tee,
któ re mia ło biu ro War sza wie, a tak że w Ra do miu 44. Przed sta wi cie le Ra dy Ży dow skiej
za opa trze ni w peł no moc nic twa i sto sow ne do ku men ty po dró ży oso bi ście od bie ra li
pro duk ty z ma ga zy nu w Ra do miu. Pie nią dze i żyw ność do star cza ły po nad to Cen tos
i Ży dow ska Sa mo po moc Spo łecz na, am bu la to rium za opa try wa ło To wa rzy stwo Ochro -
ny Zdro wia. Po moc z ze wnątrz by ła jed nak bar dziej niż sym bo licz na, sko ro z do ku -
men tów wy ni ka, że spro wa dza ła się do nie wiel kich i spo ra dycz nych do ta cji pie nięż -
nych w wy so ko ści np. 500 zło ty ch45, przy dzia łu sze ściu wor ków mą ki, 500 ko stek bu -
lio nu, 25 ta ble tek zu py oraz 50 pu de łek se ra szwaj car skie go: wszyst ko to dla
kil ku ty sięcz nej spo łecz no ści, spo śród któ rej oko ło 1600 osób bez względ nie wy ma ga ło
opie ki i po mo cy spo łecz ne j46. Nie le piej lub jesz cze go rzej przed sta wia ło się za opa trze -
nie w le ki i środ ki hi gie nicz ne. Jed no z po kwi to wań dla TOZ w War sza wie z 23 lu te go
1941 ro ku opie wa m.in. na 1 ki lo gram li gni ny [sic!] 47, a spe cy fi ka cja przy dzia łu odzie -
ży wy li cza 3 pa ry bu tów, 8 ubra nek i su kie nek dzie cię cych, 10 cza pek, 6 kom ple tów
try ko to wych dam skich, 10 swe tró w48. By ły to zni ko me ilo ści. Dla po nad czte ro ty sięcz -
nej spo łecz no ści po moc w ta kich roz mia rach nie mo gła za spo ko ić istot nych po trzeb.

41 S. Ja ne czek, op. cit., s. 78.
42 „14 X 1940. Na po cząt ku paź dzier ni ka żoł nie rze nie miec cy mie li ry by w ba se nie przy przed -

szko lu. Wy pu ści li wo dę i na ka za li Po la kom wy brać ry by. Ci sprze da li je za pa pie ro sy Ży dom. Żoł nie -
rze zwró ci li się do po li cji i Po la cy mu sie li od bie rać kar pie od Ży dów” (K. Mróz, op. cit., s. 151).

43 The Bo ok of Ko zie ni ce, s. 629.
44 AŻIH–AJDC 1939–1941, sygn. 210/429. Ko re spon den cja Ra dy Star szych Gmi ny Ży dow skiej

w Ko zie ni cach z AJDC w Ra do miu i w War sza wie.
45 Przy kła do we ce ny za nie któ re pro duk ty: 100 kg ziem nia ków kosz to wa ło w czerw cu 1941 ro ku

180–250 zł, ka sza 12–16 zł, mą ka pszen na oko ło 20 zł (zob. K. Mróz, op. cit., s. 154).
46 AŻIH–AJDC 1939–1941, sygn. 210/429, s. 8, Pi smo Ra dy Star szych Gmi ny Ży dow skiej w Ko zie -

ni cach do AJDC In spek to rat Dys tryk tu Ra dom skie go w Ra do miu, z dn. 15 XI 1940.
47 Ibi dem, s. 19.
48 Ibi dem, s. 32.
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Nie mniej już w od stycz nia 1940 ro ku Ko mi tet Po mo cy Bied ny m49 przy Gmi nie Ży dow -
skiej wy da wał z kuch ni lu do wej dzien nie oko ło 1000 jed no da nio wych obia dów, czę -
ścio wo bez płat nie, czę ścio wo po 10 gro szy za por cję zu py. Do ży wia nie w kuch ni lu do -
wej by ło dla wie lu Ży dów pod sta wą prze trwa nia. A więc ży cie co dzien ne pod nie miec -
ką oku pa cją to tak że sta nie go dzi na mi z mi ską w rę ku w ko lej ce ty sią ca osób po ta ni
obiad – cza sem je dy ny po si łek w cią gu dnia. „Głód i cho ro by kró lo wa ły w get cie”50.
„Gdy nad szedł czas obia du, get to przy bra ło in ny wy gląd. Po ja wi li się dzia ła cze spo łecz -
ni, ko bie ty i męż czyź ni, i usta wi li w róż nych punk tach du że garn ki z je dze niem. Każ dy
głod ny mógł na peł nić ta lerz, do stał ka wa łek chle ba do rę ki i każ dy Żyd przy sto le był
pe wien, kie dy już zjadł swój obiad, że nikt w get cie nie gło du je. Po wód te go po zna łem,
roz ma wia jąc z po boż nym ko zie nic kim cha sy dem, cze mu róż ni się to get to od in nych.
Od po wie dział mi, że mia sto zo sta ło po bło go sła wio ne przez wiel kie go ma gi da ko zie nic -
kie go, aby nic mu się złe go nie sta ło. Tak wie rzy ły ty sią ce Ży dów, że mia sto oca le je
z bar ba rzyń skich rąk, któ re czy ha ły na get to”51. Po cząt ko wy frag ment te go opi su mógł -
by słu żyć za ko men tarz do zdję cia z 1940 ro ku: na pierw szym pla nie stoi sied miu człon -
ków Ra dy Ży dow skiej, za ni mi w tle bu dy nek z kuch nią lu do wą i wi docz ną ko lej ką lu -
dzi ocze ku ją cych na po si łe k52. Roz da wa no też w nie wiel kich ilo ściach mą kę, chleb, cu -
kier, ka szę, mar mo la dę. Set kom osób udzie lo no za sił ków pie nięż ny ch53. Lud ność w ten
spo sób or ga ni zo wa ła się na no wo, po ma ga jąc naj słab szym i naj bied niej szym, do sto so -
wu jąc się do oko licz no ści i nie miec kie go pra wa. Na pew no by ło to tak że oka zją do nad -
użyć i mal wer sa cji, w ta kich wa run kach do cho dzi ło do nich wła ści wie wszę dzie.

Po mi mo za ka zu dzia ła ła tak że bar dzo nie wiel ka sied mio kla so wa szko ła 54. Cho dzi -
ło do niej oko ło 70 dzie ci w róż nym wie ku. Naj pierw mie ści ła się w miesz ka niu na -
uczy ciel skiej pa ry Gen zlów, póź niej w po ko ju prze ka za nym przez gmi nę, w do mu pa -
na Adol fa Wilcz ka przy uli cy Lu bel skiej. Na uczy ciel ką by ła Ro cha ma Fraj lich (prze ży -
ła woj nę, wy emi gro wa ła do Izra ela). Na dal też spo ty ka ła się mło dzież skau tow ska
z or ga ni za cji Ha -Szo mer ha -Ca ir. Pa miąt ką po tym jest ich gru po we zdję cie wy ko na ne
w przez Cha ima Ber ma na, praw do po dob nie w 1941 ro ku, na scho dach bu dyn ku
przy Lu bel skiej 13, gdzie znaj do wa ło się je go ate lie r55. 

49 „Ga ze ta Ży dow ska” za mie ści ła kil ka krot nie krót kie ar ty ku ły in for mu ją ce o sy tu acji w ko zie nic -
kim get cie, pi sa no też m.in. i o „Ko le Mło dzie ży Żeń skiej dla Po mo cy Bied nym Cho rym”, por. „Ga ze -
ta Ży dow ska”, 11 IV 1941, nr 29. 

50 Ze wspo mnie nia Abra ha ma Sza ba so na, kie row ni ka kuch ni lu do wej w ko zie nic kiem get cie: The
Bo ok of Ko zie ni ce, s. 540.

51 AŻIH, Da wid Gerszt, Pa mięt nik, sygn. 302/264, s. 256, z ji dysz tłum. J. Na le waj ko -Ku li kov.
52 USHMM Pho to Ar chi ves, zdję cie nr 13518. Sze ściu roz po zna nych na tym zdję ciu człon ków Ra -

dy Ży dow skiej to: Szmul Wajn berg, Abram Sza ba son, Mo sze Bronsz tajn, Pin kas Fraj lich, Zyg mu nt
Hal pu ter, Jó zef Lich tensz tajn. 

53 AŻIH–AJDC 1939–1941, sygn. 210/429, Ko re spon den cja Ra dy Star szych Gmi ny Ży dow skiej
w Ko zie ni cach z AJDC w Ra do miu i w War sza wie, Spra woz da nie z czyn no ści Ko mi te tu za m. sty czeń
1941, s. 14–15.

54 The Bo ok of Ko zie ni ce, s. 461–462.
55 Zdję cie opu bli ko wa ne m.in. w: The Bo ok of Ko zie ni ce, s. 139, przed sta wia ośmiu mło dych męż -

czyzn: Karp ma na (sy na pie ka rza), Cha ima Wajs bro ta, Ber ne ma na, Iso cha ra Ro zen cwaj ga, Szlo me
Koh na, Jan kie la Li kwer ma na i kil ku nie roz po zna nych. 
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Nie mal każ da czyn ność sta wa ła się uciąż li wa i wy ma ga ła znacz nie wię cej cza su niż
w nor mal nych wa run kach. Dla Ży dów głów ną tro skę dnia co dzien ne go sta no wi ło po -
ży wie nie – je go zdo by cie lub otrzy ma nie od or ga ni za cji sa mo po mo co wych zaj mo wa ło
co dzien nie wie le go dzin. Dru gą, rów nie cza so chłon ną czyn no ścią by ło utrzy ma nie hi -
gie ny. Nie by ło ka na li za cji, wo dę do go spo darstw do mo wych do star cza no w ku bła ch56

i ko rzy sta no ze wspól nej nie wiel kiej ry tu al nej łaź ni, któ ra by ła (po za ką pie lą w rze ce)
je dy nym miej scem umoż li wia ją cym umy cie ca łe go cia ła. Po dob nie by ło z in ny mi co -
dzien ny mi za ję cia mi, np. by ogrzać miesz ka nie, na le ża ło zdo być, czy li prze szmu glo -
wać, opał. Te czyn no ści, cza so chłon ne, uciąż li we i ab sor bu ją ce, cza sem za gro żo ne ka -
ra mi, a prze cież pod sta wo we i ko niecz ne do ży cia, or ga ni zo wa ły czas, wy peł nia ły go
i nada wa ły mu pew ną struk tu rę, i być mo że dzię ki te mu pa ra dok sal nie wpły wa ły po -
zy tyw nie na psy chicz ną kon dy cję Ży dów.

Na dal od by wa ły się ślu by, ro dzi ły się dzie ci, umie ra li lu dzie – wy pra wia no im po -
grze by. W ko lej nych la tach oku pa cji sta ty sty ka uro dzeń nie mal się nie zmie nia ła. Jest
to wy ra zem ogrom niej ludz kiej po trze by bli skiej wię zi z in ny mi, po trze by kon ty nu acji
ży cia. To tak że do wód na dziei i de ter mi na cji, ja ką mie li w so bie lu dzie de cy du ją cy się
na po wo ła nie do ży cia no wych ludz kich istot, na wet w tak trud nych czy wręcz tra gicz -
nych wa run kach. W do ku men tach za cho wa ło się kil ka na ście zgło szeń do gmi ny uro -
dzo nych wów czas dzie ci. Ostat nie no si da tę 29 lip ca 1942 ro ku, na dwa mie sią ce
przed li kwi da cją get ta. By ła to có recz ka Tau by i Fisz ka Ro ten ber gów miesz ka ją cych
przy uli cy Bro war nej 20, pod pi sa ła je aku szer ka Ch. Fersz tan do wa. W 1939 i 1941 ro -
ku spo rzą dzo no imien ne li sty wszyst kich no wo na ro dzo nych dzie ci. Są na niej m.in.:
Blat man Izra el Da wid, Fuk sman Lej buś, Bi ren baum Raj zla, Szwarc berg Izra el, Bo -
rensz tajn Lej zor, Na giel Szy mon, Flamm Fraj da, Ber ne man Te ma, Luk sem burg Szla ma
i dzie siąt ki in ny ch57. Do ku men ty Ra dy Ży dow skiej za wie ra ją in for ma cje o ru chu lud -
no ści ży dow skiej przez ca ły okres – aż do koń ca 58. Od no to wu ją do kład ną licz bę uro -
dzeń, zgo nów i ślu bów. W 1941 ro ku od by ły się trzy ślu by, tak że ten: „W dniu 17 sierp -
nia 1941 ro ku o go dzi nie 18-ej za war to ślub po mię dzy: 1) ka wa le rem Blu men zwe igiem
Ma je rem 2) pan ną Ben dler Szajn dlą w Ko zie ni cach przy uli cy Lu bel skiej 19”59. 

Ra do sne uro czy sto ści, ta kie jak ślu by, jak wi dać nie by ły co dzien no ścią w ży ciu ko -
zie nic kich Ży dów. By ły nią cho ro by, wy nisz cza ją ca pra ca, głód i śmierć. Lu dzie zmar -
li śmier cią „na tu ral ną” – czę sto z gło du, wy cień cze nia i cho rób epi de micz nych – cho -

56 Za cho wa ły się zdję cia z 1938 ro ku nie wi do me go ko zie nic kie go no si wo dy, w zbio rach USHMM
Pho to Ar chi ves, zdję cia nr 13520, 13521.

57 USHMM Col lec tions, Do ku men ty Ra dy Ży dow skiej. Wy kaz dzie ci uro dzo nych w Ko zie ni cach
w ro ku 1939. Wy kaz dzie ci uro dzo nych w Ko zie ni cach w ro ku 1941 od 1 I do 30 VII 1941.

58 Przed sta wio ne w ta be li da ne po cho dzą ze spra woz dań Ra dy Star szych do władz nie miec kich
i do ty czą ca łe go okre su oku pa cji, z wy jąt kiem sierp nia i wrze śnia 1942 ro ku:

Rok: 1939 1940 1941 1942 – do lip ca 
Uro dze nia 57 66 57 22 
Zgo ny 42 77 210 255 
Ślu by 67 2 3 2 

59 Ibi dem.
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wa ni by li na cmen ta rzu przy uli cy Ra dom skiej. Wła dy sław Kraw czyk, wów czas kil ku -
let ni chło piec, cho dził pod glą dać te po grze by. Od pra wia no ich kil ka ty go dnio wo 60. Po -
grzeb oso by szcze gól nie po wa ża nej i sza no wa nej za fi lan tro pij ną dzia łal ność, ja ką był
Izra el Icek Frysz, Star szy Ce chu Pie ka rzy i Cu kier ni ków, zo stał opi sa ny w „Ga ze cie Ży -
dow skiej”61. Bied ni zmar li cho wa ni by li na koszt gmi ny ży dow skiej, z ka sy Ra dy Star -
szych wy pła ca no na po grzeb 50 zł dla Brac twa Po grze bo we go (je go prze wod ni czą cym
był H. Po piel nik). Zwra ca uwa gę pię cio krot ny wzrost licz by zgo nów w 1941 ro ku
w sto sun ku do ro ku 1939 i trzy krot ny wo bec ro ku po prze dza ją ce go. Licz ba zgo nów
w pierw szym pół ro czu 1942 ro ku wska zu je na zwięk sza ją cą się śmier tel ność wśród
miesz kań ców get ta. Czy bez po śred nią te go przy czy ną był np. wy buch epi de mii, czy
też był to efekt wy nisz cza ją cych wa run ków, w ja kich Ży dzi ży li – trud no dziś na to py -
ta nie od po wie dzieć. Licz ba ta obej mu je tak że za mor do wa nych przez Niem ców Ży dów
szu ka ją cych ukry cia, pra cy czy po ży wie nia po za gra ni ca mi get ta.

Ca ły czas od by wa ły się mo dły w sy na go dze. Dla Da wi da Gersz ta, prze sie dlo ne go
do Ko zie nic, by ło to czymś zdu mie wa ją cym: „W dniu, kie dy cał kiem wcze śnie wy szed -
łem na spa cer po uli cach get ta, zdu mia łem się, gdy do strze głem, jak Ży dzi bie gną mo -
dlić się odzia ni w ta łe sy i te fi lin do sy na go gi, wol ni jak pta ki [i] po sze dłem za ni mi, aż
uka za ła mi się boż ni ca z wier ny mi. Cha sydz kie stro je, za któ ry mi tak sil nie tę sk ni łem,
przy po mi na ły mi daw ne cza sy, nie któ rzy no si li jesz cze bro dy i pej sy ład nie ucze sa ne,
je dy nym ogra ni cze niem wy mu szo nym przez get to by ło to, że nie moż na się by ło po -
ru szać swo bod nie”62. Ko zie ni ce ze wzglę du na swój cha sydz ki cha rak ter i sil ną wia rę
wie lu lu dzi w opatrz ność bo ską z pew no ścią róż ni ły się od in nych sku pisk ży dow skich
swo ją spe cy ficz ną, bar dzo re li gij ną at mos fe rą. Ta su biek tyw na re la cja mło de go chłop -
ca wsie dlo ne go już w 1940 ro ku opi su je sy tu ację jesz cze względ nie do brą – w po rów -
na niu z in ny mi, mniej szy mi miej sco wo ścia mi. Po twier dza ją to tak że zdję cia, za rów no
te z oca lo nej ko lek cji Cha ima Ber ma na, jak i in ne 63.

Get to

„Na sku tek za rzą dze nia władz dys tryk tu ra dom skie go w spra wie utwo rze nia ży -
dow skiej dziel ni cy miesz ka nio wej w Ko zie ni cach Ra da Star szych przy stą pi ła w koń cu
mie sią ca b.r. [grud nia 1941 ro ku] do pra cy nad utwo rze niem ży dow skiej dziel ni cy
miesz ka nio wej w mie ście i prze sie dle niem wszyst kich po za dziel ni cą za miesz ka łych
Ży dów do tej że dziel ni cy”64. Get to w Ko zie ni cach by ło po cząt ko wo otwar te i pil no wa -
ne je dy nie przez służ bę po rząd ko wą (po li cję ży dow ską) i żan dar me rię, do pie ro póź -

60 Wy wiad na wi deo z W. Kraw czy kiem, op. cit.
61 „Tłu my lu dzi od pro wa dzi ły go na miej sce wiecz ne go spo czyn ku, gdzie zo stał po cho wa ny w gro -

bie ho no ro wym” („Ga ze ta Ży dow ska”, 10 X 1941, nr 96).
62 D. Gerszt, op. cit., s. 255–256.
63 Por. USHMM, Pho to Ar chi ves, zdję cia nr 14324 i 14323 przed sta wia ją gru pę ro ze śmia nych Ży -

dów z opa ska mi na rę ka wach, sto sun ko wo do brze ubra nych i od ży wio nych, oraz gru pę ko biet ży dow -
skich ką pią cych się la tem w rze ce Za goż dżon ce. Oba zdję cia wy ko na no w 1941 ro ku. 

64 USHMM Col lec tions, Do ku men ty Ra dy Ży dow skiej w Ko zie ni cach, Spra woz da nie z 31 XII 1941.
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niej zo sta ło oto czo ne dru tem kol cza stym. Do wo dem na to, po za re la cja mi świad kó w65

i do ku men ta mi Ju den ra tu, jest zdję cie, na któ rym wi dać bra mę get ta i ogro dze nie 66.
Skła da ło się ono z dwóch czę ści z po wo du bie gną cej przez je go śro dek uli cy Lu bel -
skiej, dro gi wy lo to wej z Ko zie nic w kie run ku Lu blina. Obie czę ści łą czy ła bra ma na wy -
so ko ści uli cy Ko ściel nej. 

„Czy ktoś ich pil no wał? Tak, pil no wa li ich, by ła służ ba po rząd ko wa ży dow ska. A jak
to w prak ty ce by ło? By ło to get to, a po dru giej stro nie uli cy by ło nor mal ne ży cie? Już tych
skle pów ży dow skich nie by ło na ryn ku. Uli ca Ra dom ska by ła ta ką gra ni cą. Ale przed woj -
ną tak nie by ło, po obu stro nach miesz ka li Ży dzi? Tak, ale po dru giej stro nie wię cej. Ra -
dom ska to by ła głów na uli ca ży dow ska. By ła han dlo wa część Ra dom skiej, tam był targ,
tam by ły prze waż nie skle py ży dow skie, pol ski był sklep To ma szew skie go, pie kar nia Sa -
dow skich. [...] Nie wol no by ło Po la kom wcho dzić na stro nę ży dow ską, był ja kiś ko mi tet,
by ły ja kieś ży dow skie wła dze get ta, był przed sta wi ciel tych władz, by ło dwóch bur mi -
strzów. [...] Mie li opa ski na rę ka wach pod czas woj ny? Tak, mie li, gwiaz dy też”67. 

Od stycz nia 1942 ro ku ter ror wo bec Ży dów zła pa nych po za get tem był już praw nie
usank cjo no wa ny. Od te go cza su obo wią zy wa ła naj wyż sza ka ra – śmierć. Ogło szo no
dwa roz po rzą dze nia Han sa Fran ka dla ca łe go Ge ne ral ne go Gu ber na tor stwa (z 29
kwiet nia 1941 i 15 paź dzier ni ka 1941) prze wi du ją ce ka rę śmier ci dla Ży dów „win nych”
opusz cze nia get ta. Dla dys tryk tu ra dom skie go uka za ły się dwa do dat ko we za rzą dze nia
gu be ra to ra Kund ta w spra wie gett, przy czym za rzą dze nie z dnia 11 grud nia 1941 ro -
ku usta na wia ło ka rę śmier ci dla Ży dów opusz cza ją cych get to na wet chwi lo wo oraz dla
Po la ków, któ rzy im po ma ga ją 68. Wa run ki miesz ka nio we, sa ni tar ne i żyw no ścio we by -
ły od po cząt ku złe, jed nak w 1942 ro ku bar dzo szyb ko się po gar sza ły. Wła śnie z po wo -
du wy ty cze nia, a na stęp nie za mknię cia get ta – co od cię ło Ży dów od wie lu źró deł ich
do tych cza so we go za opa trze nia w żyw ność. Wy cho dze nie po za wy zna czo ny te ren mo -
gło kosz to wać ży cie. W roz strze li wa niu Ży dów zła pa nych po za get tem wsła wi li się
żan dar mi Zom me ri i Szmit ke 69. Zła pa nych na ogół roz strze li wa no na miej scu, ale zna -
ne są przy pad ki po sta wie nia Ży dów przed są dem spe cjal nym (Son der ge rich) w Ra do -
miu. „Na ka rę śmier ci zo stał ska za ny Mo szek Boj man, ro bot nik z Ko zie nic, któ ry wę -
dro wał po oko licz nych wio skach w kie run ku Pio nek, zbie ra jąc ziem nia ki u chło pów”70.

65 „Dziel ni ca ży dow ska, czy li tzw. get to, ogro dzo ne zo sta ło dru ta mi kol cza sty mi. Opusz cza nie
przez Ży dów get ta zo sta ło za ka za ne, ale za kaz ten po cząt ko wo nie był ry go ry stycz nie prze strze ga ny.
To też Ży dzi cho dzi li nie tyl ko po ca łym mie ście, ale i po wsiach, a na wet wy jeż dża li do in nych miej -
sco wo ści. Z dniem 1 stycz nia 1942 ro ku oku pan ci ogło si li za kaz opusz cza nia get ta przez Ży dów
pod ka rą śmier ci i od tąd za kaz ten ry go ry stycz nie prze strze ga li. Schwy ta nych po za get tem Ży dów hi -
tle row cy za bi ja li i ka za li za ko pać na miej scu schwy ta nia i roz strze la nia. Zgi nę ło w ta kich oko licz no -
ściach wie le osób na ro do wo ści ży dow skiej, a szcze gól nie bied nych wy cho dzą cych po za get to za zdo -
by ciem łyż ki stra wy i ka wał ka chle ba”. S. Ja ne czek, op. cit., s. 78. 

66 USHMM Pho to Ar chi ves, zdję cie nr 13517.
67 Wy wiad z Han ną Ja siń ską z do mu Ko siń ską, na uczy ciel ką z Ko zie nic, prze pro wa dzo ny przez

Ali nę Ski biń ską i Mar ci na Ury no wi cza w 1999 ro ku.
68 A. Rut kow ski, op. cit., s. 84–85.
69 Ko zie ni ce. Wę drów ka..., s. 65.
70 A. Rut kow ski, op. cit., s. 87.
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Dru gim po wo dem by ła sta le ro sną ca w 1942 ro ku licz ba lud no ści get ta w wy ni ku ak cji
prze sie dleń czych. „Ra da Star szych przy ję ła prze sie dleń ców i umie ści ła ich bądź
w miesz ka niach wol niej szych, bądź też w ko mo rach, szo pach lub bu dyn kach o cha rak -
te rze pu blicz nym”71. 

Zna ny w mie ście na uczy ciel i hi sto ryk te go re gio nu, Ka zi mierz Mróz, od no to wał
w swo im dzien ni ku pod da tą 7 kwiet nia 1942 ro ku: „Wczo raj od wie dzi li nas ubo dzy
Ży dzi, cza sem w cią gu go dzi ny po 3–6 osób. Da je my po 5 gro szy lub po ka wał ku chle -
ba. Kosz tu je to spo ro (oko ło 1 zł dzien nie)”72. Mróz jest wia ry god nym świad kiem. Mi -
mo wy ty cze nia gra nic ży dow skiej dziel ni cy miesz ka nio wej, get to by ło „otwar te” i bar -
dzo wie lu Ży dów wy my ka ło się po za je go te ren. Po la kom wstęp do dziel ni cy ży dow -
skiej był za bro nio ny. Krą ży li więc Ży dzi „po aryj skiej stro nie” i dłu go jesz cze by li
co dzien nym ele men tem oku pa cyj ne go kra jo bra zu te go mia sta. Mu sia ło ich być wie lu,
sko ro ten sam au tor jesz cze czte ry mie sią ce póź niej, 2 sierp nia 1942 ro ku, za pi sał:
„Od No we go Ro ku Ży dzi za mknię ci w get cie, a więc już przez 7 mie się cy. Od cza su
do cza su wy my ka ją się, aby coś uże brać. Wie lu przy pła ci ło to ży ciem, bo w nie któ re
dni zgi nę ło po pa rę osób po za get tem. Ucho dzi szczę śli wie mal com. Cza sem pu ka li
i pro si li o kar to fle lub o skór kę chle ba. Są sie dzi od mó wi li, nie da wa li nic. U nas – róż -
nie. Za czę to mi czy nić wy mów ki, że ła ko mię Ży dów i do wie się po li cja”73. Jed nak nie
by ło to te ma tem ta bu i być mo że fakt ten sta no wił o ja kiejś spe cy fi ce ma ło mia stecz -
ko wych sto sun ków, gdzie wszy scy zna li wszyst kich i gdzie oku pa cyj ne „ży cie na ni -
by”74 nie do koń ca po zwa la ło ukryć i oszu kać praw dę. „Pew ne go ra zu wio sną to czy ła
się roz mo wa w pie kar ni po mię dzy pa nia mi. Jed na mó wi: Ja Ży dom nic nie da ję, ja ich
nie uwa żam za lu dzi i za bliź nich. Dru ga: A ja wspo ma gam, je że li mo gę, bo to też
ludzie, a ja wiem, że głód jest okrop ny. Roz mo wa się urwa ła. Ogo nek w pie kar ni spo -
ry, więc sły sza ło wie le osób. Mę żo wie obu nie wiast pra cu ją w skar bo wo ści. Dwa od -
mien ne świa ty!”75. Je den z tych dwóch pol skich świa tów po ma gał Ży dom, co za wsze
jed nak wią za ło się z pew nym, czę sto bar dzo wy so kim ry zy kiem. Ste fan Ja ne czek od -
no to wał na zwi ska tych, któ rzy zo sta li ska za ni na ka rę wię zie nia lub roz strze la ni
za po moc udzie la ną Ży dom i ukry wa nie ich76. Pi sze on: „Po da łem kil ka przy kła dów
prób ra to wa nia od za gła dy osób na ro do wo ści ży dow skiej przez oso by na ro do wo ści

71 USHMM Col lec tions, Do ku men ty Ra dy Ży dow skiej w Ko zie ni cach. Spra woz da nie z 31 VIII 1942.
72 K. Mróz, op. cit., s. 153.
73 Ibi dem, s. 153.
74 Por. K. Wy ka, Ży cie na ni by. Szki ce z lat 1939–1945, War sza wa 1985.
75 Ibi dem, s. 153.
76 By li to: Ze non Je rzy Płoń ski, syn Ma ria na, Ma ria Ró żań ska z do mu Se re mak, Win cen ty Bo re -

wicz i je go żo na An na Bo re wicz, Wik to ria Pa duch, Jó zef Gie rusz ka, Jan Za wod nik, Jan Mi cha lak, Ste -
fan Mi cha lak, Sta ni sław Dzik, Wła dy sław Drąż kie wicz, Ma rian na Drąż kie wicz, Ry del – syn ga jo we go
z Ru dy. S. Ja ne czek, Z prze szło ści Ko zie nic, s. 83–84. Wy mie nio ne przez Ja necz ka oso by i oko licz no -
ści, ja kie to wa rzy szy ły spra wom, o któ rych wpo mi na, po win ny zo stać do kład niej zba da ne. Żad na
z wy mie nio nych osób nie zo sta ła od zna czo na Me da lem Spra wie dli wy wśród Na ro dów Świa ta, jed na
oso ba, Ma ria Ró żań ska, zo sta ła ska za na na śmierć wy ro kiem ra dom skie go Son der ge ri chtu za po moc
Eli Szwarc blat i Sa li Ra bi no wicz, por. W. Bie law ski, Cz. Pi li chow ski, Zbrod nie na Po la kach do ko na ne
przez hi tle row ców za po moc udzie la ną Ży dom, War sza wa 1981, s. 56. 
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pol skie j77. Przy kła dy te nie ste ty dla obu stron skoń czy ły się prze waż nie tra gicz nie. By -
ły jed nak z pew no ścią przy kła dy po dob nej ak cji za koń czo nej po myśl nie, ale kon kret -
nie fak tów ta kich nie znam z wy jąt kiem mo że jed ne go (...)”78. 

Nie zwy kłym do ku men tem prze cho wy wa nym w Mu zeum Re gio nal nym w Ko zie ni -
cach jest Pro to kół nr 2 z taj ne go ze bra nia Ra dy Ży dow skiej w Gnie wo szo wie 79. Kwe stią
dys ku syj ną po zo sta je, czy do ku ment ten istot nie po wstał 3 ma ja 1942 ro ku i czy po da -
ne w nim in for ma cje od po wia da ją praw dzie?80 Je go sty li sty ka prze ma wia za tym, iż
istot nie w ma ju 1942 ro ku człon ko wie Ra dy Ży dow skiej i Ra dy Gmin nej, Ży dzi i Po la -
cy, spo tka li się po ta jem nie w sy na go dze, aby wspól nie uzgod nić, co moż na i na le ży
uczy nić, aby w tej oko li cy ra to wać ży cie Ży dów na wiek szą ska lę. Do ku ment ten, je że -
li je go au ten tycz ność zo sta ła by po twier dzo na, był by do wo dem, że gdzie nie gdzie po -
dej mo wa no te go ro dza ju wspól ne pla no we ak cje. Ist nie je prze kaz, że w Ko zie ni cach
pra cow nik ma gi stra tu w dzia le ewi den cji lud no ści, So ko łow ski, wy sta wiał spo ro fał -
szy wych do ku men tów, choć czę sto nie wie dział nawet, dla ko go te do ku men ty by ły
przeznaczone 81.

Get to za mknię te

Po raz dru gi sy tu acja zmie ni ła się – tym ra zem za sad ni czo – w ma ju 1942 ro ku, kie -
dy get to ogro dzo no, ozna ko wa no te ren ta bli ca mi ostrze gaw czy mi i wy zna czo no stra -
że. Zo sta ło to opi sa ne w spra woz da niu do władz nie miec kich, gdyż wszyst kie te czyn -
no ści Ra da Ży dow ska by ła zo bo wią za na, na roz kaz Niem ców, prze pro wa dzić sa ma:
„Na mo cy za rzą dze nia Sta ro stwa Po wia to we go w Ra do miu Ra da Star szych na po cząt -
ku mie sią ca ma ja prze pro wa dzi ła ogro dze nie dziel ni cy ży dow skiej, two rząc w ten spo -
sób od ręb ną za mknię tą dziel ni cę miesz ka nio wą. Na ro gach i u wy lo tów dziel ni cy
umiesz czo no spe cjal ne ta bli ce ostrze gaw cze”82. 

Da vid Bay er za no to wał: „Wa run ki ży cia dla Ży dów sta wa ły się co raz trud niej sze
i trud niej sze. W get cie pra wie nie by ło miej sca, gdzie moż na by ło by się po ło żyć. Pra -
wie nie by ło żyw no ści i Ży dzi wciąż umie ra li z jej bra ku i z po wo du strasz ne go, cią głe -
go zim na”83. Na nie wiel kiej prze strze ni w sa mym cen trum mia sta, na sie dem na stu,
może dwu dzie stu kil ku uli cach, miesz ka ło przez kil ka let nich mie się cy 1942 ro ku
najpierw oko ło 5000, póź niej pra wie 13 000 osób – ży dow scy miesz kań cy Ko zie nic
i prze sie dleń cy z wie lu in nych miej sco wo ści. Od izo lo wa ni od resz ty miesz kań ców,
4000, mo że 5000 Po la ków i Niem ców je dy nie kol cza stym dru tem, mu sie li być dla nich
wi docz ni. Prze lud nio ne, wy nędz nia łe, cho re i głod ne get to by ło jak wy spa, któ rą

77 Po da ne przez Ja necz ka przy kła dy nie do ty czy ły tyl ko sa mych Ko zie nic, ale ca łej zna nej mu
oko li cy.

78 Ibi dem, s. 84.
79 Gnie wo szów to nie od le głe mia stecz ko, po ło żo ne na po łu dnio wy wschód od Ko zie nic, któ re go

lud ność zo sta ła la tem 1942 ro ku wsie dlo na do get ta ko zie nic kie go.
80 Ze wzglę du na wy jąt ko wość te go do ku men tu przy ta czam ca łą je go treść w anek sie.
81 Wy wiad z Han ną Ja siń ską z do mu Ko siń ską, op. cit.
82 USHMM Col lec tions, Do ku men ty Ra dy Ży dow skiej z Ko zie nic. Spra woz da nie z 31 V 1942.
83 D. Bay er, op. cit., s. 22.
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trzeba by ło omi nąć i któ rej nie spo sób by ło nie wi dzieć. Strasz ne prze lud nie nie ko zie -
nic kie go get ta tak opi sał pol ski świa dek: „W pew nym okre sie tłum prze trzy my wa nych
w ko zie nic kim get cie Ży dów był tak znacz ny, że żoł nie rze nie miec cy nie mo gli so bie
po ra dzić z wpro wa dze niem czy upchnię ciem dal szych spę dzo nych tu lu dzi. Wrza ski
żoł nie rzy, ko men dy – aby ście śnić się bar dziej, nie da wa ły re zul ta tu. Wte dy za sto so -
wa no in ny ro dzaj »za chę ty«. By ła nią se ria z au to ma tu. Kil ka na ście pa da ją cych na zie -
mię osób spo wo do wa ło obłęd ny strach i za gęsz cze nie tłu mu po zo sta łych. Do pie ro wte -
dy we pchnię to no wych lu dzi”84. Opi sa ne sce ny do ty czyć mo gły jed nej z wie lu ak cji
prze sie dla nia Ży dów z mniej szych gett. Od lip ca 1942 ro ku sys te ma tycz nie prze sie dla -
no do Ko zie nic lud ność ży dow ską z oko licz nych miej sco wo ści: Przy ty ku, Ma gnu sze -
wa, Ma riam po la, Mni sze wa, Gło wa czo wa, Gnie wo szo wa, Ry czy wo łu, Trze bie ni, Sie -
cie cho wa, Stro miec, Świer ży Gór nej, Wierz bi cy, Wo li Klasz tor ne j85. Licz ba miesz kań -
ców get ta po dwo iła się. Oto je den z epi zo dów ak cji prze sie dleń czej w re la cji Zbi gnie wa
Skow roń skie go: „Dla Ży dów [z Gło wa czo wa] stwo rzo no punkt zbor ny w miej sco wo ści
Ma rian ki. Niem cy trzy ma li ich w bu dow lach drew nia nych, zbi ja nych na pręd ce i przy -
po mi na ją cych po więk szo ne psie bu dy. Pa no wa ły tam okrop ne wa run ki. [...] Oka za ło
się, że Ży dów pę dzo no do get ta w Ko zie ni cach. Męż czyź ni szli pie szo. Dla ko biet z ma -
ły mi dzieć mi zor ga ni zo wa no fur man ki. Mo ja bab cia i dzia dek, któ rzy po wy sie dle niu
za miesz ka li u ro dzi ny w Ko zie ni cach, wy szli na uli cę, po dob nie jak wie lu miesz kań -
ców, aby zo ba czyć i po że gnać zna jo mych. Z ma sze ru ją cej ko lum ny, wi dząc mo je go
dziad ka, wy biegł re stau ra tor Su cher. Usi ło wał prze ka zać dziad ko wi sztab kę zło ta, bła -
ga jąc, że by wy ku pił od Niem ców cór kę – Ce nię. Ude rzo ny kol bą ka ra bi nu nie miec kie -
go żoł nie rza za to czył się, upu ścił zło to, któ re pod niósł Nie miec. Był to kosz mar ny wi -
dok. Ob ser wu ją cy zda wa li so bie spra wę, co cze ka tych lu dzi”86.

Mi mo to Ży dzi nie tra ci li na dziei do koń ca. In for ma cje na pły wa ją ce z ze wnątrz
wraz z ro sną cą szyb ko licz bą prze sie dleń ców by ły in ter pre to wa ne w ta ki spo sób, by tę
na dzie ję na dal pod trzy my wać, nie zda wa no so bie bo wiem spra wy z te go, że prze pro -
wa dza na pla no wo od stycz nia 1942 ro ku kon cen tra cja lud no ści ży dow skiej w więk -
szych get tach ozna cza ła je den z eta pów ich cał ko wi tej Za gła dy. Oku pant za cho wy wał
do koń ca po zo ry, gdyż wy buch pa ni ki w gru pie kil ku czy kil ku na stu ty się cy zde spe ro -
wa nych lu dzi mógł ich kosz to wać zbyt wie le. „Na strój więc lud no ści ży dow skiej w Ko -
zie ni cach, o ile cho dzi o sto sun ki miej sco we, jest wpraw dzie na ogół przy gnę bio ny,
lecz nie moż na go uznać za szcze gól nie zły. Ogól na sy tu acja po li tycz na i wo jen na jest
oczy wi ście róż nie oce nia na. Na ogół prze wa ża mnie ma nie, że woj na ma się ku koń co -
wi i że za gad nie nie ży dow skie w Ge ne ral nym Gu ber na tor stwie zo sta nie osta tecz nie
roz wią za ne, co po win no też spo wo do wać nor ma li za cję sto sun ków” – ze spra woz da nia
Ra dy Ży dow skiej z 15 czerw ca 1942 ro ku 87. „Prze sie dle nie wy wo ła ło wśród ży dów róż -
ne ko men ta rze i do my sły. Jed ni przy pusz cza li, że wy sie dle ni zo sta ną wcie le ni do in -
ne go mia sta, do ży dow skie go get ta, in ni zaś przy pusz cza li, że skie ru je się ży dów

84 Z. Skow roń ski, op. cit.
85 A. Rut kow ski, op. cit., s. 101, 156–160.
86 Z. Skow roń ski, op. cit., s. 10. 
87 Ibi dem.
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do ogól ne go obo zu, skąd zo sta ną se gre go wa ni: męż czyzn prze zna czy się do pra cy, ko -
bie ty i dzie ci zaś po zo sta ną w obo zie. Prze sie dle nie sa mo po zo sta wi ło na miesz kań -
cach ży dow skich mia sta Ko zie nic na strój przy gnę bia ją cy. [...] Pra wie wszy scy zdol ni
do pra cy za rob ko wej ży dzi zo sta li skie ro wa ni do pla ców ki pra cy przy mu so wej
i do obo zów pra cy po za ob rę bem tut.[ej sze go] mia sta. Pła ca tych że jest tak ni ska, że
nie ma mo wy o ja kiej kol wiek moż li wo ści wy ży wie nia ich ro dzin z tych za rob ków, tak
że bar dzo wie lu ży dów ży je w skraj nej nę dzy. Przy dział pro duk tów kon tyn gen to wych
w tak zni ko mej ilo ści i nie moż ność za opa try wa nia się z in nych źró deł w pro duk ty in -
nej po trze by spo wo do wa ły, że bar dzo wie lu ży dów for mal nie gło du je i moż na za uwa -
żyć wie lu ży dów spuch nię tych i wy cień czo nych z gło du” – ze spra woz da nia Ra dy Ży -
dow skiej z 31 sierp nia 1942 ro ku 88. Le ibe le Fi sh te in wspo mi nał: „Zna łem bar dzo do -
brze get to w Ra do miu, ale cze goś ta kie go jak ko zie nic kie get to ni gdy nie wi dzia łem.
Ludz kie szkie le ty sie dzia ły przy ście kach w po rwa nych łach ma nach. Pod no si li coś
z zie mi i wkła da li so bie do ust. Smut ne dzie ci z żół ty mi twa rza mi le ża ły na go łej zie -
mi i szu ka ły cze goś w nie bie”89. Po mi mo wy nisz cza ją cych wa run ków, pa nu ją cych
w get cie, lu dzie do koń ca wie rzy li, że zo sta ną wy sła ni na Wschód, do pra cy, wie rzy li,
że są Niem com po trzeb ni – ży dow scy kraw cy, szew cy i ze gar mi strzo wie.

Od izo lo wa nie Ży dów ogro dze niem z kol cza ste go dru tu spo wo do wa ło po sta wie nie
ich i Po la ków, ich są sia dów, w ro li ob ser wa to rów, a na wet „pod glą da czy”. Zwłasz cza
Po la cy ob ser wo wa li Ży dów, je śli to tyl ko by ło moż li we. Na po zór sprzecz na z tym
stwier dze niem re la cja Han ny Ja siń skiej wy ra ża ra czej strach Po la ków wy wo ła ny tym,
co dzia ło się w ich naj bliż szym oto cze niu i na ich oczach, gdyż po ło wicz ne prze cież,
bo ni gdy nie cał ko wi te od izo lo wa nie za dru ta mi ty się cy lu dzi w nie ludz kich wa run -
kach mu sia ło wy wo ły wać pa nicz ny strach i we wnętrz ną pró bę „uciecz ki” przed nim:
„przez get to szło się do sta cji ko le jo wej [...] nie by ło nic wi dać, by ła ci sza, ży cia nie by -
ło tam wi dać, kon tak ty by ły sła be”90. Od wra ca no wzrok i jed no cze śnie pa trzo no – z cie -
ka wo ści tak że. Pa trzy li Po la cy na get to, je go uli ce, do my, okna, kol cza ste dru ty, po li -
cjan tów pil nu ją cych bram wjaz do wych – ob ser wo wa li, co się dzie je, za uwa ża li róż ni -
ce i zmia ny, wi dzie li nie bez pie czeń stwo, by li świad ka mi strze la nia do Ży dów
opusz cza ją cych wy zna czo ny dla nich te ren. Ta kie wy pad ki w 1942 ro ku z ca łą pew no -
ścią wie lo krot nie mia ły w Ko zie ni cach miej sce, od no to wa ne zo sta ły w róż nych, pi sa -
nych nie za leż nie od sie bie, wspo mnie niach i dzien ni ka ch91. Ak ty prze mo cy, znę ca nia
się i za bi ja nia lu dzi na oczach świad ków sta ły się oku pa cyj ną co dzien no ścią 92. Ich kul -

88 Ibi dem.
89 Ze wspo mnie nia Le ibe le Fi sh te in, The Bo ok of Ko zie ni ce, s. 573.
90 Wy wiad z Han ną Ja siń ską z do mu Ko siń ską, op. cit.
91 „Na pod sta wie jej re la cji [ciot ki au to ra wspo mnień, któ ra miesz ka ła w bu dyn ku gra ni czą cym

z get tem] wiem rów nież, że za bi ja nie Ży dów na uli cach Ko zie nic by ło wte dy zja wi skiem czę stym. Mo -
ja roz mów czy ni, po dob nie jak i resz ta miesz ka ją cej wte dy w Ko zie ni cach ro dzi ny, wi dzia ła kil ka ta -
kich przy pad ków. Za bi ja no rów nież ży dow skie dzie ci. Żoł nie rze trak to wa li je jak włó czą cą się po uli -
cach zwie rzy nę”, Z. Skow roń ski, op. cit., s. 12.

92 Por. Ar chi wum In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej, OK Kiel ce Ds. 62/69, Sn. 5/174/73. Śledz two
na te mat zbrod ni po peł nio nych przez hi tle row ców w Ko zie ni cach w la tach 1939–1944. Po woj nie Ży -
dzi oca la li z Za gła dy eks hu mo wa li cia ła za mor do wa nych i po cho wa nych po za cmen ta rzem. Ogó łem
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mi na cją by ła li kwi da cja get ta, tak że ob ser wo wa na przez wie lu. Do te go cza su get to ży -
ło jed nak na dal swo im wła snym, we wnętrz nym ryt mem. To, co nie zna ne, dzie ją ce się
„po dru giej stro nie mu ru”, bu dzi ło ogrom ny strach. Lu dzie wie dzie li i czu li, że jest to
li nia gra nicz na, „smu ga cie nia”. Pa mięt ni kar ska pa mięć od no to wa ła ta ki epi zod: „Któ -
re goś ran ka mo ja kil ku na sto let nia wte dy ciot ka prze cho dzi ła uli cą gra ni czą cą z get tem.
Wra ca ła do do mu le żą ce go na prze ciw ko te re nu prze trzy my wa nia Ży dów. Za nim do -
szła do bra my bu dyn ku, w któ rym miesz ka ła, na uli cy do szło do sza mo ta ni ny. Straż -
ni cy za pę dzi li w stro nę get ta kil ko ro mło dych lu dzi. Wrzesz cze li przy tym bar dzo gło -
śno. Je den z nich użył bro ni. Strze lał jed nak ostrze gaw czo – w po wie trze. W ogól nym
za mie sza niu cio cię wzię to za Ży dów kę. Nio sła tor bę z żyw no ścią prze zna czo ną
na śnia da nie. Po nie waż ze stra chu przy spie szy ła kro ku, żoł nie rze nie miec cy do szli
do wnio sku, że jest jed ną z że brzą cych mło dych Ży dó wek. Nie po mo gły żad ne pró by
tłu ma cze nia. Zo sta ła za pę dzo na po za bra mę get ta. By ła prze ra żo na. Sce nę tę za uwa ży -
ła z okna pierw sze go pię tra mo ja bab cia. [...] Wu jek na tych miast skie ro wał się na po -
ste ru nek miej sco wej po li cji pol skiej, zwa nej gra na to wą. [...] Za ła twie nie for mal no ści
trwa ło kil ka go dzin. [...] Uwol nio na dzię ki tej in ter wen cji ciot ka jesz cze dłu go by ła
w szo ku”93. 

Li kwi da cja get ta

Li kwi da cja get ta w Ko zie ni cach zo sta ła prze pro wa dzo na 27 wrze śnia 1942 ro ku,
dru gie go dnia Świę ta Sza ła sów o go dzi nie 4 nad ra nem. Zmu szo no lu dzi do opusz cze -
nia do mów i zgro ma dze nia się na uli cach Tar go wej i Ko ściel nej. Ca ły te ren get ta oto -
czy ły ści słe kor do ny SS, żan dar me rii, po li cji i ge sta po z od dzia ła mi ukra iń ski mi.
Pozwo lo no za brać ba gaż do 15 ki lo gra mów. Star szych za ła do wa no na cię ża rów ki,
chorych i sta wia ją cych opór roz strze la no. W ten spo sób zgi nę li wszy scy Ży dzi prze -
by wa ją cy wów czas w szpi ta lu. Re la cje mó wią o oko ło stu oso bach roz strze la nych
na miej scu. Han na Ja siń ska opo wia da ła: „Nie mo gę po wie dzieć da ty, bo te go nie pa -
mię tam. Wiem, że to by ła nie dzie la, szłam ra no na ósmą do ko ścio ła i wi dzia łam ca łe
sze re gi Ży dów, któ rych wy pro wa dza li wła śnie do po cią gu. Wie dzia łam, wie dzia ło się,
co się gdzie in dziej dzie je. Lu dzie by li zo rien to wa ni, że lu dzi wy wo żą, że Oświę cim.
A czy ja kieś krzy ki? pła cze? Nie, szli ra czej w ci szy”94. O 9 ra no pierw sze ko lum ny wy -
ru szy ły uli cą Lu bel ską na sta cję w Sta rej Wsi. Pod nie miec ką eskor tą i na oczach miej -
sco wej lud no ści mie li do przej ścia oko ło dwóch ki lo me trów. Tam od bie ra no im kosz -
tow no ści. Przy spe cjal nym sto le do ko ny wa no ostat nich re kwi zy cji od ży ją cych jesz -
cze ofiar i ścią ga no z nóg bu ty – o ile by ły do bre 95. Pierw szy po ciąg „to wa ro wy”
do Tre blin ki od je chał po po łu dniu, dru gi nie co póź niej, łącz nie oko ło 60 wa go nów,
mo że wię cej. W każ dym wa go nie oko ło 150 osób. Za cho wa ły się do ku men ty ko le jo we,

w po wie cie ko zie nic kim do ko na no w la tach czter dzie stych co naj mniej 32 eks hu ma cji, w tym w sa -
mych Ko zie ni cach 15, por. The Bo ok of Ko zie ni ce, s. 633–638. 

93 Ibi dem.
94 Wy wiad z Han ną Ja siń ską z do mu Ko siń ską, op. cit.
95 Wy wiad na wi deo z H. Si czek i W. Kraw czy kiem, op. cit. 
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po twier dza ją ce do kład ną da tę przy by cia do Tre blin ki spe cjal nych po cią gów (Son der -
züge) z Ko zie ni c96. 

Wszę dzie prze pro wa dza ne ak cje li kwi da cyj ne po wo do wa ły wśród czę ści Ży dów re -
ak cje pa nicz ne i pró by ra to wa nia się w ostat niej chwi li i za wszel ką ce nę. Świad kiem
za strze le nia dwóch ma łych ży dow skich chłop ców, ucie ka ją cych z ko lum ny, był miesz -
ka niec Ko zie nic, Wła dy sław Kraw czy k97. Na ty dzień przed wy wie zie niem Ży dów z Ko -
zie nic do Tre blin ki do wód ca SS i po li cji w dys tryk cie ra dom skim, dr Böttcher, SS -Stan -
dar tenführer wy dał okól nik do władz ad mi ni stra cyj nych i po li cyj nych na ka zu ją cy
ostrzec lud ność pol ską, że za ukry wa nie i udzie la nie po mo cy Ży dom gro zi ka ra śmier -
ci 98. W do ku men cie tym czy ta my po nad to: „Po za tym pro szę, aby w tych miej sco wo -
ściach, w któ rych ewa ku acja Ży dów już się od by ła, znie sio no tak że ofi cjal nie ży dow -
ską dziel ni cę miesz ka nio wą. Wy ją tek sta no wią mia sta, w któ rych po zo sta ły jesz cze
get ta szcząt ko we”99. Ko zie ni ce do ta kich wy jąt ków nie na le ża ły. 

Te ren po by łym get cie skru pu lat nie prze szu ka no, do my splą dro wa no, na stęp nie ro -
ze bra no, oca la ło tyl ko kil ka bu dyn ków w lep szym sta nie i tych, gdzie przed woj ną
miesz ka li Po la cy. Niem cy po zo sta wi li gru pę kil ku dzie się ciu męż czyzn, tzw. Son der -
kom man do 100. Na uczy ciel Ja ne czek za pa mię tał, a na stęp nie za no to wał w pi sa nym ja -
kiś czas póź niej pa mięt ni ku, że z roz ka zu Niem ców prze szu ki wa nie te re nu po by łym
get cie trwa ło kil ka mie się cy, aż do grud nia 1942 ro ku 101. Po cząt ko wo od by wa ło się to
rę ko ma lu dzi, któ rych ma ją tek gra bio no. Rze czy ma ło war to ścio we i wy po sa że nie
miesz kań w przed mio ty co dzien ne go użyt ku (np. po ściel, bie li znę, odzież, obu wie,
me ble, na czy nia ku chen ne) by ły sprze da wa ne Po la kom w dro dze li cy ta cji lub przez
nich ra bo wa ne. Przed mio ty war to ścio we zgro ma dzo no w sie dzi bie ge sta po pod nad zo -
rem stra ży. W opi sie in ne go ko zie nic kie go pa mięt ni ka rza „wy prze daż get ta” ro bi
wstrzą sa ją ce wra że nie. Wów czas, na go rą co, pod da tą 24 li sto pa da 1942 ro ku za no to -
wał: „Uli ce i dro gi peł ne fur ma nek na peł nio nych z czu bem me bla mi. Prze waż nie li chota:
brud ne łóż ka, na wpół zgni łe sza fy i szaf ki, stoł ki znisz czo ne przez czas i ro bac two,
róż ne okop co ne garn ki, noc ni ki. Ludź mi ogar nął szał kup na: szli, je cha li, wieź li, nie -
śli, czę sto by le głup stwa. Ja kiś mło dy czło wiek na był nie du żą sza fę ku chen ną: sta rą,
brud ną, z za pa chem, bez za mknię cia. Wy niósł na uli cę Lu bel ską. Przy szła żo na i obej -
rza ła. – Coś ty ku pił? – kop nę ła ode mknię te drzwicz ki. Gdzieś ty, cho le ro, miał oczy?
On słu chał. Chciał coś ku pić! Ktoś niósł fo to gra fie ży dow skich dzie ci – pew nie szło
o ra my i o szkło. Cze góż lu dzie nie ku po wa li. Ku po wa ła wieś, ku po wa ły Ko zie ni ce,

96 „Biu le tyn Głów nej Ko mi sji Ba da nia Zbrod ni Nie miec kich w Pol sce”, t. I, (War sza wa) 1946,
s. 142–143. 

97 Wy wiad na wi deo z W. Kraw czy kiem, op. cit.
98 Eks ter mi na cja Ży dów na zie miach pol skich w okre sie oku pa cji hi tle row skiej. Zbiór do ku men tów,

War sza wa 1957, s. 299. 
99 Ibi dem.
100 Re la cje co do li czeb no ści ko zie nic kie go Son der kom man da mó wią o gru pie oko ło 70–150 męż -

czyzn. Po wy peł nie niu za da nia w Ko zie ni cach Niem cy skie ro wa li ich do pra cy w fa bry ce amu ni cji
w Ra do miu i Skar ży sku-Ka mien nej. 

101 S. Ja ne czek, Ko zie ni ce pod oku pa cją hi tle row ską w la tach 1939–1945, w: „Zie mia Ko zie nic ka”,
op. cit., s. 46–47. 
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kupo wa ły Pia ski, Bor ki i »mia sto«. Róż ni lu dzie, na wet ze śmie tan ki miej skiej. Sie dzi
ja kaś star sza pa ni na uli cy i pil nu je ru pie ci. Lu dzie py ta ją: Co pa ni po tym? Co to warte?
– Przy da się! – To bru dy, to cho ro by! Wzru sze nie ra mion. Chci wość ludz ka nie ma gra -
nic! Jed ni ku po wa li, dru dzy kra dli co się da ło. [...] Wczo raj przy niósł szklarz kit w per -
ga mi nie z ja ki miś ży dow ski mi na pi sa mi. Dzie ci nio są czap ki ży dow skie, róż ne pa pier -
ki, pie cząt ki, dru ty, spin ki itp. Pan M. był bar dzo obu rzo ny, bo usły szał od bur mi strza,
że mia sto mo że być uka ra ne grzyw ną 8000 zł za kra dzież mie nia z dziel ni cy ży dow -
skiej”102. Jak wie my, Niem cy sa mo wol nej i bez praw nej w ich po ję ciu gra bie ży i kra -
dzie ży nie to le ro wa li. Ma ją tek za mor do wa nych Ży dów na le żał do III Rze szy. Jesz cze
w 1943 ro ku kon ty nu owa li śledz twa i re wi zje u Po la ków po dej rza nych o wzbo ga ce nie
się na ma jąt ku Ży dów. W li sto pa dzie i grud niu 1942 ro ku trwa ło dal sze „do kładne
prze szu ki wa nie, we wszyst kich za ka mar kach i w zie mi, przez spe cjal nie zor ga ni zo wa -
ną gru pę pol skich ro bot ni ków, pod nad zo rem Niem ców, te re nu get ta, w po szu ki wa niu
drob nych kosz tow no ści”103. 

Na wio snę 1943 ro ku ro ze bra no więk szość do mów, w któ rych miesz ka li Ży dzi.
Latem te go ro ku zde wa sto wa no i osta tecz nie zli kwi do wa no cmen tarz ży dow ski. Jak
po da je pa mięt ni karz, pły ta mi ma cew utwar dzo no plac ko men dy nie miec kiej żan dar -
me rii (na ple ba nii), in ne pla ce na te re nie stad ni ny, a tak że dro gi i chod ni ki. „Oba la nie
po mni ków, ła do wa nie na wo zy na kir ku cie i ukła da nie z nich chod ni ków wy ko ny wa -
li po zo sta wie ni do po sług Ży dzi. Prze wo żo no pod wo da mi z mia sta z na ka zu”104. Jesz -
cze po woj nie lud ność bra ła z cmen ta rza ka mie nie z pia skow ca do ostrze nia no ży 105.
Kil ka dni po za mor do wa niu ko zie nic kich Ży dów w Tre blin ce, po ich „ewa ku acji”, je -
śli po słu żyć się nie miec ką no men kla tu rą, Ka zi mierz Mróz za pi sał: „ce ny za czy na ją
spa dać [...]. Je stem le d wo ży wy, wy nędz nia ły i sy piam le d wo, bo cier pie nia Ży dów
i nę dza ota cza”106.

Aneks

Od pis. Osa da Gnie wo szów dn. 3.5.1942 r. Pro to kół nr 2107

Taj ne ze bra nie Ra dy Ży dow skiej „Ju den rad” w Gnie wo szo wie od by tym w dniu
3 ma ja 1942 r. w sy na go dze ży dow skiej (bóż ni cy) na do le, bra li w nim udział Ra da Ży -
dow ska w skła dzie 15 sta ro za kon nych i Człon ko wie Ra dy Gmin nej gmi ny Sar nów
w Gnie wo szo wie Dr Kieł czyń ski, Pa cio rek Bo le sław, Dr Ja ni szew ski Ka rol, Dr Ku zior
Fran ci szek, Sko rup ski Jó zef, Łęc ki Jan. Prze wod ni czą cy Ra dy Ży dow skiej Ra bin Le win
i se kre tarz Ku ro pat fa Jo sef i Toch ter man li te rat i dzien ni karz i Win ny ka mień Fr. Po rzą -
dek dzien ny: 1) Za ga je nie 2) Dzia ła nia dy wer syj ne, 3) Ra to wa nie lud no ści ży dow skiej

102 K. Mróz, op. cit., s. 153–154. 
103 Ibi dem, s. 47. 
104 Ibi dem.
105 Wy wiad z W. Kraw czy kiem, op. cit.
106 K. Mór, Dzien nik, za pis z 1 X 1942 ro ku, mps. Za udo stęp nie nie ko pii dzię ku ję pa nu dr. Se ba -

stia no wi Piąt kow skie mu z Ar chi wum Pań stwo we go w Ra do miu.
107 Do ku ment w zbio rach Mu zeum Re gio nal ne go w Ko zie ni cach.
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przed za gła dą, 4) Wol ne wnio ski, 5) Dys ku sja. Pkt. 1 Za ga je nie wy gło sił w ję zy ku pol -
skim Ra bin gm. żyd. Le win i za po znał ze bra nych z dzia ła niem taj ne go ze bra nia i pro -
sił o wiel ką ta jem ni cę o na szym ze bra niu. Po czym udzie lił gło su Toch ter ma no wi, któ -
ry po wie dział pkt. 2, że my ży dzi ja ko czu je my się za oby wa te li pol skich, je ste śmy zo -
bo wią za ni utrud nić ży cie oku pan to wi nie miec kie mu w każ dej dzie dzi nie ży cia
eko no micz ne go wraz z ist nie ją cą or ga ni za cją pod ziem ną B.[ata lio nów] Ch.[łop skich],
choć by gro zi ła nam śmierć, za chę ca mło dzież Ju den jun gen do wstą pie nia do or ga ni za -
cji pod ziem nej ży dow skiej „Sternj zn gen” [tak w ory gi na le, po win no być: Stern jun gen
– A.S.] Or to dok sów i Sjo ni stów, pkt. 3. Da lej mó wi Toch ter man, że lud no ści ży dow -
skiej gro zi za gła da i aby ra to wać ży cia na szej lud no ści, na le ży w cza sie za mknię cia nas
w get cie usi ło wać uciecz ki, chro nić się u lud no ści pol skiej i za trud niać się bez in te re -
sow nie w rol nic twie przy każ dych pra cach, aby się nie dać zde ma sko wać, zgo lić bro -
dy i róż ne za ro sty, jak pej sy i prze brać się w ubra nia ro bo cze chłop skie. Na by wać nie -
le gal ne do ku men ty, jak: me try ki na na zwi ska ka to lic kie, ken kar ty lub au swe isy w mia -
rę moż li wo ści, a tu nam po mo gą pa no wie rad ni z gmi ny. Pkt. 5 Dys ku sja. Za bra li głos
Ku ro pa twa, Kieł czyń ski, Ja ni szew ski, Po ręb ski, Le win i in ni. Za ukry wa niem się Ży -
dów u lud no ści pol skiej za brał głos Ku ro pa twa i po wie dział, to bę dzie naj lep sze do ra -
tun ku. Po czym za brał głos Win ny ka mień Fry de rick i po wie dział, że naj le piej, aby wy -
da wać dla lud no ści ży dow skiej ken kar ty na na zwi ska pol skie. Po czym za brał głos
Toch ter man i mó wi, jak by to chciał zro bić Win ny ka mień? Win ny ka mień mó wi, że ja
opra cu ję na pod sta wie ist nie ją cej i uży wa nej pie cząt ki „Kre ishaupt man in Ra dom -
-Land”, a dru ki do star czy nam z gmi ny pan Bo le sław Pa cio rek, któ ry mi roz po rzą dza
wiel ką ich ilo ścią i to są dru ki nie ści słe go za ra cho wa nia. Pan B. Pa cio rek, że mo że do -
rę czyć kil ka ty się cy tych dru ków, bo ma na skła dzie ich b. du żo. Toch ter man mó wi, że
bar dzo do bry jest pro jekt Win ne go ka mie nia i py ta się, jak za mie rza to zro bić? Win ny -
ka mień mó wi, że jest uczniem łódz kiej szko ły na rzę dzi pre cy zyj nych i w cią gu ty go -
dnia wy gra we ru je w gu mie uży wa ną przez niem ców pie cząt kę i bę dzie to dla chęt nych
wy da wać nie le gal ne ken kar ty, a p. Pa cio rek do star czy nam dru ków i wspól nie z nim
bę dzie my wy sta wiać do wo dy na na zwi ska pol skie osób już nie ży ją cych lub też nie za -
miesz ka łych tu. Na tym ze bra nie za koń czo no. /-/ B. Pa cio rek /-/ Ku ro pa twa /-/ Le win
pod pi sy nie czy tel ne.

Za zgod ność ni niej sze go od pi su z ory gi na łem za świad czam. Gnie wo szów. Dn. 19
ma ja 1977 r. [Okrą gły stem pel:] Urząd Gmi ny Gnie wo szów

Sło wa klu czo we
Ko zie ni ce, ży cie co dzien ne, oku pa cja nie miec ka, Ju den rat, get to, dziel ni ca ży dow ska,
sa mo po moc, ży cie re li gij ne, re la cje pol sko -ży dow skie, po moc, ukry wa nie się, ra bu nek
ży dow skie go mie nia, li kwi da cja get ta

Abstract
The ar tic le con cerns the li ving con di tions in the Je wish di strict and the ghet to clo sed
sin ce Ja nu ary 1942: fo od, for ced la bo ur, over po pu la tion, the re li gio us, fa mi ly and
social li fe, for exam ple the re used to be a pri ma ry scho ol the re. It al so re fers to the help
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ren de red to Jews by Po les, and ge ne ral ly the Po lish -Je wish re la tions in that small town
in the cen tre of Po land in ha bi ted by ca. ten tho usand pe ople, lo ca ted in the Ra dom
District of the for mer Ge ne ral Go vern ment. The Jews ac co un ted for a half of the en ti re
com mu ni ty of Ko zie ni ce, ma ny of them we re the Has si dim. It used to be one of the
impor tant Has si dic cen tres on the Po lish so il, es ta bli shed in the 18th cen tu ry by tza dik
Isra el ben Sa ba tai known as the Ma gid of Ko zie ni ce. In the ar tic le, al so the ac tion of
liqu ida tion of the ghet to in Sep tem ber 1942 is di scus sed and the sa le of the Je wish
proper ty ta ken from the pe ople sent to Tre blin ka. The text is ba sed on ar chi val
documents (the fi les of the Ju den rat of Ko zie ni ce), the press (Ga ze ta Ży dow ska /The
Jewish da ily) and me mo irs and te sti mo nies as well as di rect in te rviews.

Key words
Ko zie ni ce, eve ry day li fe, ter ror of the Na zi oc cu pa tion, Je wish Co un cil, Je wish di strict,
ghet to, self –help, re li gio us li fe, Po lish –Je wish re la tions, aid, hi ding, rob be ry of the
Jewish be lon gings, li qu ida tion of the ghet to
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