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Już nie ma tych miasteczek, gdzie szewc był poetą,  
Zegarmistrz filozofem, fryzjer trubadurem. 
 
Nie ma już tych miasteczek, gdzie biblijne pieśni 
Wiatr łączył z polską piosnką i słowiańskim żalem, 
Gdzie starzy Żydzi w sadach pod cieniem czereśni 
Opłakiwali święte mury Jeruzalem. 
 
Nie ma już tych miasteczek, przeminęły cieniem, 
I cień ten kłaść się będzie między nasze słowa, 
Nim się zbliżą bratersko i złączą od nowa 
Dwa narody karmione stuleci cierpieniem. 
 

Antoni Słonimski 
 
 
 

Bogata w urodzajne ziemie okolica, otaczająca szerokim 
kołem to miasteczko, sprawiła, że Kosów szybko zaludnił 
się i rozbudował. W latach przedwojennych miasteczko to 
rozbrzmiewało gwarą żydowską. Tak zwane śródmieście 
z różnego rodzaju sklepami, małe wąskie uliczki i różne 
zakamarki na zapleczach domów frontowych zajęte były 
w znacznej większości przez ludność żydowską. Nadawało 
to miastu specyficznego charakteru dwujęzycznej społecz-
ności o odmiennych obyczajach. 

Zniknęły z obszaru miasta typowe postacie w czarnych 
chałatach. Wraz z nimi zniknęło wiele budynków z zaple-
cza, gdzie ongiś mieściły się niezliczone warsztaty rze-
mieślników wszelkich branż: krawcy, szewcy, murarze, 
rymarze, piekarze i wielu innych specjalności. Ucichł też 
gwar żydowskiej mowy, zmieniło się wszystko. 

 

Stefan Pawluk 
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Wstęp 
 

 
 
Kosów Lacki, miasteczko usytuowane na historycznym pograniczu Mazowsza 

i Podlasia, rozpoczyna swe lepiej udokumentowane dzieje w roku 1417. Wtedy to 
wielki książę litewski Witold, brat króla Władysława Jagiełły, nadał Kosów z przyle-
głymi dobrami Marcinowi z Ciołkowa, staroście dóbr biskupich w Pułtusku. Jego po-
tomkowie, piszący się na Kossowie Kossowscy pozostawali właścicielami miejscowo-
ści do 1782 r. Ich staraniem wzniesiono pierwszy kościół katolicki i cerkiew prawo-
sławną. Pierwsi osadnicy żydowscy pojawili się w Kosowie zapewne pod koniec XVII 
wieku. Zachowuję tryb przypuszczający, gdyż pierwsze informacje źródłowe pojawia-
ją się dopiero w połowie wieku następnego, ale pokazują społeczność, która już była 
w jakiś sposób zorganizowana instytucjonalnie – istniał przykahałek. Przez blisko dwa 
wieki kulturę miejscowości kształtowały zatem trzy wyznania: katolicyzm, prawosła-
wie i judaizm.  

Po cerkwi prawosławnej nie pozostało nic. Po Żydach została synagoga, mykwa, 
fragment muru otaczającego kirkut i ciąg zabudowań otaczających dawny rynek. 
Zniknęła natomiast pamięć. Wiedza o nich w powszechnym obiegu została zaś zredu-
kowana do kilku stereotypów i bolesnej pamięci o Holokauście. Antagonizujące publi-
kacje roszczące sobie pretensje do rozpraw, a nawet monografii naukowych podsycają 
obopólną niechęć, obawy, niepewność...1 Retoryka dialogu sinusoidalnie przechodzi 
od postaw radykalizujących się do chęci pojednawczych, jednak trudno mówić o sta-
                                                
1  Zob. Artur Ziontek: Retoryka dialogu. Glosa do trzech lektur, [w zbiorze:] Dialog słowiańsko-żydowski, 

t. I, red. Renata Tarasiuk i Antoni Czyż, Siedlce 2011, seria „Colloquia Judaica”. 
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łych tendencjach. Na przykładzie Kosowa jest to o tyle znaczący aspekt, iż miejsco-
wość jest położona – jak to ujęła Rywka Barlew – na skraju Treblinki2. Takie określe-
nie miasteczka nie niesie za sobą tylko informacji topograficznej, ale i wskazuje na 
jego status ontologiczny, stygmatyzuje i redukuje jego dzieje do dwuletniego okresu 
„sąsiadowania” z obozem zagłady w Treblince. Sąsiedztwo to było znamienne, nazna-
czone grozą, strachem, cierpieniem i wszechogarniającą brutalnością. Od tego wspo-
mnienia nie da się uciec.  

To jednak, co fascynuje najbardziej i co legło u pierwocin myślenia o powstaniu te-
go tomu, to ż y c i e .  Przez ponad dwieście lat mała osada miejska, jaką był Kosów, 
zamieszkana była głównie przez Żydów. To oni nadawali rytm życiu tej miejscowości. 
A po tym ż y c i u  zostało niewiele. Książka niniejsza, na tyle, na ile pozwoliły mate-
riały źródłowe, stara się to życie rekonstruować. Nie rości sobie prawa do monografii, 
jest raczej popularnie ujętą syntezą wiedzy dotychczasowej (stąd, na przykład, powtó-
rzenie tekstu Katarzyny Bień dwukrotnie już publikowanego3). Zwracająca uwagę 
dysproporcja pomiędzy poszczególnymi okresami historii reprezentowanymi na kar-
tach tomu wzięła się jedynie z braku materiałów źródłowych. Z jednej strony to kwe-
stia niewystarczających kwerend, ale i obiektywna ubogość materiałów. Administra-
cja Kosowa, jako małej o s a d y  m i e j s k iej (bo miastem nie był), nie wytworzyła 
takiej ilości dokumentów, jak większe miasta w okolicy (Siedlce, Łuków, Mińsk Mazo-
wiecki4), które zyskały swoje monografie społeczności żydowskich. Przyglądając się 

                                                
2  Rywka Barlew: Kosow Lacki: On the Edge of Treblinka, [w zbiorze:] Kosow Lacki, Ed. Jacob Boas, San 

Francisco 1992. 
3  Zob. Katarzyna Rychta [Bień]: Nazwiska Żydów Kosowa Lackiego i okolic w latach 1826-1835, [w zbio-

rze:] Żydzi na Podlasiu, red. Zofia Chyra-Rolicz, Renata Tarasiuk, Edward Kopówka, Siedlce 2010, taż: 
Nazwiska Żydów Kosowskich w XIX wieku, [w zbiorze:] Kosów Lacki. Studia i materiały z dziejów miej-
scowości, red. Artur Ziontek Przy współpracy Moniki Samuel, Siedlce 2011. 

4  Edward Kopówka: Żydzi siedleccy, Siedlce 2001, tenże: Żydzi w Siedlcach 1850-1945, Siedlce 2009; 
Krzysztof Czubaszek: Żydzi Łukowa i okolic, Warszawa 2008; Alicja Gontarek: Judenrein: bez Żydów.  
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rozmaicie ujętym tematycznie badaniom nad Żydami5, można wprawdzie pokusić się 
o konstatację, iż zapewne w Kosowie życie wyglądało podobnie, jak w innych miej-
scowościach, tyle że w skali mikro. Byłoby to jednak trudne do obronienia bez bar-
dziej szczegółowo przeprowadzonych badań.  

Książkę Żydzi Kosowa Lackiego traktuję zatem jako wstęp do badań dalszych, 
a więc pracę „na drodze” do monografii. 

 

* 
 
Jeśli spojrzeć na narrację przekazywaną nam przez dawne teksty wspomnieniowe, 

czy dokumenty archiwalne, automatycznie nasunie się przeświadczenie, że sąsiadują-
cy ze sobą przez kilka stuleci Polacy i Żydzi żyli w permanentnym konflikcie. Ich co-
dzienność wyznaczała nieustanna walka o zachowanie własnej kultury, strach przed 
innym, zagrożenie gospodarcze, walka o wpływy. Przywileje de non tolerandis Judaeis 
i de non tolerandis Christianis zakładały – w dużym uogólnieniu – odseparowanie od 
siebie obu nacji pod względem gospodarki z jednej, i szeroko pojętej kultury z drugiej 
strony. W praktyce jednak sankcjonowane przez nie prawa częstokroć nie były prze-
strzegane. Bo i „codzienne relacje układały się zupełnie zwyczajnie. Ze skąpych infor-
macji wynika, że stosunki te były często bardzo bliskie, wręcz zażyłe”6. W Kosowie, 
słuchając relacji mieszkańców pielęgnujących wspomnienia, było podobnie.  

Musimy sobie zdać sprawę z tego, że najczęściej tematem relacji – pisma urzędo-
wego, czy artykułu prasowego były wypadki, które stanowiły odstępstwo od przyjętej 

                                                                                                                        
Żydzi mińscy w czasie wojny i po jej zakończeniu, Mińsk Mazowiecki 2012, taż: Żydzi Mińska Mazo-
wieckiego, Lublin 2015. 

5  Niezwykle inspirująca, jeśli chodzi o ostatnio wydane judaika, jest praca Aliny Molisak: Żydowska 
Warszawa – Żydowski Berlin. Literacki portret miasta w pierwszej połowie XX wieku, Warszawa 2016. 

6  Hanna Węgrzynek: Wprowadzenie. Uwagi o dziejach Żydów na ziemiach polskich do schyłku XVIII 
wieku, [w zbiorze:] Żydzi na Podlasiu..., s. 39. 
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normy. Szara codzienność, normalność nie jest tak pociągająca jak kwestie sporne 
i pojawiające się konflikty. Jeśli za 100 lat ktoś zechce dokonać opisu życia codzienne-
go w Polsce drugiej dekady XXI w. posługując się doniesieniami prasowymi lub pa-
miętnikami będzie mógł odnieść wrażenie, iż były to czasy wojny domowej. Rzeczywi-
stość jest jednak zgoła odmienna. Toteż chcąc odtworzyć klimat kulturowy niewiel-
kiego miasta, jakim jest właśnie Kosów Lacki – badacz natrafia na naturalne przeszko-
dy. Podstawową – jak już podkreślano – jest brak źródeł. Drugą stanowią jednostron-
ne relacje świadków wydarzeń: z jednej strony Żydów, z drugiej Polaków. W większo-
ści mowa o antagonizmach, niesprawiedliwości i trudnym współistnieniu. Choć i tu 
pojawiają się (po obu stronach) chwalebne wyjątki. 

Żydzi którzy dotarli do Kosowa nie wzięli się znikąd, nie byli oderwani od korzeni, 
przeszłości, czy procesów historycznych. Toteż tom otwierają uwagi ogólne dotyczące 
osadnictwa żydowskiego w Polsce i na Podlasiu. Nie maja one walorów odkrywczych, 
są wtórną rekonstrukcją, która w odczuciu piszącego te słowa jest niezbędna na wstę-
pie do całości. Podobnie jak lapidarne nakreślenie historycznej panoramy miejscowo-
ści przed ich przybyciem.  

Czytelnik z łatwością zauważy niejednorodność metodologiczną poszczególnych 
tekstów, która wynika choćby z różnych profesji Autorów. Nie wydawało się celowe 
dążenie do unifikacji, toteż każdej z rozpraw rytm nadają indywidualne właściwości 
języka piszących. 

* 
 
Książka powstała w ramach prac Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kosowie 

Lackim, który prowadzi szeroko zakrojoną akcję „Archiwum Kultury”. Jej celem jest 
pozyskiwanie wszelkich materiałów związanych z życiem przodków, z życiem miej-
scowości. Sporą część naszych zbiorów stanowią judaika, za które wdzięczni jesteśmy 
ofiarodawcom – Iwonie Owsiance (czasopisma jidysz, hebrajskie księgi modlitewne, 
ślady po przemyśle żydowskim), Pawłowi Więckowskiemu (dreidle, liczne namiary 
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archiwalne) i Maciejowi Wolińskiemu, dzięki któremu trafiła do nas księga pamięci 
Żydów kosowskich. Osobno zaś Maciejowi Wolińskiemu, potomkowi ostatnich właści-
cieli ziemskich w Kosowie7, składamy wielkie podziękowania za otoczenie mecenatem 
niniejszej publikacji. 

Oddając książkę do rąk Czytelników, jako redaktor pragnę także podziękować Ewie 
Rutkowskiej – dyrektor MGOK, której uwrażliwienie na kulturę i historię było dużym 
wsparciem w żmudnej i czasochłonnej pracy. Serdeczne podziękowania kieruję także 
w stronę pana Pawła Janickiego – radcy prawnego, specjalisty w zakresie prawa au-
torskiego, którego porady znacząco wpłynęły na jakość szaty graficznej tomu. Artu-
rowi Rogalskiemu, Andrzejowi Chojnackiemu, Edwardowi Kopówce i Jackowi 
Odziemczykowi dziękuję za uwagi i sugestie wypływające w trakcie prac nad książką. 
Echa rozmów z nimi są tu mocno obecne. 

 
Artur Ziontek 

Kosów Lacki, listopad 2016 r. 

                                                
7  Zob. Artur Ziontek: Nagroda im. Feliksa Wolińskiego – patron i fundatorzy, [w zbiorze:] Młodzi o Koso-

wie. Nagroda im. Feliksa Wolińskiego, red. Artur Ziontek, Kosów Lacki 2015; Artur Rogalski: Zaścianek 
i dwór – dwie ścieżki archiwalne. Dzieje zaścianka Kisielany Żmichy i ziemiańskiej rodziny Wolińskich 
w świetle archiwów rodzinnych, Siedlce 2016. 
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ARTUR ZIONTEK 
(KOSÓW LACKI) 
 
 

Żydzi Kosowa Lackiego 
 
 
 

Początki osadnictwa żydowskiego w Polsce 
 
W IX-X wieku biegł przez Polskę jeden z głównych szlaków handlowych ówczesnej 

Europy: z arabskiej na ów czas Hiszpanii, przez Niemcy, Czechy, Małopolskę na Ruś 
i dalej na Wschód. Toteż pierwsi Żydzi, którzy znaleźli się w granicach Polski, byli 
kupcami podróżującymi z Zachodu na Wschód. Niedługo po nich pojawili się także 
pierwsi żydowscy osadnicy, którzy organizowali zaplecze dla kupców1. Drugą przy-
czyną była pogarszająca się sytuacja wyznawców judaizmu w Europie, związana 

                                                
1  Jeśli nie zaznaczono osobnym przypisem, skrótowy opis zagadnienia podaję za ciekawie ujętą rozprawą 

Hanny Węgrzynek: Wprowadzenie. Uwagi o dziejach Żydów na ziemiach polskich do schyłku XVIII wie-
ku, [w zbiorze:] Żydzi na Podlasiu, red. Zofia Chyra-Rolicz, Renata Tarasiuk, Edward Kopówka, Siedlce 
2010 oraz publikacjami: Hanna Zaremska: Żydzi w średniowiecznej Europie środkowej: w Czechach, 
Polsce i na Węgrzech, Poznań 2005; Jerzy Wyrozumski: Żydzi w Polsce, [w zbiorze:] Żydzi w dawnej 
Rzeczypospolitej, red. Andrzej Link-Lenczowski, Tomasz Polański, Wrocław 1991; Andrzej Żbikowski: 
Żydzi, Wrocław 2005; Zenon Guldon: Żydzi w Polsce do końca XVIII wieku. Wybrane zagadnienia, 
[w zbiorze:] Z przeszłości Żydów polskich, red. Jacek Wijaczka i Grzegorz Miernik, Kraków 2005. 
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z prześladowaniami. Kosmas z Pragi w Kronice Czechów notował, iż „w roku od Wcie-
lenia Pańskiego 1098 doniesiono księciu Brzetysławowi, że niektórzy z Żydów uciekli, 
niektórzy potajemnie swe bogactwa przenoszą częścią do Polski, częścią na Węgry”2. 
Uciekając na tereny Rzeczypospolitej spotykali się z życzliwym przyjęciem ówcze-
snych władców. Okazywało się bowiem, że doświadczenie, jakiego nabyli w pań-
stwach zachodnich oraz dobre kwalifikacje zawodowe a nierzadko i spory fundusz 
jaki posiadali były czynnikami, które wpływały na stosunek do nich, bo i sporo – jak 
można przypuszczać – po nich oczekiwano.  

Pierwsze większe skupiska Żydów powstały na Śląsku (Wrocław, Ziębice, Środa, 
Świdnica, Jawor, Strzegom, Legnica, Głogów) oraz w dużych grodach książęcych, ta-
kich jak Płock, Kalisz, Kraków. 

„Statut kaliski”, czyli przywilej księcia Bolesława Pobożnego dla Żydów wielkopol-
skich (1264 r.), pierwszy oficjalny polski dokument dotyczący Żydów, gwarantował 
im wiele swobód (prawnych, gospodarczych, organizacyjnych) i zapewniał bezpie-
czeństwo. Wielkopolski książę musiał zdawać sobie sprawę z niechęci wobec nowo-
przybyłych i legendy, która przyszła razem z nimi. Wszak, pomijając dwie historie 
odnoszące się do starożytności (I i V w.), od XII wieku rozpoczęło się coraz częstsze 
przypisywanie Żydom mordów rytualnych, których celem miało być pozyskanie krwi 
dzieci chrześcijańskich do wyrobu macy. Pierwsze takie posądzenie padło w roku 
1144 w Norwich, we wschodniej Anglii a już w 1170 r. przestało być tylko lokalną 
legendą. Opowieść o św. Williamie męczenniku obiegła kontynent i przyjęta bezkry-
tycznie stała się przyczyną prześladowań wyznawców judaizmu3. Chcąc ustrzec się 
przed podobnymi aktami przemocy na swoim terenie, Bolesław zarządzał: 

 

                                                
2  Cyt. za: Paweł Fijałkowski: Dzieje Żydów w Polsce XI-XVIII wiek. Wybór tekstów źródłowych, Warszawa 

1993, s. 8. 
3  Szerzej zob. Jolanta Żyndul: Kłamstwo krwi. Legenda mordu rytualnego na ziemiach polskich w XIX i XX 

wieku, Warszawa 2011, s. 14, 20 i n.  
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31. Zgodnie z rozporządzeniem papieża, w imię naszego Ojca świętego bardzo surowo za-
braniamy, aby w przyszłości nikt nie obwiniał żadnego Żyda mieszkającego w naszym pań-
stwie, że spożywa krew ludzką, gdyż według nakazu prawa wszyscy Żydzi powinni zupełnie 
powstrzymać się od spożywania wszelkiej krwi. Lecz jeśliby jakiś Żyd został przez chrześci-
janina obwiniony o zabicie jakiegoś chłopca chrześcijańskiego, powinni mu to udowodnić 
trzej chrześcijanie i tyleż Żydów; a skoro udowodnią mu to, wtedy ten Żyd za popełnienie 
zbrodni powinien ponieść tylko odpowiednią karę. Jeżeli zaś oczyszczą go wspomniani 
świadkowie i jego własna niewinność, chrześcijanin za oszczerstwo zupełnie słusznie po-
niesie karę, którą Żyd miał ponieść4. 
 
Dokument zapewniał też Żydom uczciwe warunki prowadzenia działalności go-

spodarczej: rzemieślniczej, handlowej i kredytowej oraz  określał tryb postępowania 
sądowego  dla spraw, w których brali udział zarówno Żydzi, jak i chrześcijanie. 

Gwarancje zapewnione Żydom wielkopolskim Kazimierz Wielki rozciągnął na tery-
torium całego państwa. Ostatni Piast w ogóle zapisał się jako władca przychylny Ży-
dom. Przy czym, poczynając od Jana Długosza, częstokroć podnoszono głos, iż jego 
„spolegliwość” wobec narodu wybranego, nadawanie im nazbyt rozległych praw po-
wodowane były nie realnymi interesami Rzeczypospolitej ale uczuciem, którym król 
obdarzył swą faworytę, Żydówkę z Opoczna – Esterę. Wątek ten, choć do dziś nie zna-
lazł potwierdzenia ani w badaniach historycznych, ani w dokumentach źródłowych 
(poza Długoszem) stał się na wiele wieków przedmiotem rozlicznych spekulacji, ale 
i pasjonującym tematem literackim (gównie w XIX wieku) dla polskiego i żydowskiego 
kręgu kulturowego5. 

Kazimierz był jednak pragmatyczny i chciał jedynie uporządkować prawa Żydów 
oraz rozporządzenia ich dotyczące. Wprowadzone przez niego regulacje stały się wzo-
rem dla „przywilejów generalnych, wydawanych przez wszystkich kolejnych władców 

                                                
4  Cyt. za: Paweł Fijałkowski: Dzieje Żydów w Polsce XI-XVIII wiek..., s. 18. 
5  Zob. Chone Shmeruk: Legenda o Esterce w literaturze jidysz i polskiej. Studium z dziedziny wzajemnych 

stosunków dwóch kultur i tradycji, tłum. Monika Adamczyk-Grabowska, Warszawa 2000. 
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polskich”6. Przychylna atmosfera, która stała się ich wynikiem zachęciła nowe grupy 
żydowskich migrantów do osiedlania się w Rzeczypospolitej. Zwłaszcza, że po wybu-
chu epidemii dżumy w połowie XIV w. Europa Zachodnia po raz kolejny stała się areną 
dla licznych prześladowań. To Żydów wszakże obarczono winą za rozprzestrzenianie 
się „czarnej śmierci”. Uciekinierzy z Czech, Śląska, Węgier, Imperium Otomańskiego 
znaleźli schronienie w Polsce. Proces ów trwał do XVI w., który stał się „złotym wie-
kiem” zarówno dla Polski, jak i dla zamieszkujących ją Żydów. To wtedy powstały tu 
znane w całej Europie ośrodki nauki talmudycznej. O ile młodzi magnaci wyjeżdżali na 
grand tour i studia za granicę, o tyle europejscy Żydzi zjeżdżali do Polski, by się edu-
kować w krakowskich i lubelskich  jesziwach założonych przez Szaloma Szachnę, Mo-
sze Isserlesa, Meira Ben Gedalia, czy Szalomo Lurię.  Powstało tu jedno z najważniej-
szych centrów nauki talmudycznej w Europie. 

Mimo dobrej koniunktury pojawiały się jednak animozje, które potrafiły przybrać 
złowrogie oblicze. Również bowiem w XVI wieku pojawiły się pierwsze na terenie 
kraju oskarżenia Żydów o profanowanie hostii i rytualne mordowanie dzieci. Wedle 
szacunków, do XVIII wieku podobne oskarżenia pojawiały się ponad 100 razy. W wie-
lu przypadkach posądzenia znalazły finał w sądzie a rzekomi sprawcy niegodziwych 
czynów zostali osądzeni i straceni. Bywało jednak, że sprawy kończyły się uniewin-
nieniem. 

 

* 
 

Napływający Żydzi zazwyczaj osiedlali się w zwartych skupiskach. Patrząc na ży-
dowskie niegdyś miasteczka i dziś zauważamy charakterystyczną gęstą zabudowę 
skupioną wokół jednej ulicy, niekiedy rozszerzającą się na liczne uliczki odchodzące. 
Tak tworzyły się ulice a z czasem i dzielnice zwane żydowskimi. Tak było w dużych 
miastach, ale tak też było i w Siedlcach, czy Kosowie. W większych ośrodkach miej-

                                                
6  Hanna Węgrzynek: Wprowadzenie. Uwagi o dziejach Żydów na ziemiach polskich..., s. 33. 
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skich, gdy liczba Żydów i ich zabudowań wzrastała, dzielnice otaczano murem a wej-
ście do nich wyznaczały strzeżone bramy. Koncentracja pozwalała na zachowanie  
odrębności kulturowej i religijnej. Toteż dzielnice żydowskie przypominały małe mia-
sta, w których były bożnice, mykwy, szpitale, szkoły i wszelkiego rodzaju instytucje 
życia społecznego potrzebne do swobodnego funkcjonowania.  

Sytuacja taka podyktowana była także względami bezpieczeństwa i przepisami 
prawa. Przywileje de non tolerandis Judaeis (nieakceptowania Żydów) – zakazywały 
im zamieszkania w mieście, którego dotyczył dokument i posiadania w nim nieru-
chomości oraz zabraniały im wstępu do tego miasta z wyjątkiem określonych dni. 
Podobne obostrzenia względem swobody Żydów pojawiały się jednak już wcześniej. 
Podejmowane były na synodach, pierwszy z nich – wrocławski (1267) nakazywał 
tworzenie odrębnych dzielnic w miastach oraz noszenia specjalnego kapelusza7. 
Z drugiej strony, choć w nieporównywalnie mniejszej skali, nadawane były przywileje 
de non tolerandis Christianis (nieakceptowania chrześcijan) zakazujące chrześcija-
nom zamieszkiwania na terenie dzielnic żydowskich. Brak jednak w Rzeczypospolitej, 
co można uznać za pewna specyfikę na tle europejskim, gett, czyli dokładnie wydzie-
lonych miejsc poza którymi Żydom nie wolno było mieszkać. 

Początkowo Żydzi osiedlali się w dużych miastach, lub osiedlach przy nich usytu-
owanych. Zajmowali się głównie operacjami bankierskimi, kredytem, handlem o róż-
nej skali: od międzynarodowego po kramarski, ale też trudnili się rzemiosłem: piekar-
stwem, szewstwem i krawiectwem, jubilerstwem, sztycharstwem, dzierżawili cła 
i myta, żupy solne i stawy rybne, byli w końcu lekarzami i aptekarzami. Z czasem jed-
nak zbliżali się terytorialnie w okolice wiejskie, gdzie arendowali od szlachty karczmy 
i z czasem to właśnie karczmarstwo stało się ich domeną8.  

                                                
7  Rafał Żebrowski: Dzieje Żydów w Polsce. Kalendarium, Warszawa 1993, s. 16. 
8  Zob. Jakub Goldberg: Żyd a karczma wiejska w XVIII w., „Wiek Oświecenia” t. 9, 1993; tenże: Żyd 

i karczma miejska na Podlasiu w XVIII w., „Studia Podlaskie” t. 2, 1989. 
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Przekształcenia ustrojowe zachodzące w Rzeczypospolitej oraz rozwój demogra-
ficzny wpłynęły na uformowanie się struktur samorządu żydowskiego. Jednostką 
podstawową, najniższą były kahały, czyli gminy, ich reprezentacją na określonym 
terytorium były ziemstwa, nad którymi stał sejm żydowski. Istniały także przykahałki, 
czyli wspólnoty religijne składające się przynajmniej z 10 dorosłych mężczyzn, będące 
filiami wspólnot macierzystych (kahału), powiązane z nimi organizacyjnie, użytkujące 
macierzyste obiekty religijne, takie jak synagoga, czy kirkut, dążące stopniowo do 
niezależności, czyli do uzyskania zgody na wzniesienie własnej synagogi, powoła-
nie rabina, założenie cmentarza9. Struktura ta przetrwała do elekcji Stanisława Augu-
sta, który rozwiązał sejm i ziemstwa pozostawiając jedynie kahały jako podstawowe 
jednostki organizacyjne.  

 

* 
 
Niewątpliwie przełomowym okresem w dziejach polskich Żydów było kozackie 

powstanie Bohdana Chmielnickiego. Na wschodnich rubieżach kraju Żydzi ponieśli 
dojmujące straty, ale też poddani byli niewyobrażalnej kaźni. Paweł, syn Makarego 
z Aleppo, arabski podróżnik peregrynujący po ówczesnej Ukrainie pisał, iż dowiedział 
się od jednego z Żydów, że po zdobyciu twierdzy Tulczyn: 

 
[Kozacy] broniącą załogę twierdzy wysiekli szablami. Po wejściu do niej wybili wszystkich 
pałkami i polanami, nie mieczami, a było tam około dwadzieścia tysięcy ludzi. Zabijali wów-
czas nawet dzieci znajdujące się w łonie ciężarnych kobiet, wydobywając je lancami, w ten 
sposób chcieli unicestwić obie nacje10. 
 

                                                
9  http://www.jhi.pl/psj/przykahalek 
10  Maria Kowalska: Ukraina w połowie XVII wieku w relacji arabskiego podróżnika Pawła, syna Makarego 

z Aleppo, Warszawa 1986, s. 47. 
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Polska, po hebrajsku Polin, czyli w dosłownym tłumaczeniu: „tu spoczywa, „tu ma 
swoje miejsce”, przestała być już tak bezpiecznym i dogodnym miejscem zamieszkania 
dla wyznawców judaizmu. Znaczna część Żydów musiała szukać schronienia tam, skąd 
kiedyś uciekała: Czechy, Niemcy, Austria, Morawy, Włochy.  

Na powstaniu kozackim nie zakończyły się XVII-wieczne dramaty Żydów. Wojna 
polsko-rosyjska, a zwłaszcza potop szwedzki surowo doświadczyły i Polaków, i Ży-
dów. Zwłaszcza potopowi towarzyszyły napady na gminy żydowskie dokonywane 
przez obie strony konfliktu. Duża część Żydów zginęła wskutek pogromów, których 
sprawcami były wojska polskie oskarżające ich o sprzyjanie wrogom. Hieronim Hol-
sten, najemnik, podawał np., że w kwietniu 1656 roku w Sandomierzu wojska polskie 
„wycięły ponad 600 Żydów, ponieważ okazali się przyjaciółmi Szwedów”11.  

Pomimo tych dramatycznych doświadczeń prawna sytuacja starozakonnych 
w Polsce nie uległa zmianie. Paradoksalnie można wręcz mówić o pewnej poprawie. 
Wycieńczony wojennymi doświadczeniami organizm Rzeczypospolitej potrzebował – 
nawiązując do metafory Jerzego Topolskiego12 – nowego krwiobiegu, nowego elemen-
tu napędzającego zdruzgotaną gospodarkę. Procesowi przekształceń gospodarczych 
państwa, jaki wtedy nastąpił, towarzyszyła rekonstrukcja gmin żydowskich. Szlachta 
i magnaci dążąc do jak najszybszego odbudowania majątków otwarta była na przyj-
mowanie nowych osadników. Można właściwie mówić, że starali się ich przyciągnąć 
stwarzając dogodne warunki dla swobodnej działalności gospodarczej (nadawano 

                                                
11  Zenon Guldon: Żydzi w Polsce do końca XVIII wieku..., s. 11; szerzej zob. tenże: Straty ludności żydow-

skiej w Koronie w latach potopu, [w:] Rzeczpospolita w latach potopu, red. Jadwiga Muszyńska, Jacek 
Wijaczka, Kielce 1996, s. 289-303. 

12  Uczony pisał, że ludność żydowska „skupiona coraz liczniej właśnie na terenach wschodniej Rzeczypo-
spolitej, była elementem wprowadzającym w ruch gospodarkę latyfundialną. Bez niej mielibyśmy coś 
w rodzaju organizmu żywego bez krwiobiegu” (zob. Jerzy Topolski: Uwagi o strukturze gospodarczo-
społecznej Wielkopolski w XVIII wieku, czyli dlaczego na jej terenie nie było żydowskich karczmarzy, 
[w:] Żydzi w Wielkopolsce na przestrzeni dziejów, red. Jerzy Topolski, Krzysztof Modelski, Poznań 
1999, s. 71-82). 
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nowe korzystne przywileje, zwalniano z płacenia podatków). Mimo, iż nastąpiła eks-
plozja demograficzna, częściowo powracali żydowscy uciekinierzy, a odradzającym się 
gminom towarzyszyło powstawanie nowych, to jednak powrót do sytuacji kulturowej 
i intelektualnej ze „złotego wieku” był już niemożliwy. W połowie XVIII wieku w Ko-
ronie było, wedle różnych szacunków, od 750 tysięcy do miliona Żydów, co stanowiło 
8-10 % ogółu społeczeństwa. Sytuacja gospodarcza nie przedstawiała się jednak na-
zbyt korzystnie. Wciąż pojawiały się też posądzenia o mordy rytualne, co skutkowało 
skargami składanymi przez starozakonnych papieżowi. Kardynał Lorenzo Ganganelli, 
późniejszy papież Klemens XIV, w swoim raporcie pisał wprawdzie o absurdalności 
oskarżeń i miałkiej kondycji intelektualnej oskarżycieli, ale w praktyce zmieniało to 
niewiele. 

Wiek oświecenia i przedstawiciele ówczesnych elit politycznych częstokroć 
w swych rozważaniach i snutych programach reform podejmowali kwestię Żydów. 
Były to głosy rozmaite. Od skrajnych konstatacji Stanisława Staszica, po projekty pra-
wodawstwa zakładające asymilowanie się Żydów a nawet zmuszające ich do tego13. 
W czasie Sejmu Wielkiego powołano ku temu specjalną komisję, w skład której weszli 
tak znakomici posłowie, jak Hugo Kołłątaj, Mateusz Butrymowicz, Tadeusz Czacki 
i Franciszek Salezy Jezierski. Planów gruntownych reform nie zdążono zrealizować 
podczas sejmu czteroletniego14. Prawa Żydów zrównano jedynie z prawami miesz-
czan.  Późniejsze rozbiory, likwidujące Polskę jako suwerenne państwo radykalnie 
odmieniło też funkcjonowanie Żydów w obrębie jej dawnych granic.  

 

* 
 

                                                
13  Zob. Maria Janion: Bohater, spisek, śmierć. Wykłady żydowskie, Warszawa 2009, s. 77 i n. 
14  Zob. Krystyna Zienkowska: Obywatele, czy mieszkańcy? Nieudana próba reform statusu Żydów pol-

skich w czasie Sejmu Czteroletniego, [w zbiorze:] Sejm Czteroletni i jego tradycje, red. Jerzy Kowecki, 
Warszawa 1991, s. 152 i n. 
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Analizując dzieje Żydów w Polsce do końca XVIII wieku Hanna Węgrzynek trafnie 
konstatowała: 

 
Obecność druków antyżydowskich, oskarżenia o mordowanie dzieci, ustawodawstwo sej-
mikowe i kościelne skierowane przeciw Żydom rysują ciemny obraz stosunków między 
chrześcijanami a wyznawcami judaizmu. Nie jest to wyobrażenie do końca prawdziwe. Co-
dzienne relacje układały się zupełnie zwyczajnie. Ze skąpych informacji wynika, że stosunki te 
były często bardzo bliskie, wręcz zażyłe15. 
 
 

Na Podlasiu 
 
Za początek funkcjonowania Żydów na Podlasiu uznać można – za ustaleniami 

Anatola Leszczyńskiego – rok 1487, kiedy to Kazimierz Jagiellończyk nadał Lewinowi 
Szlomowiczowi z Brześcia wieś Kornicę w ziemi mielnickiej16. W tym samym roku 
monarcha przekazał w dzierżawę Żydom łuckim (brak było jeszcze lokalnego społe-
czeństwa żydowskiego, które dźwignęłoby  to) myto z komór celnych w Bielsku i Dro-
hiczynie. Początkowo zatem, przedstawiciele starozakonnych byli nader bogatymi 
ludźmi, podlegającymi jedynie królowi i wyznaczonym przez niego urzędnikom. Nie 
było wtedy jeszcze na Podlasiu, w przeciwieństwie do innych regionów Korony, du-
żych skupisk żydowskich, nie istniała także regionalna organizacja samorządowa. 

Pierwsza duża fala osadnictwa żydowskiego na Podlasiu nastąpiła na początku 
wieku XVI i wiązała się z edyktem Aleksandra Jagiellończyka z 1495 r., którym władca 

                                                
15  Hanna Węgrzynek: Wprowadzenie. Uwagi o dziejach Żydów na ziemiach polskich..., s. 39. 
16  Zob. głównie: Anatol Leszczyński: Z dziejów Żydów Podlasia (1487-1795), „Studia Podlaskie” t. II, 1989; 

Zofia Chyra-Rolicz: Osadnictwo żydowskie na Podlasiu przed I wojną światową, [w zbiorze:] Żydzi na 
Podlasiu, red. Zofia Chyra-Rolicz, Renata Tarasiuk, Edward Kopówka, Siedlce 2010; Józef Maroszek: 
Dzieje województwa podlaskiego do 1795 r., Białystok 2013, s. 389-420 – za tymi pracami, jeśli nie 
podano inaczej, skrótowe omówienie zagadnienia. 
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wygnał Żydów z Wielkiego Księstwa Litewskiego. Stopniowo dołączali do nich wy-
gnańcy z miast Korony, które otrzymały prawo de non tolerandis Judaeis, potem także 
uciekający przed sadystycznymi chordami Chmielnickiego. Z wielu względów Podlasie 
stanowiło dla nich sprzyjające miejsce i stwarzało dogodne warunki do osiedlenia. 
Rozwijały się prywatne miejscowości szlacheckie i magnackie, powstawały nowe lo-
kacje miejskie i przede wszystkim – do połowy XVII wieku panował względny pokój. 
Nie bez znaczenia pozostawał również fakt, iż region był niejednolity jeśli chodzi 
o chrześcijaństwo. Sporą część stanowiło prawosławie, którego duchowni byli bar-
dziej otwarcie nastawieni do Żydów, niż księża katoliccy17. 

Wraz z rozwojem osadnictwa konstytuowała się podlaska organizacja samorzą-
dowa Żydów, czyli sieć gmin i terytorialnych kahałów. Jak już wspominano, posiadali 
oni własny samorząd gminny (kahalny) i sporą autonomię. Gminy, oprócz funkcji 
religijnych i społecznych (bożnice, łaźnie, szkolnictwo), spełniały też istotną rolę ad-
ministracyjną (podział podatków, sądownictwo itp.), dużo uwagi poświęcano także 
sprawom życia gospodarczego lokalnej społeczności „i udzielaniu w tej dziedzinie 
pomocy ludności żydowskiej, szczególnie przy dzierżawach”18. Gminy organizowały 
się w większe jednostki organizacji kahalnej – na większych obszarach i przy większej 
liczbie gmin w ziemstwa (medina), na mniejszych w okręgi (galil).  

Gminy (kahały) powstawały z inicjatywy oddolnej. Początkowo podstawą prawną 
było zezwolenie (Anatol Leszczyński określa je mianem „żydowskiego przywileju 
lokacyjnego”19) władzy dominialnej – króla, lub właściciela danego miasta (dóbr). Od 
XVIII w. potrzebna była także zgoda wyższych instancji kościelnych na założenie 
cmentarza lub pobudowanie bożnicy; zaaprobowanie musiały uzyskać także poszcze-
gólne instytucje gminne, jak zarząd oraz komisje: cenzorów, szafarzy, nadzoru moral-

                                                
17  Szerzej zob.: Anatol Leszczyński: Żydzi ziemi bielskiej od połowy XVII w. do 1795 r., Wrocław 1980,  

s. 74. 
18  Tamże, s. 206-207. 
19  Anatol Leszczyński: Z dziejów Żydów Podlasia..., s. 9. 
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nego, obywatelstwa dla nadawania prawa zamieszkania, komisji kontrolującej do-
kładność miar i wag a także bractwa pogrzebowe i bożnicze oraz cechy rzemieślni-
cze20.  

W początkowym okresie formowania się skupisk żydowskich na tych terenach, Ży-
dzi z Podlasia wraz z największą gminą w Tykocinie wchodzili w skład ziemstwa li-
tewskiego i pozostali w nim także po włączeniu województwa podlaskiego do Korony 
(1569) i po powstaniu Sejmu Żydów Polskich (1580). Porządek ten nie uległ zmianie 
nawet wówczas, gdy Żydzi litewscy odłączyli się od koronnych i zorganizowali własny 
sejm (1623). Dopiero sześć lat później, w roku 1629 Żydzi z Podlasia przystąpili do 
Sejmu Żydów Korony, w którym funkcjonowali jako okręg podlaski. W połowie XVII w. 
wyodrębniły się w województwie podlaskim dwa okręgi: węgrowski i tykociński. 
Węgrowskiemu podlegało pięć gmin w ziemi drohickiej: Węgrów, Kosów, Mokobody, 
Mordy i Sokołów. Były to przykahałki, którym przysługiwały ograniczone uprawnie-
nia (nie brały udziału w rozdziale podatków, posiadały mniejsze prawa sądownicze) 
w stosunku do nadrzędnej gminy w Węgrowie, w którym Żydzi byli przynajmniej od 
roku 1537, a kahał istniał już w roku 1595. Okręg tykociński miał swe sejmiki w Tyko-
cinie a okręg węgrowski w Sterdyni. Wybierano na nich przedstawicieli na Sejm Ży-
dów Korony oraz regulowano kwestie finansowe, podział pogłównego itd21. 

W XVIII wieku Żydzi byli już naturalnym komponentem podlaskich miast. Stanowi-
li grupę społeczną, której nie sposób było pominąć przy oficjalnych uroczystościach. 
Gdy Stanisław August peregrynował po Podlasiu – czy to przy okazji wyjazdów na 
sejm do Grodna, czy składając oficjalne, planowane wcześniej wizyty w rezydencjach 
magnackich – przy powitaniach zawsze obecni byli Żydzi. W Węgrowie w 1784 roku  

                                                
20  Tamże.  
21  Józef Maroszek: Dzieje województwa podlaskiego do 1795 roku..., s. 391, z zestawiając kahały i przyka-

hałki województwa podlaskiego w 1765 r. autor pomija jednak Kosów; Anatol Leszczyński: Terytorial-
na organizacja kahalna Żydów Korony 1623-1764, [w zbiorze] Studia z dziejów Żydów w Polsce, red. 
Zofia Borzymińska, t. I, Warszawa 1995, s. 52. 
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monarcha wjeżdżając przez utworzoną z gałęzi i kwiatów bramę witany był przez 
rabina i kapelę składającą się z miejscowych Żydów, akompaniującą chórowi dziecię-
cemu (również żydowskiemu)22. Rok wcześniej w Siedlcach, podczas pięciodniowego 
pobytu Stanisława Augusta, ciotecznego brata właścicielki miasta – Aleksandry 
z Czartoryskich Ogińskiej, król usłyszał od Żydów przemówienie wygłoszone przed 
synagogą w języku francuskim: 

 
Pozwól, Panie, aby do krzyków radości i zadowolenia na cześć przyjazdu Waszej dostojno-
ści, siedlecka synagoga mogła dołączyć i swoje. Tak, Panie, mamy do tego prawo, jako pod-
dani Twojej opiece i połączonej z ojcowskimi staraniami dla całego narodu, będącego pod 
Twoim panowaniem. Naród ten, niegdyś drogi Bogu, dzisiaj tułający się, upokorzony, staje 
z ufnością przed królem mędrcem. Jesteśmy przekonani, najjaśniejszy panie, że nie wzgar-
dzicie hołdem dzieci Izraela, które życząc pomyślności panowaniu Twego majestatu, zwra-
cają swoje oczy do Boga Abrahama i Jakuba, prosząc o długie, szczęśliwe panowanie. Racz 
przyjąć, Najjaśniejszy Panie, naszą gorliwość, niech rozbrzmiewa okrzyk „Niech żyje Król”, 
niech kadzidło pali się na naszych ołtarzach dla najlepszego z książąt23.  
 

Brak informacji o żydowskich powitaniach przy wjazdach monarchy do Sokołowa 
Podlaskiego24, choć zrzucić by to raczej należało na karb kronikarskiego niedopatrze-
nia, może pominięcia, niż na oddanie faktycznego stanu rzeczy. Podobnie wyglądało to 
w Siemiatyczach, Białymstoku i mniejszych miastach, leżących na trakcie do Grodna, 
choć dodać należy, że im bardziej na wschód, tym żydowskie powitania były bardziej 

                                                
22  Zob. Artur Ziontek: Stanisław August i XVIII-wieczni podróżnicy w Węgrowie. Z dziejów peregrynacji 

monarchy po Podlasiu, „Rocznik Liwski” t. VII, 2014, s. 108-109. 
23  Przyjęcie najjaśniejszego pana Stanisława Augusta króla polskiego [...] w Siedlcach 1783 roku, wstęp 

i oprac. Janina Gardzińska, Urszula Głowacka-Maksymiuk, „Prace Archiwalno-Konserwatorskie” z. 9, 
1995, s. 113. Korekta przekładu: Antoni Czyż i Stanisław Szczęsny. 

24  Zob. Artur Ziontek: Stanisław August Poniatowski w Sokołowie Podlaskim. Z dziejów peregrynacji 
monarchy po Podlasiu, „Sokołowski Rocznik Historyczny” t. II, 2014. 
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zauważalne przez Adama Naruszewicza, który dokumentował i na bieżąco opisywał 
wyprawę25. 
 

* 
 

Na koniec tego podrozdziału podkreślmy, że Żydzi byli głównie ludnością miejską, 
parającą się zajęciami pozarolniczymi. Na podstawie przywileju Bogusława Radziwiłła 
z 18 listopada 1650 r. Żydzi Sokołowa mogli dokonywać wszelkich zakupów, handlo-
wać i szynkować, zajmować się rzemiosłem. W 1665 r. w Sokołowie został założony, 
jako pierwszy na Podlasiu, cech żydowski skupiający piwowarów. Wolność nieograni-
czonego osiedlania się oraz prowadzenia działalności gospodarczej, za wyjątkiem 
produkcji gorzałki, posiadali Żydzi Węgrowa na podstawie przywileju Jana Kazimierza 
Krasińskiego z 20 listopada 1665 r. W drugiej połowie XVII w. Żydzi Węgrowa zajmo-
wali się krawiectwem, byli kuśnierzami, piekarzami i woźnicami, skupowali 
i handlowali bydłem, brali udział w jarmarkach w Berlinie, Królewcu i we Wrocła-
wiu26. Toteż niejednokrotnie, jak zapewne było w przypadku Kosowa, Żydzi byli ele-
mentem miastotwórczym. Dzięki ich działalności zawodowej wsie, osady nabierały 
charakteru miejskiego i otrzymywały miejskie prawa. 

Jeśli odnajdujemy ich pośród społeczności wiejskiej, to będą to zazwyczaj arenda-
rze karczm. W wieku XX znane są także nieliczne przykłady ziemiaństwa żydowskie-

                                                
25  Zob. Adam Stanisław Naruszewicz: Dyjariusz podróży jego królewskiej mości na sejm grodzieński, 

wyd. Magdalena Bober-Jankowska, Warszawa 2008. 
26  Grzegorz Ryżewski: Pod panowaniem możnych rodów XVI-XVIII w., [w zbiorze:] Sokołów Podlaski. 

Dzieje miasta i okolic, red. Grzegorz Ryżewski, Białystok-Sokołów Podlaski 2006, s. 279-280; Anatol 
Leszczyński: Z dziejów Żydów Podlasia..., s. 8, 12-17; Anna Laszuk: Ludność województwa podlaskiego 
w drugiej połowie XVII wieku, Warszawa 1999, s. 92; Maurycy Horn: Chronologia i zasięg terytorialny 
żydowskich cechów rzemieślniczych w dawnej Polsce (1613-1975), [w zbiorze:] Żydzi w dawnej Rze-
czypospolitej, red. Andrzej Link-Lenczowski, Tomasz Polański, Wrocław 1991, s. 210.  
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go. W Kosowie w latach 30. majątek Albinów zakupiła rodzina Kenigsztajnów, zamoż-
nych Żydów z  Pruszkowa, ale poczyniła to bardziej ze względów prestiżowych, niż 
chęci gospodarowania27. 

 
Tabela 1. Pierwsze wzmianki o osadnictwie żydowskim i kahałach 

w miastach województwa podlaskiego do 1795 r. 
 
 

Miejscowość 
Pierwsza 

wzmianka  
o Żydach  

Pierwsza 
wzmianka  
o gminie 

Okręg przyn. 
gminy 

ziemia bielska 
Bielsk  1487 1542 – 
Tykocin  1522 1522 Tykocin 
Suraż  1525 – – 
Brańsk 1578 – – 
Boćki  1577 1648 Tykocin 
Narew 1560 – – 
Rajgród  1587 1719 Tykocin 
Kleszczele  1580 – – 
Goniądz 1671 1764 Tykocin 
Knyszyn 1605 1705 Tykocin 
Augustów 1577 1674 Tykocin 
Orla  XVI w. 1616 Tykocin 
Jasionówka XVI w. 1731 Tykocin 
Białystok  1658 1692 Tykocin 

                                                
27  Zob. Janusz Moczulski: Dwadzieścia miesięcy pod ziemią. Historia pewnego schronu, [w tej książce]. 
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ziemia mielnicka 
Mielnik XV w. – Międzyrzec 
Międzyrzec  1533 1583 samodzielna 
Łosice XVI w. 1690 Tykocin 
Rososz 1566 1566 Tykocin 
Niemirów 1708 1708 Tykocin 
Konstantynów 1764 1764 Tykocin 
Sarnaki 1763 1763 Tykocin 

ziemia drohicka 
Drohiczyn  1487 – – 
Węgrów 1537 1595 Węgrów  
Ciechanowiec XVI w. XVII w. samodzielna 
Sokołów  XVI w. XVI w. Węgrów 
Mordy 1737 1737 Węgrów 
Mokobody 1737 1737 Węgrów 
Wysokie  1734 1734 samodzielna 
Siemiatycze  1582 1691 Tykocin 
Kosów 1755 1755 Węgrów 

 

Źródło: Anatol Leszczyński: Z dziejów Żydów Podlasia (1487-1495), „Studia Podlaskie” t. II, 1989, s. 22-23. 
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Kosów przed przybyciem Żydów 
 
Pogranicze Mazowsza i Podlasia od czasów najdawniejszych stanowiło barwną 

mozaikę kultur i struktur społecznych28. O ile Rzeczpospolita traktowana była jako 
przedmurze chrześcijaństwa, o tyle Podlasie uznać można za pas graniczny między 
Wschodem a Zachodem. Może nieco sztucznie wydzielany administracyjnie, ale kla-
rownie kojarzony przez jego dawnych mieszkańców. Do 1795 roku przebiegał przez 
nie szlak nie tylko łączący dwie stolice jednego organizmu państwowego, ale i Wschód 
z Zachodem, jako dwa odrębne systemy kulturowe, które w specyficzny sposób prze-
nikały się właśnie na Podlasiu.  

Wszystkie zamieszkujące tu ludy: „Polacy, posługujący się gwarami mazowieckimi, 
potomkowie Jaćwingów, Litwini, Rusini, mówiący gwarami o cechach białoruskich, 
ukraińskich i poleszuckich”29 Żydzi, Niemcy, Tatarzy, Szkoci, Holendrzy, Wielkoruso-
wie-Starowiercy, stopiły się, zachowując elementy swojej odrębności i tożsamości, 
w wielobarwny obraz podlaskiej kultury. W strukturze tej już od późnego średniowie-
cza istniała jakaś nić scalająca i wyzyskująca część wspólną, charakterystyczną dla 
rodzącej się grupy społecznej i wyraźnie wyodrębniającą ją od innych części ówcze-

                                                
28  Szereg prac omawiających proces osadnictwa, zwłaszcza proweniencji szlacheckiej, na Podlasiu opubli-

kował Tomasz Jaszczołt (m.in.): Gmina Grodzisk k. Siemiatycz. Dzieje ziemi i mieszkańców, Grodzisk 
2004, s. 5-53; oraz rozprawy publikowane w periodykach lub tomach zbiorowych: Osadnictwo Podlasia 
nadbużańskiego w XV i początkach XVI wieku, [w:] Podlasie Nadbużańskie. 500-lecie województwa 
podlaskiego, red. Oleg Łatyszonek, Ciechanowiec 2013; Osadnictwo drobnoszlacheckie w ziemi drohic-
kiej – geneza, rozwój, przemiany, [w:] Szlachta podlaska od połowy XIX wieku do III Rzeczypospolitej, 
red. Sławomir Kordaczuk, Siedlce 2004; Osadnictwo od czasów najdawniejszych do XIV w., [w:] Soko-
łów Podlaski. Dzieje miasta i okolic, red. Grzegorz Ryżewski, Białystok-Sokołów Podlaski 2006; Napływ 
rycerstwa i szlachty na pogranicze mazowiecko-podlaskie w XV i pierwszej połowy XVI wieku (obszar 
dzisiejszego powiatu wysokomazowieckiego), [w:] Rody, rodziny Mazowsza i Podlasia. Źródła do badań 
genealogicznych, red. Dorota K. Rembiszewska i Hanna Krajewska, Łomża 2013. 

29  Józef Maroszek: Dzieje województwa podlaskiego do 1795 roku..., s. 9. 
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snego państwa litewskiego. Jedną z przyczyn kształtującej się odrębności można upa-
trywać w rzeczonej pograniczności, a co za tym idzie częstych zmianach przynależno-
ści politycznej. Tereny które później nazwano Podlasiem, głównie chodzi o ziemię 
drohicką (do której należał Kosów) i ciążący do niej region z Drohiczynem, Bielskiem, 
Surażem, Mielnikiem oraz ziemię brzeską z  Brześciem, Kamieńcem i Kobryniem były 
rozpatrywane razem, jako pewna całość już w XIV w., w dokumentach z lat 1366, 
1379, 139130). Na czoło wybijała się w tym zestawieniu ziemia drohicka, której tereny 
przechodząc spod kurateli litewskiej pod mazowiecką, piastowską i odwrotnie, nabie-
rała coraz bardziej odrębnego charakteru. Dużą władzę posiadał starosta drohicki, 
który w dokumentach pochodzących z czasów księcia Witolda określany jest nawet 
mianem „wojewody”. „Niezmiernie ważnym elementem wyróżniającym północno-
zachodnie Podlasie z całości województwa trockiego było prawo polskie, którym po-
sługiwała się zamieszkała nad środkowym Bugiem, Narwią i Biebrzą szlachta mazo-
wiecka”31. 

Na tym tle rozwijały się tereny, które dziś wchodzą w obręb Kosowa Lackiego. Do 
niedawna sądzono, iż pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z początku  
XIII w.32, jednak najnowsze badania pokazują, iż dokument w którym się znajdowała 
mówił o miejscowości podobnie się nazywającej, jednak zupełnie innej33. Na kartach 
historii trwalej pojawił się więc Kosów dopiero 200 lat później, kiedy w 1417 roku 
wielki książę litewski Witold nadał Marcinowi z Ciołkowa, staroście pułtuskiemu, 
dobra podlaskie, wśród których były: Grądy, Nowa Wieś, Łomna, Olszew, Lubiesza, 
Dębe, Guty, Golanki oraz wieś Kosów. On jako pierwszy z linii rodowej, z racji objętych  
                                                
30  Szerzej zob.: Włodzimierz Jarmolik: Powstanie województwa podlaskiego, „Białostocczyzna”1989, nr 4, 

s.  6-8. 
31  Włodzimierz Jarmolik: Powstanie województwa podlaskiego..., s. 7. 
32  Kosów Lacki. Zarys dziejów, oprac. Wanda Więch-Tchórzewska, Kosów Lacki 2002, s. 10. 
33  Tomasz Jaszczołt: Kosowscy herbu Ciołek w ziemi drohickiej i ich dobra w XV i XVI wieku, [w zbiorze:] 

Kosów Lacki. Studia i materiały z dziejów miejscowości, red. Artur Ziontek przy współpracy Moniki Sa-
muel, Siedlce 2011, s. 31. 
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Wizytacja cerkwi unickich diecezji brzeskiej z 1759 r. (cerkiew w Kosowie) 
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posiadłości, zaczął się pisać „na Kosowie Kossowski” 34. Z jego nastaniem rozpoczął się 
okres rozwoju miejscowości. W 1425 roku Marcin wybudował tu pierwszą świątynię 
i ufundował parafię pw. Najświętszej Maryi Panny i św. Józefa. Na początku wieku XVI 
Kossowscy ufundowali drugą świątynię – cerkiew prawosławną pw. Bogurodzicy, 
ulokowaną po tzw. „ruskiej” stronie35. W wyniku unii brzeskiej (1596) stała się świą-
tynią unicką przynależącą do dekanatu drohickiego diecezji brzeskiej. Jednak w poło-
wie XVIII w. traciła na znaczeniu. W 1757 r. liczba wiernych unickich nie przekraczała 
już wszelako 80 osób pochodzących z Nowej Wsi, Łomnej, Telak i Chruszczewki. 
W Kosowie nie odnotowano ani jednego. Protokół wizytacyjny z roku 1781 donosił, iż 
„ani jednego parafianina już nie było, albowiem wszyscy przeszli do kościoła łaciń-
skiego w Kosowie”36. Niszczejąca świątynia została w końcu rozebrana a na jej miejscu 
ks. Paweł Dąbrowski, proboszcz parafii rzymskokatolickiej, pobudował kapliczkę 
a teren przeznaczył na cmentarz grzebalny.  

Zwyczajowo przy kościele rzymskokatolickim funkcjonował szpital. Przy czym nie 
chodzi tu o szpital w tym sensie, w jakim kojarzymy to dziś. Już w średniowieczu bo-
wiem ze względu na krzewioną ideę miłosierdzia, Kościół wziął pod swoją opiekę 
nędzarzy i żebraków, którzy z rozmaitych względów, najczęściej finansowych, nie byli 
w stanie sami się utrzymać ani radzić sobie ze swoimi dolegliwościami. Toteż przy 
parafiach powstawały właśnie tzw. szpitale, które jednakowoż spełniały bardziej 
funkcję przytułku, lub dzisiejszego hospicjum37. Pensjonariuszy takich przykościel-

                                                
34  Szerzej zob. Tomasz Jaszczołt: Kosowscy herbu Ciołek w ziemi drohickiej..., s. 34; tenże: Osadnictwo 

lewobrzeżnej części ziemi drohickiej w XV i na początku XVI w., .... 132-133. 
35  Zob. Aneta Kułak, Grzegorz Ryżewski: Z dziejów Kosowa w XVI-XVIII w., [w zbiorze:] Kosów Lacki. 

Studia i materiały..., s. 96, 111; zob. także: Grzegorz Ryżewski: Wizytacje cerkwi unickich diecezji brze-
skiej z 1759 roku w zbiorach litewskich, „Sokołowski Rocznik Historyczny” t. III, 2015, s. 96 i passim. 

36  Cyt. za: Aneta Kułak, Grzegorz Ryżewski: Z dziejów Kosowa w XVI-XVIII w...., s. 113. 
37  Szerzej zob. Zofia Podgórska-Klawe: Od hospicjum do współczesnego szpitala. Rozwój historyczny 

problematyki szpitalnej w Polsce do końca XIX wieku, Wrocław 1981; Stanisław Lipiński: Zakłady do-
broczynne i domy poprawy w dawnej Polsce, Łódź 2010. 



ARTUR ZIONTEK 

 32

nych jednostek nazywano dziadami i babkami szpitalnymi (dla odróżnienia np. od 
dziada kościelnego, który pełnił funkcję pomocnika kościelnego, lub przejmował ca-
łość jego kompetencji [zapalanie świec przed mszą itd.] oraz w odróżnieniu od dziada 
proszalnego, inaczej jałmużnego, który utrzymywał się z datków i jałmużny). Spośród 
kosowskich „dziadów szpitalnych” często rekrutowano chrzestnych dla dzieci38. Po-
wodów takiej sytuacji szukać należałoby w ludowych wierzeniach, wedle których 
żebrak miał przynosić nowonarodzonemu szczęście i pomyślność. 

W XVIII w. funkcjonowała w Kosowie również szkoła parafialna funkcjonująca na 
zasadach i wedle programów wytyczonych przez Komisję Edukacji Narodowej. 
W 1791 r. ówczesny proboszcz i dziekan węgrowski ks. Paweł Dąbrowski wysłał na 
egzamin bakałarski Józefa Chmielewskiego „od lat kilku w szkółce parafialnej dyrek-
tora”. 5 października został zatwierdzony na ten urząd także przez Komisję Edukacji 
Narodowej. W roku 1781 uczyło się w niej 3. dzieci szlacheckich i 11.  mieszczańskich 
(przy ogólnej liczbie mieszkańców sięgającej ok. 300 osób)39. 

 

                                                
38  Zawsze wymieniano ich także w aktach metrykalnych. Dla przykładu przywołajmy jeden z takich zapi-

sów, dotyczący narodzin Feliksa Bartczuka, późniejszego „ostatniego weterana powstania styczniowe-
go”: „Działo się w Kosowie dnia 23 września 1846 roku o godzinie trzeciej po południu. Stawił się Piotr 
Bartczuk lat czterdzieści cztery mający rolnik, włościanin z Zawad w obecności Feliksa Chmielewskiego 
lat dwadzieścia ośm liczącego rolnika, włościanina z Zawad i Jana Pawluka lat sześćdziesiąt cztery ma-
jącego dziada ze szpitala Kosów i okazał nam dziecię płci męskiej urodzone na dniu wczorajszym o go-
dzinie dwunastej w południe z jego małżonki Agnieszki Kursianki lat czterdzieści pięć mającej. Dziecię-
ciu temu na Chrzcie Świętym w dniu dzisiejszym odbytym przez księdza Kazimierza Miłoszewskiego, 
wikariusza tutejszego nadane zostało imię Feliks a rodzicami jego chrzestnymi byli Feliks Chmielewski 
i Katarzyna żona Michała Masłowskiego. Akt ten stawającym został przeczytany i przez nas podpisany, 
gdyż ojciec i świadkowie pisać nie umieją”. Zob. Jacek Odziemczyk, Artur Ziontek: Feliks Bartczuk. 
Ostatni weteran powstania styczniowego, Siedlce 2013, s. 97-99. 

39  Teodor Wierzbowski: Szkoły parafialne w Polsce i na Litwie za czasów Komisji Edukacji Narodowej 
1773-1794, Kraków 1921, s. 68, 211. 
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Żydzi Kosowa Lackiego 
 
Początki osadnictwa żydowskiego w Kosowie trudne są do precyzyjnego zrekon-

struowania w świetle znanych dokumentów. Wiele wskazywałoby jednak, iż pierwsi 
Żydzi pojawili się tu w drugiej połowie XVII wieku. Ziemie te były wyniszczone najaz-
dami szwedzkimi, które przetrzebiły znacznie także i zasoby ludzkie. Niekiedy było 
tak, że „miejsca nie znać, gdzie przedtem wieś była”40. Podobnie musiało być w Koso-
wie, skoro biskup łucki Jan Wydżga w liście skierowanym do stolicy apostolskiej 
w 1658 roku, relacjonował (ograniczmy się jedynie do dekanatu węgrowskiego): 

 
w Węgrowie kościół złupiony, w Ceranowie – kapłan zabity, w Kosowie – spalony z parafią, 
w Prostyni – kapłan zabity. Najbardziej okrutny i gorzki kielich wypada pić naszej diecezji; 
kraj mlekiem i miodem płynący, przepojony krwią i męczeństwem wielu kapłanów i zakon-
ników ukamienowanych, zamordowanych mieszczan, sakramenta zdeptane nogami, sprofa-
nowano prochy zmarłych41. 
 

Podlasie zatem, a bezpośrednio i Kosów, były wyjałowione i potrzebowały nowego 
bodźca, który tchnąłby w nie nowy impuls rekonstrukcji gospodarczej. Znaczna część 
posesjonatów szlacheckich lokowała nadzieje w Żydach. Ochoczo przyjmowano ich 
i osiedlano w swoich dobrach, gdyż widziano w nich potencjał gospodarczy. Mieli 
stanowić remedium dla wyniszczonych wojenną pożogą majątków. Niejednokrotnie 
więc szlachta sama o nich zabiegała.  

Właścicielami poszczególnych części Kosowa (i innych dóbr) pozostawał w owym 
czasie, trwający niepodzielnie od czasu założenia miejscowości, ród Kossowskich: 
Wojciech (mający 51 poddanych), Adam (13 poddanych), Stanisław (11 poddanych) 

                                                
40  Irena Gieysztorowa: Od Jagiellonów do Sobieskiego. Cztery wieki Mazowsza. Szkice z dziejów 1526-

1914, Warszawa 1961, s. 79. 
41  Cyt. za: Piotr Aleksandrowicz: Diecezja siedlecka, czyli podlaska (1818-1968), Siedlce 1971, s. 349. 
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oraz Maciej (8 poddanych). Jednak najobszerniejsze dobra na Podlasiu posiadał Kazi-
mierz Kossowski, który był właścicielem wsi Baczki, Wierzbice, Bohy Gałki oraz części 
Jabłonny Lackiej. Tylko w tej ostatniej miejscowości miał 60 poddanych. W 1692 roku 
był on już właścicielem Kosowa, w którym osiadł z żoną Ewą z Grochowskich i córka-
mi (Heleną i Julianną)42. To zapewne za ich czasów w miejscowości pojawiły się 
pierwsze, większe grupy społeczności żydowskiej43. Możliwe także, iż wzorem innych 
przedstawicieli stanu szlacheckiego i magnaterii Kosowscy sami o to zabiegali, by 
stworzyć swego rodzaju zaplecze miejskie dla wybitnie rolniczego regionu.  

Wiek XVIII przyniósł jednak nowe okoliczności funkcjonowania nie tylko Żydów, 
ale i całego kraju. Podlasie po raz kolejny stało się sceną dla krwawych spektakli. 
Szybko wszak okazało się, że kolejna wojna północna (1700-1721) przyniosła rezulta-
ty analogiczne dramatom, od których nie minęło jeszcze pół wieku. „Anarchia oraz 
przemarsze wojsk szwedzkich, rosyjskich, saskich i polskich  doprowadziły do niewy-
obrażalnych zniszczeń. Żołnierze paląc i rabując zniszczyli wiele wsi. Rujnujące były 
kontrybucje nakładane przez wojska sprzyjające Karolowi XII, jak i Augustowi II oraz 
walki związane z wojną domową między zwolennikami Stanisława Leszczyńskiego 
i Augusta II. Przywleczone przez wojska zaraźliwe choroby (cholera, dżuma) spowo-
dowały śmierć tysięcy ludzi. Najgorsza sytuacja panowała na trasach przemarszów 
wojsk. Ogromne spustoszenie poczyniło morowe powietrze szalejące w latach 1708-
1711”44. 

Pomimo tego, jak odczytujemy z ksiąg Metryki Koronnej oraz kościelnych doku-
mentów wizytacyjnych, już w 1723 roku pojawił się w dokumentach Kosów określany 

                                                
42  Aneta Kułak, Grzegorz Ryżewski: Z dziejów Kosowa w XVI-XVIII..., s. 98-99. 
43  Zob. Kosow, [w:] Pinkas Hekehillot. Encyclopedia of Jewish Communities In Poland, t. VII, Jerozolima 

1999, s. 474-475. 
44  Aneta Kułak, Grzegorz Ryżewski: Z dziejów Kosowa w XVI-XVIII..., s. 99; Irena Grochowska: Klęski 

elementarne na Podlasiu na przełomie XVII-XVIII w., „Białostocczyzna” 1993, nr 2, 9-17. 
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jako miasteczko45, a 16 listopada 1726 r. otrzymał przywilej na targi i jarmarki46. Nie 
było to jednak miasto oparte na prawie magdeburskim, nie posiadało pełnych praw 
miejskich a więc własnej administracji samorządowej, sądownictwa itd. O „miejsko-
ści” Kosowa decydowało istnienie jarmarków i targów, codziennego handlu oraz roz-
budowanej produkcji rzemieślniczej. To, że w ogóle możemy mówić o jakimś skoncen-
trowanym rzemieślnictwie, ma bezpośredni związek z Żydami. Pierwsza źródłowa 
informacja o Żydach kosowskich pochodzi dopiero z roku 1755, gdy wspomniane jest 
o kosowskim przykahałku podlegającym kahałowi węgrowskiemu47.  

W maju 1764 roku, w trakcie sejmu konwokacyjnego na którym zlikwidowano 
Sejm Czterech Ziem, który od roku 1580 był centralnym organem samorządu Ży-
dów Korony Królestwa Polskiego I Rzeczypospolitej. Głównym powodem była jego 
niemoc w ściąganiu podatków. Jednocześnie podjęto uchwałę mówiącą o konieczności 
przeprowadzenia spisu ludności żydowskiej, co odbyło się już po elekcji Stanisława 
Augusta, bo dopiero w roku 1765. Według powstałego wtedy dokumentu zatytułowa-
nego Liczba głów żydowskich z taryf roku 1765 z mocy prawa odprawionych przez 
województwa summariatim wypisana ogół Żydów w Koronie i Litwie wynosił około 
620 000 osób48. W województwie podlaskim odnotowano 19 043 starozakonnych49. 
Najwięcej, bo 9300 zamieszkiwało na terenie ziemi drohickiej (dla porównania: 
w ziemi bielskiej  7304, a w ziemi mielnickiej 2439). Rozlokowanie wyznawców juda-
izmu w ziemi drohickiej przedstawiało się następująco: 

                                                
45  Wojciech Trzebiński: Działalność urbanistyczna magnatów i szlachty w Polsce XVIII wieku, Warszawa 

1962, s. 13 i przypisy. 
46  Józef Maroszek: Jarmarki i targi na południowym Podlasiu w XV-XVIII wieku, [w zbiorze:] Przemiany 

administracyjno-gospodarcze na Ziemi Łosickiej XV-XXI wieku, red. Arkadiusz Indraszczyk, Warszawa-
Łosice 2006, s. 65, 66. 

47  Anatol Leszczyński: Z dziejów Żydów Podlasia..., s. 22. 
48  Liczba głów żydowskich w Koronie z taryf roku 1765, wyd. Józef Kleczyński, Franciszek Kluczycki, 

Kraków 1898, s. 6. 
49  Tamże, s. 22. 
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Tabela. 2. Żydzi ziemi drohickiej wg Liczby głów żydowskich z taryf roku 1765 
 

Miejscowość Liczba Żydów 
kahał ciechanowiecki 

Ciechanowiec 920 

1577 Wysokie Mazowieckie  97 
Jabłonka z wsiami 62 
wsie należące do kahału 498 

kahał siemiatycki 
Siemiatycze  1015 

1895 
Drohiczyn i wsie 880 

kahał sokołowski 
Sokołów  587 

1467 Sterdyń 88 
wsie należące do kahału 792 

kahał węgrowski 
Węgrów  581 

3623 wsie parafialne 3042 
przykahałek kosowski 

Kosów  221 221 
przykahałek mordzki 

Mordy 219 354 
wsie parafialne 135 

przykahałek mokobodzki 
Mokobody  148 163 
wsie parafialne 15 

 

Źródło: Liczba głów żydowskich w Koronie z taryf roku 1765, 
wyd. Józef Kleczyński, Franciszek Kluczycki, Kraków 1898, s. 19. 
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Wydawcy podkreślają jednak, iż przeprowadzony spis nie oddawał faktycznego stanu 
rzeczy. Był on bowiem sporządzany w celach podatkowych, a co za tym idzie, nie bra-
no pod uwagę niemowląt i dzieci do pierwszego roku życia, od których nie płacono 
podatku. Chcąc uniknąć uiszczania dużych należności próbowano także starsze dzieci 
podciągnąć pod tę kategorię. Przyjąć więc należy, iż społeczność żydowska w Kosowie 
w tym czasie był liczniejsza, przy czym różnica ta mogła wynosić od kilkunastu do 
kilkudziesięciu osób50.  

Najważniejszy był jednak fakt, iż ówczesny właściciel miejscowości, wyjednał 
u króla Stanisława Augusta przywilej, wystawiony 28 marca 1778 roku, na „cztery 
jarmarki i targi do miasteczka Kossowa w województwie podlaskim a ziemi drohickiej 
leżącego, ur[odzonego] Franciszka Kossowskiego podkomorzego ziemi drohickiej 
dziedzicznego dany”51. Nie można jednak utożsamiać go z przywilejem nadającym 
prawa miejskie. Choć wydanym został ze świadomością, że Kosów jest już miastecz-
kiem. Tyle, że dotychczasowe badania wskazują, iż była to raczej nazwa zwyczajowa, 
powstała nie z mocy urzędu królewskiego a rozrastającej się części żydowskiej miej-
scowości, która świadczyła usługi typowo miejskie.  

Przywilej ustalał targi w każdy wtorek i piątek oraz jarmarki – o większym zasięgu, 
umożliwiające szerszą wymianę towarów – na cztery dni w roku. Wybór dat, sugero-
wany zapewne przez Kossowskiego, podyktowany był czynnikami pragmatycznymi: 
19 marca (dzień św. Józefa, można dokonać pierwszych wiosennych zakupów przed 
rozpoczęciem prac rolnych), 12-15 maja (zapewne największy targ w roku, trzydnio-
wy czas trwania sugeruje, że pomyślany był z przeznaczeniem dla kupców, handlarzy 
przyjeżdżających z dalszych stron regionu i kraju), 2 lipca (dawał możliwość przygo-
towania się do żniw) i 2 października (rolnicy i sadownicy mieli szansę na zbyt swoich 
produktów). Przywilej ten był czynnikiem rozwojowym dla kosowskich Żydów, któ-
rzy trudnili się głównie handlem. Było na tyle zauważalne, że pod względem struktury  
                                                
50  Por. Tamże, s. 5-6. 
51  Archiwum Główne Akt Dawnych (dalej AGAD), Metryka Koronna. Sigillata, sygn. S 34, k. 64. 
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Żródło: Liber Metrices sigillatorum et extraditorum privilegiorum ac variarum transactionum ex maiori can-
cellaria Regni, cancellariatu – Andreae Stanislai Kostka Młodziejowski – diligenti opera gensi 

Antonii Sikorski S.R.M-tis et sigilli maioris secretarii connotatus 
Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie 

 
zawodowej podlaskich miasteczek, Kosów miał jeden z najwyższych współczynników 
handlu52. 

W drugiej połowie XVIII wieku założono pierwszy kirkut53 i wzniesiono drewnianą 
synagogę. Pogłowie Żydów stopniowo, ale systematycznie rosło stając się dominującą 
populacją miasteczka.  Za pomocą szczątkowych danych dotyczących spisów „głów” 
i „dymów” możemy prześledzić rozwój sytuacji.  

 
Tabela 3. 

 

Rok 
Liczba ludności Kosowa Lackiego 

Ogółem Chrześcijanie Żydzi 
1765 --- --- 221 
1775 300 --- --- 
1808 310 --- --- 

                                                
52  Kosów Lacki. Zarys..., s. 26. 
53  Pierwszy kirkut powstał przy obecnej ulicy szkolnej. 
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1810 220 --- --- 
1818 198 14 184 
1823 242 5 237 
1827 315 0 315 
1852 823 26 797 
1857 808 22 786 
1860 780 30 750 
1865 935 28 907 
1890 1431 --- --- 
1897 1295 37 1258 
1909 1676 301 1375 
1921 1362 46 1316 

 

Źródło: Kosów Lacki. Zarys dziejów, oprac. Wanda Więch-Tchórzewska, Kosów Lacki 2002, s. 34, 54; Kosow, 
[w:] Pinkas Hekehillot. Encyclopedia of Jewish Communities In Poland, t. VII, Jerozolima 1999, s. 474. 

 
Nieco wyprzedzając chronologię muszę jednak poczynić małe sprostowanie. Otóż 

patrząc na powyższe zestawienie z dzisiejszej perspektywy musimy sobie uświado-
mić, że miasto funkcjonowało w dalece węższych granicach niż obecnie. Toteż zesta-
wienia te, zwłaszcza zaś z 1921 roku, kiedy był przeprowadzony Pierwszy Powszech-
ny Spis Ludności, dotyczą fragmentu dzisiejszej miejscowości. Mowa bowiem o tzw. 
osadzie miejskiej, czyli dzisiejszym centrum miejscowości (dawnym rynku) i przyle-
głych uliczkach. To ten teren utożsamiany był z „miasteczkiem”. Obok niego funkcjo-
nowały kolonie i wsie również mające w nazwie Kossów, jednak do samej osady miej-
skiej nienależące. Ponadto, powyższa tabela uwzględnia wyznanie, inaczej natomiast 
kształtowały się dane związane z deklarowaną przynależnością narodowościową. 
Ogólnie odnotowanych zostało w gminie Kosów 64 jednostki administracyjne (z po-
działem na folwarki, kolonie, wsie  i jedną osadę miejską). Przytoczymy więc statysty- 
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Tabela 4. 
 

Miejscowość 

Ludność wg spisu z 30 IX 1921 r. 

og
ól

ni
e 

 

m
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ni
 

ko
bi

et
y 

Wyznanie Narodowość 

rz
ym

sk
ok

at
ol

ic
ki

e 

m
oj
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sz
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e 

pr
aw

os
ła

w
ne

 

Po
la

cy
 

Ży
dz

i 

R
os

ja
ni

e 

B
ia

ło
ru

si
ni

 

Gmina Kosów ogólnie 8336 3997 4339 6708 1610 13 7357 961   
Kossów osada miejska 1362 630 732 46 1316 – 598 764 – – 
Kossów Hulidów folw. 92 39 53 79 – 13 79 – 1 12 
Kossów Hulidów wieś 145 60 85 89 56 – 107 38 – – 
Kosów Lacki (Grabniak) folw. 160 68 92 150 10 – 160 – – – 
Kosów Lacki kol. 9 4 5 9 – – 9 – – – 
Kosów Lacki wieś 461 221 240 446 15 – 461 – – – 
Kosów Ruski 769 368 401 728 41 – 728 41 – – 
RAZEM 2998 1390 1608 1547 1438 13 2142 843 1 12 
 

folw. – folwark; kol. – kolonia  
Źródło: Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej, t. IV: Województwo lubelskie, Warszawa 1924, s. 100. 
 
ki mówiące o Kosowie w jego dzisiejszym rozumieniu, a więc dotyczące właściwego 
ówczesnego Kossowa i jednostek około-kosowskich.  

Zestawienie powyższe nie zmienia faktu, że dla samego miasteczka, jako odrębne-
go tworu administracyjnego te oboczne miejscowości pozostawały wsiami – nie tylko 
pod względem administracyjnym, ale i utrwalonej już tradycji. Nawet bowiem, gdy 
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w wyniku represji po powstaniu styczniowym zabrano mu prawa miejskie (które tak 
naprawdę nie zostały nigdy nadane), wciąż traktowany był w kategoriach miasteczka 
właśnie.  

 

* 
 

Po trzecim rozbiorze Kosów znalazł się pod władzą Austriacką, co niewiele zmieni-
ło dla jego mieszkańców. W XIX wieku, z nastaniem Księstwa Warszawskiego (1807) 
oraz wejściu w życie kodeksu Napoleona  i nowych podziałów administracyjnych 
ukonstytuowała się w miasteczku władza samorządowa. Funkcję burmistrza pełnił 
Jacek Padarewski ówczesny właściciel Paderewka i Kosowa (w jego posiadanie 
wszedł po ożenku z córką Franciszka Marcelego Kossowskiego, który zmarł w 1782 r. 
i pochowany został w kosowskim kościele), wybitnie łasy na łatwo pozyskiwane pie-
niądze54. Na polecenie Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych dokonał on opisu 
miejscowości – historii i spraw bieżących. Gdy Prezes Komisji Województwa Podla-
skiego, pisał, iż: 

 
miasteczko to samymi Żydami osiadłe przynajmniej tę korzyść okolicy przynosi, że iż 
mieszkańcy nie mając ról wszelkie wiktuały za gotowiznę nabywają. 

 
Wtórował mu burmistrz Padarewski: 
 

W 1820 r. ludność utrzymywała się z handlu towarów kramarskich, z szynków, różnych 
rzemiosł, a najwięcej z wyrobku55. 

                                                
54  Władysław Wężyk: Kronika rodzinna, oprac. Maria Dernałowicz, Warszawa 1987, s. 173-174; Andrzej 

Chojnacki: Żołnierze w społeczeństwie regionu siedleckiego w latach 1795-1831, Radzyń Podlaski-
Siedlce 2015, s. 228. 

55  Oba cyt. za: Kosów Lacki. Zarys..., s. 34, 35. 
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W roku tym w Kosowie istniały: kościół, synagoga i 26 domów drewnianych usta-
wionych wokół prostokątnego niebrukowanego rynku, przy którym znajdowały się 
także wyszynki, jatki, 2 karczmy, gorzelnia oraz garbarnia.  

Kosowskie domy mieszkalne niczym nie różniły się od tych, które można było na-
potkać w miastach i miasteczkach podlaskich. Dwa z nich, własność proboszczów 
kosowskich, ale dzierżawione Żydom: Lejbce Wiśni i Golali Goldgrubenowi zostały 
opisane w dokumentach archiwalnych. Pierwszy z nich miał ok. 18 m. długości, 11,5 
m. szerokości i 2,5 m wysokości. Budowany był w węgieł (krzyżujące się na rogu bale) 
z tartego drzewa sosnowego, bez podmurówki; dach z murowanym kominem pokryty 
był tarcicą. Do sieni, w której nie było ani podłogi ani sufitu, wchodziło się przez dwu-
skrzydłową bramę. Dalej były trzy pomieszczenia: izba mieszkalna, alkierz i sklepik, 
wszystkie posiadały sufit z tarcic i podłogi z desek. Pomieszczenia ogrzewane były 
przez piec ceglany, opalany z sieni, z kominem do gotowania i szabaśnikiem. W bu-
dynku było siedem okien. 

Drugi dom o wymiarach: ok. 17,3 m długości, ok. 7 m szerokości i ok. 1,8 m wyso-
kości, był starszy, budowany „w słupy” z drzewa sosnowego. Osadzony był na podwa-
linach bez podmurowania, pokryty gontem, miał murowany komin i składał się z czte-
rech pomieszczeń – sieni, dwóch izb mieszkalnych oraz alkierza. W domu było 
6 okien56. 

W tym czasie, czyli w pierwszej połowie XIX w., gmina żydowska utrzymywała się 
głównie z opłat od obrzędów religijnych, wśród których wymienione zostały: śluby, 
pogrzeby, obrzezania, wkupne do synagogi, ofiary przed Jom Kipur, rajskie jabłka, 
czytanie Rodału, mąka macowa, wosk na świece przed Sądnym Dniem. Było też tzw. 
wykupne (hebr. pidjon), które składano cadykowi lub jego jałmużnikowi wraz z kart-
ką zawierającą imię i nazwisko ofiarodawcy oraz wypisaną prośbę. Cadyk zaś miał 
swoim świętobliwym pośrednictwem sprawić, iż intencja zostanie wysłuchana. Po-
czątkowo wykupne było formą datku na rzecz utrzymania cadyka. W skrajnych przy-
                                                
56  Kosów Lacki. Zarys..., s. 32. 
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padkach prowadziło to do powstania znacznych fortun. Częściej jednak cadykowie 
rozdzielali otrzymane pieniądze między ubogich, wdowy i sieroty57. Wszystko zależa-
ło od postawy obdarowywanych i zaufania jakim się cieszyli wśród wiernych. Jakub 
Icchak Horowic, zwany „Widzącym z Lublina” (jedna z ciekawszych postaci polskiego 
chasydyzmu) wspominał uczniom historię, jak to zagadnął go swego czasu niezado-
wolony „słynny wędrowny kaznodzieja”:  

 
Jak to się dzieje, że ja, głosząc tu od kilku dni kazania, nic jeszcze nie otrzymałem, a ty, będąc 
tu od godziny, tyle już dostałeś?” Rabbi Jakub Icchak odparł: „Dzieje się tak dlatego, że każdy 
budzi w sercach ludzkich to, co nosi we własnym: ja – nienawiść do pieniędzy, a ty – ich 
uwielbienie58. 
 
Kosowskiemu kahałowi płacono także za ławkę w bożnicy, miejsce przed Torą 

i łaźnię. Okresowo uiszczano także składki posiłkowe (zwolnieni byli z nich najubożsi 
Żydzi)  a stale zbierano od parafian tzw. składki ogniowe bożnicze59. Bieżące wydatki 
zaś (planowane w etatach, czyli budżecie gminy) pochłaniało głównie utrzymanie 
instytucji gminnych: rabina, synagogi, szkoły, szpitala i cmentarza. Znacząca część 
dochodu przeznaczana była także na potrzeby ubogich, których w rozrastającej się 
społeczności żydowskiej było sporo60. 

W 1834 r. Żydzi rozpoczęli starania o wybudowanie łaźni. Po uzyskaniu zgody ro-
dziny Padarewskich i akceptacji Komisji Województwa Podlaskiego, przystąpiono do 
wdrażania procedury na szczeblu wyższym. 6 września do Komisji Rządowej Spraw 
Wewnętrznych, Duchowych i Oświecenia Publicznego wpłynęło pierwsze pismo: 

                                                
57  Martin Buber: Opowieści chasydów, tłum i oprac. Paweł Hertz, Poznań 1986, s. 206. 
58  Tamże, s. 203. 
59  AGAD, Centralne Władze Wyznaniowe Królestwa Polskiego (dalej CWW), 1768-1888, sygn. 1791: Akta 

tyczące się gminy żydowskiej w Kossowie w województwie podlaskim, s. 18, 23, 29, 35, 48, 63 i inne. 
60  AGAD, CWW, sygn. 1791, Etat dla kasy ekonomicznej miasta Kossowa z funduszów bożniczych (za 

różne lata), s. 19, 24, 30, 36, 49, 64 i inne. 
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Komisja Województwa Podlaskiego ma zaszczyt przedstawić Komisji Rządowej do zatwier-
dzenia wykaz kosztów potrzebnych na budowę łaźni żydowskiej w mieście prywatnym Ko-
sowie z dwoma planami, tudzież warunkami licytacji odbyć się mającymi w myśl postano-
wienia Rady Administracyjnej Królestwa daty 16/28 maja r.b. przez opieczętowane dekla-
racje na entrepryzę tej budowy61. 
 
Wymiana pism i prace nad budową trwały do 5 października 1836 r.  
W szóstej dekadzie XIX wieku konieczny był też remont synagogi. Początkowo, pi-

smem z 10 września 1857 r. do Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych, Duchowych 
i Oświecenia Publicznego wspominano jedynie wymianę drzwi, ale ostatecznie ko-
nieczna okazała się gruntowna przebudowa wedle okazanych planów62. Powiększony 
od strony zachodniej budynek był piętrowy, przykryty mansardowym dachem. Na 
parterze znajdowała się sala główna dla mężczyzn a w jego południowej części tzw. 
babiniec – część wydzielona dla kobiet, gdyż w ortodoksyjnym judaizmie nie mogły 
przebywać w głównej sali synagogi63. Na piętrze znajdowała się tzw. minjan64 dla 
krawców oraz drugi babiniec. 

Inwestycja była niebagatelna, ale i niezbędna dla normalnego funkcjonowania ży-
dowskiej społeczności, którego rdzeń stanowiło życie religijne. Żydzi kosowscy wszak 
uchodzili za bardzo religijnych. Pierwsi duchowni, którzy tu dotarli nieśli ze sobą sche-  

                                                
61  AGAD, CWW, sygn. 1791, s. 3. 
62  Zob. AGAD, CWW, 1768-1888, sygn. 1791: Akta tyczące się gminy żydowskiej w Kossowie w wojewódz-

twie podlaskim, s. 56-61. Tam też plany budynku. 
63  Maria Piechotka, Kazimierz Piechotka: Heaven’s Gates. Wooden synagogues In the territories of the 

former Polish-Lithuan commonwealth, Warszawa 2004, s. 252-253. 
64  Minjan – zgromadzenie dziesięciu Żydów (mężczyzn) powyżej trzynastego roku życia, niezbędne do 

odprawienia wspólnych modłów w synagodze i niektórych ceremonii religijnych, np. odczytania Tory, 
odmówienia modlitwy za zmarłych kadisz. W gminach reformowanych wlicza się do m. także kobiety 
(zob. Żydzi w Polsce. Dzieje i kultura. Leksykon, red. Jerzy Tomaszewski i Andrzej Żbikowski, Warszawa 
2001, hasło oprac. Renata Piątkowska) 
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Projekt rozbudowy kosowskiej synagogi 
Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie 

 
dę wybitnych cadyków. Pierwszym kosowskim rabinem był Mateusz Korner, uczeń 
Jakuba Icchaka Horowica zwanego „Widzącym z Lublina”65, cadyka Symchy Binema 
z  Przysuchy66  oraz  Menachema  Mendla  Morgenszterna z Kocka67.  Nie  wiadomo jak  

                                                
65  Zob. o nim: Majer Bałaban: Żydowskie miasto w Lublinie, tłum. Jan Doktór, Lublin 1991, s. 93-102; 

Martin Buber: Opowieści chasydów..., s. 201-206. 
66  Martin Buber: Opowieści chasydów ..., s. 259-268;  Jan Doktór: Binem (Bunem, Bunam, Bunin, Bunim, 

Bonhard, Barenhardt) Symche (Symcha) z Przysuchy , [hasło w:] Polski Słownik Judaistyczny , red. Zo-
fia Borzymińska, Rafał Żebrowski, wyd. on-line: www.jhi.pl/psj/ 

67  Henryk Mierzwiński: Ludność Żydowska w dziejach miasta Kocka, [w zbiorze:] Żydzi na Podlasiu..., 
s. 129-131; Martin Buber: Opowieści chasydów..., s. 269-271. 
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Drewniana synagoga w Kosowie 
Zygmunt Gloger: Budownictwo drzewne i wyroby z drewna w dawnej Polsce, Warszawa 1907, t. I, s. 42 
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Pismo Arie Mordechaja Rabinowicza, rabina Bnei Berak 

 
długo rabbi Korner był w Kosowie. Później przeniósł się do Kocka, zapewne w celu 
przebywania w pobliżu swego mistrza. Nie wiadomo też, kto przyszedł po nim. 

W roku 1907 rabinem był Arie Mordechaj Rabinowicz, który potem wyjechał do 
Kurowa a następnie do Izraela, gdzie został pierwszym rabinem Bnei Berak – miasta 
położonego w dystrykcie Tel Awiw (założonego przez grupę polskich chasydów 
z Icchakiem Gerstenkornem na czele) będącego centrum ultra ortodoksyjnego juda-
izmu.  
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Po wyjeździe Rabinowicza funkcję kosowskiego rabina objął Abraham Pinchas Li-
berman, następnie Platiel Jedidia Lubelchik i Jerucham Fiszel Dan. Rabbi  Fiszel 
Dan był ostatnim rabinem Kosowa. 

W II Rzeczypospolitej Żydzi stanowili większość lokalnej społeczności. W 1921 ro-
ku zamieszkiwało tu 1547 chrześcijan i 1438 Żydów (pomijam kilkanaście osób wy-
znających prawosławie). Nieco inaczej kształtowała się struktura narodowościowa. 
Jako Polaków określiło siebie 2142 osoby, jako Żydów 843. Oznacza to, że 595 wy-
znawców judaizmu przyznawało się do narodowości polskiej. W samym miasteczku 
natomiast, czy dokładniej – osadzie miejskiej, było 1316 starozakonnych i 46 chrześci-
jan, a w tym 598 Polaków i 764 Żydów. 

Również w 1921 roku miał miejsce pożar, który strawił znaczną część drewnianej 
zabudowy miejscowości. Pożodze uległa także piękna drewniana synagoga. Rok póź-
niej (1922) oddano do użytku wiernych nową, murowaną świątynię a obok niej wy-
budowano mykwę68. Charakterystyka budżetów wyznaniowych gmin żydowskich 
powiatu sokołowskiego sporządzona w 1922 r., a obejmująca lata 1919-1921, wska-
zywała, iż majątek nieruchomy gminy stanowiły – oprócz synagogi – dwa cmentarze, 
plac i łaźnia. Gmina zatrudniała ponadto pięciu sekretarzy, dwóch nauczycieli i jedne-
go kantora69. 

Dzieci pobierały wstępne nauki w chederze oraz miejscowej powszechnej szkole 
podstawowej. Od 1918 roku istniała też biblioteka założona przez Żydowską Ligę 
Oświaty Ludowej70. Instytucja pełniła znaczącą rolę kulturotwórczą. W swoich zaso-
bach miała 2245 książek (co sytuowało ją zdecydowanie wyżej od okolicznych biblio-
                                                
68  Archiwum Państwowe w Lublinie (dalej APL), Urząd Wojewódzki Lubelski 1918-1939, Wydział spraw 

Społeczno-Politycznych, sygn. 730. 
69  APL, Urząd Wojewódzki Lubelski 1918-1939, Wydział Spraw Społeczno-Politycznych, Charakterystyka 

budżetów wyznaniowych gmin żydowskich powiatu sokołowskiego  sygn. 725, s. 1. 
70  Osobno funkcjonowała od lat 20. XX wieku biblioteka Związku Młodzieży Wiejskiej. Zob. Biblioteki 

oświatowe. Spis na dzień 1 stycznia 1930 r., red. Marian Bronisław Godecki, Warszawa 1932, s. 60; zob. 
także Marzena Kowalczuk: Biblioteki publiczne na Podlasiu w XVIII-XX wieku, Siedlce 2008, s. 188-189. 
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tek żydowskich)71. Nie będzie przesadne, gdy Ester Tuchman w księdze pamięci Ży-
dów kosowskich napisze z dumą: „zbudowaliśmy największą bibliotekę w regionie”72. 

Kosów miał swoje władze samorządowe oraz sąd. Szczególnie cenionym prawni-
kiem w mieście był adwokat Lejbka, który „pisał podania, bronił chłopów jak się mię-
dzy sobą sądzili”73.  

Był też Icchak Liberman, który handlował gazetami. Codziennie chodził na stację 
kolejową by z popołudniowego pociągu z Warszawy odebrać przesyłkę z prasą. 
Dzienniki w języku jidysz: syjonistyczny „Hajnt” („Dzisiaj”), folkistowski „Der Mo-
ment” („Chwila”), komunizujący „Folkszeitung” („Gazeta Ludowa”) oraz jedno z bar-
dziej opiniotwórczych pism żydowskich, skupione wokół ortodoksów religijnych, 
lojalne wobec państwa polskiego „Dos Jidisze Togblat” („Dziennik Żydowski”) a także 
polskojęzyczny „Nasz Przegląd”  (o sympatiach prosyjonistycznych). Najczęściej nie 
zdążył z nimi dojść do rynku, gdyż znaczna część otrzymanego nakładu rozchodziła 
się już po drodze ze stacji74.  

Szmul Banak, syn Mordechaja Mendla, żył z dnia na dzień ze sprzedaży loteryjnych 
losów. Dawał je głównie na kredyt, więc miał szczęście jeśli z czasu otrzymał należne 
mu skromne pieniądze. Pomimo wytężonej codziennej pracy kierował w Kosowie 
kółkiem dramatycznym75. To zapewne jego zasługą były wystawiane tu odważne 
przedstawienia teatralne m.in. Dybuk Szymona An-skiego (sztuka genialnie sfilmowa-
na w 1937 r. przez Michała Waszyńskiego), czy ocierający się o skandal Bóg zemsty 
Szaloma Asza, który od początku budził niemałe dyskusje76. 

                                                
71  Biblioteki oświatowe ..., s. 60; Marzena Kowalczuk: Publiczne biblioteki żydowskie na Podlasiu w XIX 

i XX w., [w zbiorze:] Żydzi na Podlasiu..., s. 218. 
72  Ester Tuchman: My Shtetle Kosow!, [w zbiorze:] Kosow Lacki, red. Jacob Boas, San Francisco 1992, s. 53. 
73  United States Holocaust Memorial Museum (dalej USHMM). Jeff and Toby Herr Collection. Wywiad z 

Edwardem Domańskim, 7 lipca 1999. 
74  Zob. Rywka Barlew: Kosow Lacki. On the Edge of Treblinka, [w zbiorze:] Kosow Lacki..., s. 15. 
75  Herszl Majdański: Kosow, the Song of Longing, [w zbiorze:] Kosow Lacki..., s. 59. 
76  Zob. Ester Tuchman: My Shtetle Kosow..., s. 51. 
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Projekt budowy pawilonu handlowego Tuchmanów (1924 r.),  
ulokowanego w centralnej części kosowskiego rynku 

Archiwum Państwowe w Lublinie 
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Projekt budowy łaźni zgłoszony przez rabina Fiszla Dana w Kosowie (1937 r.) 
Archiwum Państwowe w Lublinie 
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Mosze Zręczny, A. L. Appelbaum, Rywka Liberman, Mordechaj Liberman  
w kosowskiej bibliotece Żydowskiej Ligi Oświaty Ludowej 

Kosow Lacki, ed. Jacob Boas, San Francisco 1992, s. 20 
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Ulica międzywojennego Kosowa 
Kosow Lacki..., s. 17 
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Ulica międzywojennego Kosowa 
Ze zbiorów Artura Łoniewskiego 
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Międzywojenny Kosów 
Ze zbiorów Artura Łoniewskiego 
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Centrum międzywojennego Kosowa (osady miejskiej)  
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Żyd Motel miał na rynku drobny sklepik, w którym dzieci kupowały słodycze i wo-
dę sodową. Był on także wspólnikiem Domańskiego, Polaka z którym prowadził młyn 
zbożowy a przy nim niewielką elektrownię. 

Mordechaj Liberman wytwarzał zamki do drzwi i artykuły metalowe. Szymon Ko-
wal adekwatnie do nazwiska był kowalem, który dbając o swoją markę wszystkie 
podkowy miał opatrzone nazwiskiem. Większość czasu spędzał w swojej kuźni, „tak 
więc jego twarz przez całe dnie była kompletnie czarna, tylko w piątki, dni szabasu, 
kiedy występował odświętnie, można było zobaczyć jak on wygląda” – snuje swą 
opowieść Barlew.  

Miejscowi trudnili się głównie handlem i rzemiosłem. Byli wśród nich krawcy, ko-
wale, szewcy, blacharze, kuśnierze, garbarze i kaletnicy, stolarze. Istniały także ży-
dowskie piekarnie,  olejarnia, dwie farbiarnie oraz firma browarnicza. Rynek, stano-
wiący centrum miejscowości, szczelnie otaczały kamieniczki i drewniane domy, które 
z tyłu i na górze miały pomieszczenia mieszkalne, natomiast od frontu witryny zakła-
dów, sklepów (spożywczych, łokciowych, galanteryjnych itd.) oraz jatek. Sporadycz-
nie można było napotkać w okolicy jednostki zajmujące się rolnictwem, choć i one 
zapadły w miejscowej pamięci77.  

Wyroby rzemieślnicze miały różną renomę. W przedwojennym Kosowie poza pol-
skim stolarzem Bolestą było kilku żydowskich, którzy wykonywali meble głównie 
sprzedawane na okolicznych jarmarkach i targach. Miały one swoich zwolenników ze 
względu na niską cenę, jednak jakościowo określane były jako „tandeta sprzedawana 
na jarmarkach”78. To charakterystyczna dla regionu ocena tego typu wyrobów, które 
ze swego założenia miały być tanie. W Węgrowie na targu pojawiały się w przedostat-

                                                
77  Wywiadu z Edwardem Domańskim, United States Holocaust Memorial Museum (dalej USHMM). Jeff and 

Toby Herr Collection, 7 lipca 1999. 
78  Ewa Fryś-Pietraszkowa: Udział rzemieślników żydowskich w kulturze wsi. Materiały z Archiwum 

Zespołu Dokumentacji Sztuki Ludowej Pracowni Instytutu Sztuki PAN w Krakowie, „Polska Sztuka Lu-
dowa – Konteksty” 1989, t. 43, z. 1-2, s. 118. 
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niej dekadzie XIX w. podobne artykuły wytwarzane przez Żydów z Podlasia: meble, 
skrzynie malowane w kwiaty. Nie różniły się one od wyrobów katolików, tyle że „Ży-
dzi częściej robili meble fuszerowane, zbijane na gwoździe”79. Przyczyna tego stanu 
rzeczy leży w tym, że zarówno żydowscy, jak i polscy rzemieślnicy inne jakościowo 
produkty przygotowywali dla klienteli wiejskiej – uboższej, a inne dla miejskiej – bo-
gatszej80. 

Innym zawodem wykonywanym przez kosowskich Żydów było murarstwo. 
W zbiorach Instytutu Sztuki PAN w Krakowie zachowała się także relacja dotycząca tej 
działalności. W 1911 roku w czasie pożaru w nieodległej Wólce Okrąglik  spłonęły 
wszystkie drewniane domy. Było to bodźcem dla mieszkańców by odbudowywać już 
domy murowane. Prace te wykonywali głównie Żydzi z Kosowa. Wznosili oni domy ze 
swoich materiałów kryjąc dachy blachą. W 1952 roku pracownicy IS PAN usłyszeli 
jednak, iż „obecnie domy te nie cieszą się wielkim powodzeniem, »ściany pękają, bo 
byli kiepscy murarze«”81. 

Dalece inaczej oceniano krawców i szewców. Znany był w okolicy szewc Janis, któ-
ry „szył eleganckie buty”82. W Liwie byli sławni „krawiec Kowalski i Żyd Josko, którzy 
dobrze [...] ładnie i starannie szyli. Jeżeli szyli komuś na modę miejską, to brali za to 
drożej parę groszy. W ten sposób przedzierała się moda miejska na wieś. Czapki, buty, 
kożuchy kupowano przeważnie w mieście u handlarzy żydowskich”83. W Kosowie 
utrwaliła się także pamięć o szewcu Mosze Pióro, „który szył na miarę doskonałe bu-
ty” oraz stolarzu Lejblu robiącym „piękne meble”84. Lejbel był jednym z bardziej sza-
nowanych lokalnych rzemieślników. Większość Kosowskich Żydów spała na łóżkach 
                                                
79  Tamże. 
80  Zob. tamże, s. 118. 
81  Tamże, s. 120. 
82  Tamże s. 113. 
83  Tamże. 
84  Dobromiła Latos: Historia Żydów w Kosowie Lackim, [w:] Młodzi o Kosowie. Nagroda im. Feliksa Wo-

lińskiego, red. Artur Ziontek, Kosów Lacki 2015, s. 25. 
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wykonanych przez niego. Jedzono przy jego stołach i siadano na jego krzesłach. Szczy-
cił się tym, że przy swojej pracy nie korzystał z gwoździ i śrub. 

Jednym z większych zakładów pracy, obok powstałej w 1926 r. mleczarni, była 
firma browarnicza J. Rajzmana (nie udało się ustalić imienia). Nie produkowano tu 
piwa własnej marki, ale świadczono usługi w zakresie tzw. obciągu składu, czyli bu-
telkowania, kapslowania i etykietowania. Zasięg działalności był spory. Z usług Raj-
zmana korzystali m.in. Browar Parowy Braci Teitel z Ostrowi Mazowieckiej, browar 
Henryka Przewłockiego z Mordów oraz Haberbusch i Schielle z Warszawy. Oprócz 
tego, firma miała najprawdopodobniej swój wyszynk, a na pewno rozlewane przez nie 
marki dostępne były w Kosowie. Piwo Haberbusch z rozrzewnieniem wspominał po 
wojnie Feliks Bartczuk, ostatni weteran powstania styczniowego85. 

Przedwojenne lata i klimat Kosowa, wspominała jego dawna mieszkanka Rywka 
Barlew, która w drugiej połowie lat 30. XX wieku, ale jeszcze przed wojną, wyemigro-
wała do Palestyny. „Główna ulica mająca około 2000 stóp długości, była zabudowana 
wzdłuż dwupiętrowymi budynkami. Najczęściej na parterze znajdował się sklep, a na 
górze były jedno lub dwupokojowe mieszkania. Ulica była brukowana, a po jej obu 
stronach znajdowały się wąskie chodniki. One to właśnie były czymś w rodzaju spa-
cerniaka dla żydowskiej młodzieży w większości bezrobotnej. [...] Dla młodych ludzi, 
spacerujących główną  ulicą, kościół był punktem, przy którym zawracali.  

Od głównej ulicy odchodziły liczne zaułki. W nich to właśnie, ściśnięci razem, 
mieszkali krawcy, szewcy, kapelusznicy i nosiciele wody. (W tamtych czasach nie było 
wody bieżącej, jedynie prywatne studnie i pompa pośrodku głównej drogi). Wszyscy 
ci ludzie ledwo wiązali koniec z końcem. 

Sześć piaszczystych dróg prowadziło do drogi głównej. Przybywali nimi wieśniacy, 
rolnicy, chłopi i bogaci posiadacze ziemscy z okolic Kosowa. W miasteczku wymienia-
no się towarami i przeprowadzano rozmaite interesy. A już w dni targowe, wtorki 
ipiątki, ulice te były kompletnie zatłoczone. Drewniane wozy, pociągane przez wychu-
                                                
85  Jacek Odziemczyk, Artur Ziontek: Feliks Bartczuk..., s. 147-148. 
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dłe konie, pełne ziemskich dóbr – ogórków, ziemniaków, kapusty, zmierzały wcześnie 
rano na rynek. Wielu chłopów z okolicznych wiosek przychodziło pieszo, niosąc 
w koszykach jajka, masło, śmietanę i inne drobne towary. Ubogie kobiety przychodziły 
czasami z jedną lub dwiema rzeczami na sprzedaż. 

Na koniec każdego targu, ludzie tłumnie zapełniali żydowskie sklepy. Kupowali ni-
ci, przędzę, materiały, co bogatsi mogli sobie pozwolić na cukier, biały chleb czy wód-
kę. 

Piątki w szczególności były dniami o największym ruchu, a to z powodu szabasu. 
Z chwilą, gdy tylko słońce zaszło, starszy człowiek wychodził na środek głównej ulicy 
i obwieszczał: »Zamykać sklepy, nadchodzi szabas«! W jednej chwili sklepy zostały 
zamykane, a ulice pustoszały. A wkrótce ludzie ubrani w odświętne ubrania, zmierzali 
do domów modlitwy i synagog. Trudno było sobie wyobrazić, że jeszcze przed godziną 
wszyscy ci ludzie byli zajęci całkowicie kupowaniem, sprzedawaniem czy ubijaniem 
interesów. A teraz idąc, chociaż ich twarze były zmęczone i pomarszczone, biło od 
nich jakieś światło i błysk świętości widniał w ich oczach”86. 

Józef Weiner wspominał także jarmarki kosowskie, które zgodnie z tradycją zaini-
cjowaną przywilejem Stanisława Augusta, odbywały się 19 marca, w dniu Świętego 
Józefa. Można było usłyszeć wtedy nawoływanie „chodźcie panie i panowie – jarmark 
w Kosowie”. Kupić można było wtedy niemal wszystko: produkty spożywcze (nabiał, 
zboże, mięso, warzywa, owoce), zwierzęta (drób, konie, bydło, świnie), artykuły rze-
mieślnicze, tkackie, stroje odświętne i robocze itp. Na jarmark zjeżdżali się zaintere-
sowani z Sokołowa, Węgrowa, Czyżewa, Sterdyni, Nura, Ciechanowca. „Żydzi kupowali 
u chrześcijan, chrześcijanie u Żydów”87. 

Pod względem religijnym, kosowscy Żydzi uznawani byli za gorliwych i ortodok-
syjnych wyznawców judaizmu. Nie milkły jednak echa chasydyzmu, który zawitał tu 
na początku  XIX  wieku z Mateuszem Kornerem, pierwszym rabinem, którego dało się  
                                                
86  Rywka Barlew: Kosow Lacki..., s. 16-18. 
87  Józef Weiner: „Joseph’s Fair” in Kosów, [w zbiorze:] Kosow Lacki..., s. 50. 
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Na pniu siedzą: Abraham Liberman, Velvel Liberman, na leżaku: Rywka Liberman z matką Chaną,  
nad nimi: Rachela Liberman z mężem 

Kosow Lacki..., s. 15 
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ustalić z imienia i nazwiska. W latach międzywojennych rozgorzał na tym tle znaczący 
konflikt. Działo się to za sprawą dwóch kupców drzewnych: Abrahama Libermana – 
zagorzałego chasyda i oddanego przeciwnika misnagdów88 oraz Jukela Zręcznego 
uznawanego za przywódcę misnagdów. Liberman był głową licznej rodziny: miał 
ośmioro dzieci i wiele wnucząt. W Kosowie, ze względu na pozycję i liczność rodziny, 
nazywano ich Romanowami, nawiązując do rosyjskiej dynastii carów. Zręczny rów-
nież posiadał liczną rodzinę – czterech synów i cztery córki. Nie wiadomo jak konflikt 
ów się rozpoczął, jakie były jego koleje, ale podzielił miasteczko na dwa wrogie obozy. 
Samych kupców nie pogodził nawet fakt, iż zostali spowinowaceni poprzez podwójne 
małżeństwo wśród wnucząt. 

Sąsiedzkie stosunki polsko-żydowskie układały się w miasteczku całkiem dobrze. 
Jan Woliński, syn ostatniego właściciela ziemskiego w Kosowie, z nostalgią wspomi-
nał: „Pamiętam wiatraki przy szosie do Ceranowa, gdzie Moszek (który później zginął, 
może w wyniku bombardowania), zaprosił mnie do zwiedzenia swego gospodarstwa. 
Uderzyła mnie ogromna czystość w tych starych drewnianych obiektach. Przypomi-
nam też sobie właściciela młyna i inteligentnego młodego Żyda – Joska Jedwabnego, 

                                                
88  Chasydyzm od początku swojego istnienia, czyli od połowy XVIII wieku budził sprzeciw Żydów wyzna-

jących tradycyjny judaizm rabiniczny. Nazywano ich misnagdami, czyli przeciwnikami. Misnagdzi kry-
tykowali chasydów za eksponowanie roli pieśni i tańca, zaniedbywanie studiowania Tory i Talmudu, 
nieprzestrzeganie właściwych pór na modlitwę, a przede wszystkim traktowanie cadyków jako pośred-
ników między Bogiem a człowiekiem, co prowadziło do ich kultu. Niektórzy historycy zauważają także 
społeczny wymiar tego sporu: zwolennicy chasydyzmu odchodzili od swoich gmin i zaprzestawali ko-
rzystania z jej usług, m.in. zatrudniali własnych rzezaków rytualnych, co godziło w materialne podsta-
wy istnienia gmin. Misnagdzi rzucali klątwy na chasydów i uważali ich za heretyków. Na Litwie ducho-
wym przywódcą misnagdów był Elijahu ben Szlomo Zalman, zwany Wielkim Gaonem Wileńskim – jego 
autorytetowi przypisuje się ogromne znaczenie w zatrzymaniu rozwoju chasydyzmu na tym terenie. 
Spór chasydów i misnagdów, bardzo intensywny w XVIII wieku, w II połowie XIX stopniowo zamierał, 
z jednej strony z powodu wielkiej popularności chasydyzmu, z drugiej z powodu konieczności solidary-
zowania się w obliczu zjawiska Haskali i zeświecczenia Żydów. www.sztetl.org.pl/pl/term/521,spor-
chasydow-i-misnagdow/ 
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który później wstąpił do policji żydowskiej, by w swym mniemaniu ratować siebie 
i rodzinę”89. 

Dysproporcja Żydów i Polaków była szczególnie zauważalna w szkole, gdzie często 
całe roczniki stanowili Żydzi. Nauczyciele Żydowscy stanowili jednak zdecydowaną 
mniejszość. Rekonstruując swój świat dzieciństwa z przedwojennego Kosowa, jeden 
z mieszkańców jednoznacznie mówił, iż między uczniami nie było żadnych podziałów. 
„Razem chodziliśmy do szkoły, razem siedzieliśmy w ławkach, razem uczyliśmy się. 
Chodziliśmy na dwie, na trzy zmiany. My nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, że to 
inna narodowość bo tu wszyscy byli razem, razem żyli. Tylko tyle ich różniło, że oni 
zajmowali się handlem, rzemiosłem choć niektórzy i rolnictwem. Z nami mówili po 
polsku, między sobą po żydowsku. Miałem koleżanki i kolegów Żydów i żyliśmy z nimi 
normalnie, jak z każdym. Nadawaliśmy sobie pseudonimy, przezwiska. Normalnie się 
żyło i wcale nie odczuwało się różnic. Z koleżankami żydówkami jeździliśmy na po-
tańcówki, pikniki, majówki. One prosiły, żeby ich zabierać bo Żydzi nie byli tacy śmiali 
jak my, nie chodzili za często na zabawy. A oni chcieli się bawić. Było i tak, że matki 
i ojcowie krzyczeli na nich, że się z nami zadają. Ale oni woleli z nami, bo my byliśmy 
weselsi”90. 

Symbiozę tę komplikowała sytuacja polityczna. Orientacja Żydów kosowskich nie 
była jednolita. Żywe były idee syjonistyczne, sądząc po badaniach statystycznych 
z 1921 roku część Żydów asymilowała się, ale obok nich funkcjonował antysyjoni-
styczny i antyasymilacyjny Bund, głoszący kulturalną autonomię Żydów wschodnio-
europejskich, utworzenie laickiego szkolnictwa i wspieranie kultury w języku jidysz. 
Byli komuniści i syjonizm socjalistyczny postulujący stworzenie państwa, poprzez 
konstrukcję postępowego żydowskiego społeczeństwa, żyjącego w wiejskich kibucach 
i moszawach (małych spółdzielniach rolniczych), w którym znaczną rolę miałby także 

                                                
89  Jan Woliński: Wspomnienia syna ostatniego właściciela majątku Kosów Lacki, [w zbiorze:] Kosów Lacki. 

Studia i materiały..., s. 342. 
90  USHMM 
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odgrywać miejski proletariat. Organizowano też spotkania z przedstawicielami róż-
nych opcji ideowych91. Gościł zatem w Kosowie Włodzimierz Medem (przywódca 
i teoretyk Bundu w Rosji i w Polsce, działacz oświatowy, publicysta), Mejłech Chone 
Rawicz (poeta i eseista piszący w języku jidysz, autor nowel, szkiców krytycznolite-
rackich i rozpraw filozoficznych, autor trzytomowej encyklopedii pisarzy żydow-
skich), Perec Markisz (poeta jidysz tworzący w Związku Radzieckim, w 1939 r. za 
zasługi dla literatury radzieckiej otrzymał Order Lenina, w wyniku czystek stalinow-
skich uwięziony w 1949 r. i stracony wraz z grupą pisarzy oskarżonych o żydowski 
nacjonalizm). 

Syjoniści, z inicjatywy Jozue Libermana wznieśli budynek, który stał się miejscem 
spotkań dla młodzieży. Była w nim duża sala widowiskowa ze sceną i stoły do gier. 
Przy budowie „z wielkim entuzjazmem” pracowali młodzi Żydzi, zaś materiałów do-
starczył im Velvel Liberman (ojciec Jozuego) i inni mieszkańcy. Salę wybudowano 
więc niemal bez żadnych nakładów finansowych. Młodzi ludzie przychodzili tam czę-
sto, aby wysłuchać odczytów, obejrzeć przedstawienie, czy po prostu potańczyć i spo-
tkać się ze znajomymi. Chociaż budynek otrzymał nazwę „Stowarzyszenie Pracujących 
Syjonistów”, inne grupy także tam przychodziły. Czasami wynajmowali salę do wła-
snych inicjatyw, ale częściej po prostu przyłączali się do obecnej tam młodzieży i pro-
wadzili długie polityczne dyskusje. Trwały one niekiedy do późnych godzin nocnych. 
Nie wszystkim jednak się to podobało, niektórzy nazywali ów budynek miejscem, 
gdzie zapomina się o rzeczywistości92.  

„Mimo, iż był to mały sztetl, dochodziło do dużych kłótni na temat polityki i kultu-
ry”93. 

                                                
91  Ester Tuchman: My Shtetle Kosow..., s. 51; o lokalnej działalności partii i organizacji żydowskich zob. 

Edward Kopówka: Żydowskie partie polityczne w Siedlcach 1918-1939, „Prace Archiwalno-
Konserwatorskie na terenie województwa siedleckiego” z. 10, 1997, passim. 

92  Rywka Barlew: Kosow Lacki..., s. 19-20. 
93  Ester Tuchman : My Shtetle Kosow..., s. 51. 
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Przepychanki ideowe wewnątrz społeczności żydowskiej nie wyczerpywały pod-
łoża konfliktów. Kryzys ekonomiczny lat 30. XX wieku i antagonizmy polityczne 
w kraju dochodziły także na podlaskie rubieże. Ferment ideologiczny polityki Żydów 
budził niepokój wśród strony polskiej, co owocowało różnie realizującymi się konflik-
tami i napięciami94. Najbardziej zauważalny był bojkot handlu i małego przemysłu 
żydowskiego w Kosowie. Uwidaczniało się to zwłaszcza podczas targów, kiedy to ku-
pującym u Żydów Polakom przyczepiano kartki  z napisem: „ta świnia kupuje u Żyda”. 
Samym Żydom natomiast demolowano kramiki. Choć były podejmowane próby prze-
kupywania i organizowania składek wśród handlarzy, co doraźnie pomagało. Coraz 
częściej jednak Żydzi próbowali emigrować, by szukać ostoi w innych częściach świa-
ta. Kierowano się głównie w stronę Palestyny, Argentyny i USA. I nie chodzi tu 
o ucieczkę ludzi zamożnych, chcących ocalić swoje bogactwo. Uciekali zwykli ludzie, 
często ubodzy, którzy szukali miejsca bardziej perspektywicznego – jak np. piekarz 
Towja Goldman z żoną Rojzą Itą, który w drugiej połowie lat 30. wyjechali do Argen-
tyny, czy Rywka Liberman, która wyemigrowała do Palestyny. 

Z drugiej jednak strony, do nieprzychylnej sytuacji wewnątrz kraju, regionu, mia-
sta dochodziły złowrogie echa tego, co dzieje się w Niemczech. W 1938 r. trafiła do 
Kosowa rodzina Niemieckich Żydów, przymusowo wysiedlanych z III Rzeszy. Miej-
scowi, do których docierały opowieści o polityce Hitlera z ciekawością wypytywali 
o rzeczywistość. Od nowo przybyłych, ludzie dowiedzieli się, że niemieccy Żydzi są 
prześladowani, odebrano im wszelkie prawa i że stali się celem brutalnych ataków 
fizycznych. Zasłyszane wieści wydały się przerażające. Wśród przerażonych Żydów 
kosowskich, przestraszonych złowrogą wizją wejścia wojsk niemieckich na teren Pol-
ski, wzmogła się tendencja emigracyjna.  

                                                
94  Szerzej na gruncie Podlasia opisywał to Mariusz Bechta: Narodowo radykalni. Obrona tradycji i ofensy-

wa narodowa na Podlasiu w latach 1918-1939, Biała Podlaska 2004, s. 150 n.,  passim. 
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We wrześniu 1939 roku złowrogie przeczucia stały się rzeczywistością95. Niemcy 
pojawili się już w pierwszych dniach wojny. Oddziały okupanta weszły od strony Mał-
kini. Najpierw jednak przyjechał patrol, który zajął budynek szkoły i wysiedlił z obec-
nej ulicy Polnej mieszkańców. Drogi dojazdowe do szkoły zostały ogrodzone drutem 
kolczastym. Potem zainstalowała się tam reszta wojska z kadrą oficerską. Przechodząc 
się przez rynek zajętego miasteczka Niemcy czuli się pewnie i butnie. Zerkali na ob-
serwujących ich z ciekawością i przerażeniem Żydów pokrzykując „Jude Schlachten96” 
i charakterystycznym ruchem dłonią na szyi zapowiadali nadchodzącą zagładę. Od 
razu też wprowadzono restrykcyjne przepisy, których celem – mimo rozmaitej argu-
mentacji – było upokorzenie starozakonnych. Wszystkim nakazali zgolenie zarostu. 
Żydzi ortodoksyjni noszą pejsy i brody, gdyż tak nakazał im Bóg. Kiedy naród żydow-
ski wychodził z Egiptu Bóg chciał, by Żydzi w jakiś sposób odróżniali się od pozosta-
łych narodów. Pejsom przypisuje się znaczenie symboliczne, mają odzwierciedlać 
miłość do Boga i lęk,  broda natomiast – litość Bożą. Rozporządzenie było więc wymie-
rzone w kulturę i religię Żydów. Niemcy restrykcyjnie przestrzegali zarządzenia. Po-
trafili chwytać za brodę i odcinać ją bagnetem, niekiedy także ze skórą. 

Prawa Żydów zostały radykalnie ograniczone. Nie mogli swobodnie poruszać się 
między miejscowościami, został zlikwidowany handel żydowski a sami Żydzi nie mo-
gli też zaopatrywać się w miejscowych sklepach i przebywać na targach. Ochoczo na-
                                                
95  Pomijam dokładne opisywanie życia w Kosowie i wydarzeń z II wojny światowej traktując jako natura-

ny i niezbędny kontekst niniejszej wypowiedzi artykuł Moniki Samuel: Kosów Lacki w latach II wojny 
światowej. Prolegomena, [w zbiorze:] Kosów Lacki. Studia i materiały....s. 215-271 (zob. także Stanisław 
Truszkowski: Kosowski wrzesień. Wspomnienia z kampanii 1939 r.; Jan Woliński: Wspomnienia syna 
ostatniego właściciela majątku Kosów Lacki; Janina Wolińska: Wspomnienia z majątku Kosów Lacki 
z przełomu lipca i sierpnia 1944 r. – wszystkie w cytowanym tomie zbiorowym  Kosów Lacki. Studia 
i materiały..., s. 311-356), zob. również Wiesław Charczuk: Działalność NSZ w Ceranowie i okolicy 
w walce o niepodległość w latach 1939-1948, [w zbiorze:]  W służbie dla Ceranowa. 500-lecie parafii 
Ceranów. 100-lecie śmierci Ludwika Górskiego, red. Jolanta Bielińska i Artur Ziontek przy współpracy 
Rafała Dmowskiego, Siedlce 2008. 

96  Schlachten – z niem. czasownik: szlachtować, rżnąć, zarzynać; rzeczownik: ubój zwierząt. 
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tomiast okupant zaciągał Żydów do pracy, nakazywano im mycie samochodów woj-
skowych, pranie rzeczy osobiste.  

Gdy pod koniec września miejsce Niemców zajęli Rosjanie, nieliczni Żydzi przyna-
leżący do nielegalnej Partii Komunistycznej w Kosowie z zapałem włączyli się w two-
rzenie nowej administracji97. Zgłosili się do milicji, oprowadzając Sowietów po okoli-
cy. Odetchnęli z ulgą, a wielu z tych, którzy uciekli w momencie wejścia Niemców po-
wróciło do swoich rodzin. Kupcy otworzyli na nowo swoje sklepy i wielu Żydom zda-
wało się, iż wraca do nich normalność. Gdy po dziesięciu dniach Rosjanie opuszczali 
teren miasteczka, Żydowska ludność była zdezorientowana i przerażona. Wielu mło-
dych ludzi zdecydowało się odejść wraz z nimi.   

Niemcy wrócili niemal natychmiast po odejściu Rosjan. Oficerowie zajęli co lepsze 
domy w mieście, dowódca natomiast dom przedsiębiorców drzewnych Libermanów, 
który jako jeden z nielicznych zaopatrzony był w bieżącą wodę, telefon oraz w dwu-
piętrową część mieszkalną. Gospodarze zostali zatrudnieni jako służący. Żołnierze 
natomiast rozlokowali się w domach w okolicy szkoły i barakach specjalnie pobudo-
wanych na pobliskich polach. Aby móc sprawnie przeprowadzić budowę Niemcy 
skonfiskowali Żydom wszystko, co mogło posłużyć za materiały budowlane: drzewo 
z tartaków, żelazo, narzędzia i gwoździe. 

Wprowadzono też godzinę policyjną, początkowo od 17 do 7 rano. Każdego ranka 
grupy niemieckich żołnierzy prześlizgiwały się po ulicach w celu wyłapania ludzi do 
pracy. Ci, których złapano musieli czyścić ciężarówki, pracować w żołnierskich obo-
zach, wyładowywać pociągi, które przybywały bezustannie, przywożąc węgiel, mate-
riały budowlane i wojskowy ekwipunek. Duża część wyspecjalizowanych rzemieślni-
ków zabrana była do obozu w Treblince by tam wykonywać prace zlecone przez ob-

                                                
97  Jeśli nie zaznaczono inaczej – opis funkcjonowania Żydów w czasie wojny rekonstruuję za: Rywka 

Barlew: Kosow Lacki... (w części są to tłumaczenia z tego artykułu) oraz Wywiadu z Edwardem Domań-
skim, United States Holocaust Memorial Museum (dalej USHMM). Jeff and Toby Herr Collection, 7 lipca 
1999. 
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sługę obozu. Zakaz handlu i możliwości swobodnego przemieszczania się nałożone na 
Żydów skazywały ich na wegetację. Mogli wprawdzie dokonywać rozmaitych transak-
cji między sobą, ale to nie wystarczało. Potajemnie handlowali z miejscowymi chło-
pami, którzy niezmiennie potrzebowali ich wyrobów, ale też chcieli nieść choć na-
miastkę pomocy.  

Dla wielu Żydów jedyną możliwością ratunku wydawało się przedarcie przez gra-
nicę na Bugu i przedostanie się na teren okupowany przez ZSRR.  Naturalna bliskość 
granicznej rzeki powodowała, iż wiele osób próbowało ją forsować. Zresztą funkcjo-
nowały już tam wyspecjalizowane grupy przemytników, które doskonale wiedziały 
jak to zorganizować, których strażników (niemieckich i sowieckich) można przekupić 
itd. Przedarcia do „lepszego świata” próbowali liczni okoliczni Żydzi. Wielu to się uda-
ło, jednak byli i tacy, których obrabowano, pobito oraz zmuszono do powrotu. Ich 
przerażające historie sprawiły, że chętnych do ucieczki było coraz mniej. Po drugie zaś 
ci, którym się powiodło wracali , gdyż nie zastali tam sytuacji lepszej niż po stronie 
okupanta niemieckiego, co opisuje doskonale Szraga Fajwel Bielawski z Węgrowa98. 

W sierpniu 1940 roku do Kosowa zaczęły masowo napływać grupy przesiedleń-
ców żydowskich z okolicznych miejscowości oraz odleglejszych stron Polski (choć 
pierwsze transporty przychodziły już w grudniu 1939 r.). Na początku okupacji hitle-
rowskiej w Kosowie mieszkało ok. 1400 Żydów. W sierpniu 1940 r. liczba ta zwiększy-
ła się do 2 000 osób, w lutym 1941 r. do 2400, w październiku do 2500, a w grudniu 
do 3 80099. Przesiedleńcy pochodzili z Prostyni (70 osób), Kalisza, Wyszkowa nad 

                                                
98  Szraga Fajwel Bielawski: Ostatni Żyd z Węgrowa. Wspomnienia ocalałego z Zagłady w Polsce, tłum. Sara 

Abrahamer, red. i wstęp Jan Grabowski, Warszawa 2015, s. 78 in. 
99  Archiwum Państwowe w Siedlcach (APS), Akta Gminy Kosów [różne 1952] sygn. 98. Pismo Przewodni-

czącego Prezydium w Kosowie do Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie z dn. 3 kwietnia 
1952 roku. Zob. Tatiana Brustiu-Berenstein: Deportacja i zagłada skupisk żydowskich w dystrykcie 
warszawskich. „Biuletyn ŻIH” 1992, nr 1 (3), Tabela X; Archiwum Państwowe w Siedlcach (APS), Akta 
Gminy Kosów [różne 1952] sygn. 98. Pismo Przewodniczącego Prezydium w Kosowie do Żydowskiego 
Instytutu Historycznego w Warszawie z dn. 3 kwietnia 1952 roku. 
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Bugiem, Pułtuska, Mławy i Ostrowi Mazowieckiej. Odpowiedzialnym za przyjęcie 
przesiedlonych i opiekę nad nimi został rabin Jerucham Fiszel Dan. Ustanowił  on 
specjalny komitet, który pomagał w organizacji rozlokowywania nowoprzybyłych 
w kosowskich rodzinach. Każda musiała przyjąć tyle rodzin przesiedleńców, ile  pokoi 
w domu, z wyjątkiem jednego, który zostawał do ich użytku. Domy były zatłoczone, 
głośne i pozbawione prywatności. Nie było możliwości odmówienia. Stworzono komi-
tet Kosów-Kalisz, aby poradzić sobie z nową sytuacją. Ci, którzy nie dostali pokoju 
u którejś z kosowskich rodzin, zostali ulokowani w synagodze. We wspominanym 
budynku stowarzyszenia syjonistycznego otworzono kuchnię i jadalnię, gdzie można 
było otrzymać ciepły posiłek. Pomoc finansowa płynęła z założonego w 1914 r. „Joint-
u” (American Jewish Joint Distribution Committee – Amerykańsko-Żydowski Połączo-
ny Komitet Rozdzielczy).  

Tak wspomina Hanna Lewkowicz:  
 

13 grudnia 1939 zostało przywiezionych do Kosowa Lackiego 750 Kaliszan. [...] Wobec tego, 
że stacja jest za miastem, dookoła są pola, wszyscy wysiedleńcy przypuszczali, że znajdują 
się w szczerym polu, z dala od jakichkolwiek ludzkiej siedziby. Wkrótce jednak na stację 
przybyli ludzie z wozami i zabrali rzeczy Kaliszan i ich samych do miasta. Kosowianie, cho-
ciaż sami ubodzy, posiadający małe i ciasne mieszkania, przygarnęli Kaliszan. Ogromną po-
moc przy rozmieszczaniu rodzin okazał miejscowy rabi, człowiek szlachetny i mądry. Koso-
wianie udzielili Kaliszanom nie tylko dachu nad głową, ale również w wielu wypadkach 
i chleba. [...] Od razu, w pierwszym tygodniu, utworzono tu tzw. komitet sobotni. Komitet 
wyznaczył każdej rodzinie kosowskiej rodzinę uchodźców, którą należało karmić w piątki 
wieczór i w soboty. [...] Często parę rodzin kaliskich mieszka u jednej rodziny kosowskiej. 
Przeciętnie jeden pokój zamieszkuje siedem osób, nieliczne rodziny posiadają dla siebie od-
dzielne pokoje. [...] Kaliszanie nie żyją w zgodzie ze swoimi gospodarzami. Często uważają 
się za równouprawnionych właścicieli mieszkań, w których czują się zupełnie pewnie. Zda-
rzały się nawet wypadki, że Rada Żydowska musiała interweniować, by uchronić Kosowian 
przed wyrzuceniem ich z własnych mieszkań przez ich gości. [Uchodźcy z Kalisza] nie umieli 
docenić wielkiego dobrodziejstwa, jakie im świadczyli Kosowianie, zapomnieli gorącego 
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i gościnnego przyjęcia jakiego doznali. Pamiętają wszystko złe, nie przestają marzyć o po-
wrocie do Kalisza i przeklinają Kosowian100.  
 
Część Kaliszan w marcu 1940 roku przeniesiono do Sterdyni. 
Getto, które powstało w pierwszym kwartale 1941 r. obejmowało początkowo  za-

chodnią stronę zabudowy osady do rzeki Kosówki. Odgrodzone było drutem kolcza-
stym i drewnianym płotem. Bez specjalnego zezwolenia nie wolno go było opuszczać 
ani do niego przybywać. Starosta sokołowski Gramss zakazał poruszania się miejsco-
wym Żydom w obrębie swojego powiatu, zabronił też wstępu do niego obcym101. 
W środku getta znajdowała się synagoga, mykwa i szpital dla Żydów (zorganizowany 
doraźnie we wspomnianym wyżej budynku organizacji syjonistycznej). W później-
szym okresie getto zostało rozciągnięte także na wschodnią część osady. 

Razem z gettem powstał rada żydowska, tzw. Judenrat, na czele którego stanął 
wspominany kolporter gazet Icchak Liberman a sekretarzem został Ajzyk Zulemian, 
z zawodu malarz. 

Z nakazu Niemców powstała też Policja Porządkowa, złożona z komendanta i ok. 
20 funkcjonariuszy. Na ich czele, ze wskazania okupantów, stanął Enoch Lejbka, 
wspominany jako osiłek o niezbyt dużej inteligencji. Reszta rekrutowała się dobro-
wolnie, przy czym złożyli się na nią przeważnie synowie najbogatszych mieszkańców, 
którzy liczyli, iż tak uda im się przetrwać wojnę.  

Ogólne zadania i funkcjonowanie Judenratów celnie opisywał prof. Mering – na-
uczyciel, więzień obozu w Treblince, którego słowa obficie cytuje Samuel Willenberg:  

 

                                                
100  „Karta” nr 39, 2003, s. 14-15, (Archiwum Ringelbluma RI /479). Zob. Edward Kopówka: Getto w Koso-

wie Lackim, [w zbiorze:] Kosów Lacki. Studia i materiały..., s. 273-278 – szeroko wykorzystuję tu usta-
lenia tego badacza, pragnę też złożyć mu w tym miejscu podziękowania za wskazanie kilku cennych 
źródeł. 

101  Eksterminacja Żydów na ziemiach polskich w okresie okupacji hitlerowskiej. Zbiór dokumentów, oprac. 
Tatiana Berenstein, Artur Eisenbach, Adam Rutkowski. Warszawa 1957, s. 108. 
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Niemcy, kiedy założyli getta w miastach i miasteczkach, i zgromadzili w nich żydowską lud-
ność, odcięli ją tym samym od wszystkich instytucji. Założone [...] przez Niemców Judenraty 
przejęły na siebie wszystkie zadania, które wcześniej ciążyły na magistratach i innych insty-
tucjach administracyjnych. Tworząc Judenraty, Niemcy mieli adres, pod który kierowali 
swoje żądania. Domagali się kontrybucji w złocie czy w gotówce, dzieł sztuki, drogocennych 
mebli etc. Judenrat wiedział, gdzie można znaleźć te przedmioty. Judenraty składały się po 
większej części z bogatych przed wojną Żydów i przedwojennych działaczy społecznych. Na 
początku wojny chcieli ulżyć niedoli ludności żydowskiej, opłacając niemieckich zbirów, aby 
byli mniej bezwzględni w wykonywaniu rozkazów swoich przełożonych. Judenraty stworzy-
ły instytucje charytatywne pomagające najbiedniejszym warstwom ludności żydowskiej102.  

 
I dalej o policji w gettach: 
 

Dla utrzymania w gettach porządku założono żydowską milicję, która podlegała bezpośred-
nio Judenratowi. Milicja składała się na ogół z młodzieży z tak zwanych dobrych domów. 
Część z nich była z domów zamożnych, część z inteligenckich. W większości szli do niej lu-
dzie, którym imponowało noszenie munduru, wysokich butów (które sami musieli kupo-
wać), a na to trzeba było mieć pieniądze. [...] Na początku ich zadanie polegało na pilnowa-
niu porządku w getcie. Nadzorowali rozdzielanie zup w kuchniach charytatywnych dla 
biedniejszej ludności [...]103. 
 
W ich kompetencjach było także wskazywanie osób do pracy, których żądali Niem-

cy. Z czasem jednak, gdy w gettach narastał głód, a strach i wola życia potężniały, do-
chodziło do rozmaitych patologii. W Kosowie takim przykładem było zachowanie 
Enocha Lejbki, który brutalnie obchodził się z mieszkańcami getta tłukąc ich kijem. Ze 
swej agresywności znany był jeszcze przed wojną104. 

                                                
102  Samuel Willenberg: Bunt w Treblince, posłowie i przypisy  Andrzej Żbikowski, Warszawa 2004, s. 92-

93. 
103  Tamże, s. 93. 
104  USHMM. 
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Migawki z kosowskiego getta 1941 r. 
Zdjęcia wykonane przez nieznanego żołnierza niemieckiego105 

 

 

                                                
105  Zdjęcia ukazały się w internecie na portalu facebook, e-bay i kilku innych. 
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W 1940 r. przeciętny miesięczny wydatek na opiekę społeczną wynosił 798 zł. 
W 1941 r. wzrósł on do sumy 6 544 zł. Nagły wzrost wydatków spowodowany był 
wielkim zubożeniem uchodźców przebywających w Kosowie, którzy wyzbyli się 
wszystkich swoich zasobów i oszczędności. Poprzez zakaz opuszczania miejscowości, 
odcięto jego żydowskich mieszkańców od możliwości odwiedzania okolicznych wsi 
i zarobkowania, jedynego źródła utrzymania. W pierwszych dwóch miesiącach 1941 r. 
Rada Żydowska w Kosowie nie otrzymała pomocy od krakowskiej centrali Żydowskiej 
Samopomocy Społecznej ani  Jointu. Jej wydatki były jednak poważne: kuchnia ludowa 
– 6 870,77 zł, pomoc lekarska – 1 579,70 zł, przychodnia i szpital – 453,10 zł, zapomo-
gi pieniężne – 681,65 zł, razem 9 585, 22 zł106.  

W początkowym okresie okupacji sprawnie funkcjonowała Żydowska Samopomoc 
Społeczna prowadząca szpital, punkt izolacyjny i obserwacyjny oraz kuchnię ludową. 
Na czele samopomocy stał Sz. Liberman i Ch. D. Zylberman. Kuchnia ludowa w 1940 
i 1941 r. wydawała 600 obiadów dziennie. Utrzymywała stały kontakt z centralą 
w Krakowie, która do lipca 1941 r. w ramach pomocy przekazała 10 par butów i 2 200 
zł, z tego 700 zł miało być przeznaczone na dzieci. W Kosowie przebywało kilkadzie-
siąt samotnych dzieci. Zajmowała się nimi Sekcja Dożywiania Dzieci przy Wydziale 
Opieki Społecznej. Kierowali nią Judyta Lewkowicz i Małka Jedwabnik107. Działało 
również Stowarzyszenie Pomocy Biednym Chorym, którego cel wpisany był w nazwę. 
Jako majątek posiadało przyrządy medyczne i lecznicze. Było oficjalnie zarejestrowa-
ne108.  

Życie codzienne okupowanego miasteczka naznaczone było wszechobecną biedą, 
poczuciem permanentnego zagrożenia i śmiercią. Obrazki zapisane we wspomnie-
niach ówczesnych mieszkańców Kosowa, nie ważne czy Polaków, czy Żydów, dobitnie 
to unaoczniają. Obie sąsiadujące ze sobą nacje niemal każdego dnia walczyły o prze-

                                                
106  Żydowski Instytut Historyczny (ŻIH), Żydowska Samopomoc Społeczna, sygn. 211/573, k.6. 
107  ŻIH, Żydowska Samopomoc Społeczna, sygn. 211/573, k. 5-50. 
108  Opisywał to Edward Kopówka: Getto w Kosowie Lackim... 



ARTUR ZIONTEK 

 82

trwanie. Zapewne pojawiały się antagonizmy i obustronne pretensje, ale w obliczu 
morderczej działalności brutalnego najeźdźcy częściej dawało się zauważyć jakąś nić 
porozumienia i empatycznego współistnienia.  

Na czele powiatu sokołowsko-węgrowskiego (scalonego na mocy zarządzenia gu-
bernatora dystryktu warszawskiego Ludwika Fishera z dnia 20 XI 1939 r.) stał Ernst 
Gramss, znany ze swej bezwzględności i nienawiści zarówno do Żydów, jak i Pola-
ków109. Coraz to nowe rozporządzenia zaostrzające restrykcje wobec podległych mu 
terenów, systematycznie pojawiały się w postaci afiszów rozwieszanych na ulicach. 
Najczęściej podpisywał się pod nimi Gramss, ale również dowódca SS i policji dystrykt 
warszawski, agronom powiatowy Bork i jego zastępca Werner, urzędnik gospodarczy 
Tiborsky, dr Hermann, burmistrz Sokołowa Marian Staniszewski110. 

Do getta zganiano ludzi na piechotę a chorych transportowano furmankami, co 
jednak nie zawsze się udawało. Niemcy szykanowali i drwili z jednostek słabych. Gdy 
próbowano przetransportować do getta adwokata Lejbę, który nie mógł chodzić 
o własnych siłach, podszedł żandarm i strzelił mu w głowę. 

Okrucieństwo było powszechne. Cytowany wielokroć Edward Domański wspomi-
nał także i takie sytuacje, gdy ulicą szła młoda dziewczyna, nie była miejscowa, więc 
nie znał jej, a za nią spacerował żandarm Vogel. Zbliżył się, strzelił jej od tyłu w głowę 
i poszedł dalej, nie przejmując się zanadto ciałem.  

Innym razem w środku nocy przyjechali do Kosowa niemieccy oficerowie z obozu 
w Treblince w asyście Ukraińców. Wezwali Enocha Lejbę i nakazali mu zebrać wszyst-
kich podwładnych. Polecili mu także, by otworzył sklep rzeźniczy, wyniósł z niego 
pieniek i ustawił na rynku.  Dwudziestce żydowskich policjantów związano ręce a ich 
komendantowi wręczono rzeźnicki topór. Umundurowani policjanci podchodzili do 

                                                
109  Zob. Edward Kopówka: Treblinka – nigdy więcej, Siedlce 2002, s. 111. 
110  Zob. Grzegorz Welik: Afisze niemieckich władz okupacyjnych powiatu sokołowsko-węgrowskiego 

z okresu II wojny światowej ze zbiorów Archiwum Państwowego w Siedlcach,  „Sokołowski Rocznik Hi-
storyczny” t. III, 2015, s. 103-199. 
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pieńka, klękali i kładli na nim głowy a Lejba ścinał ich po kolei. Wszyscy byli otoczeni 
przez uzbrojonych Niemców mierzących w policjantów i komendanta, który wywiózł 
potem rozczłonkowane ciała na kirkut i tam je zakopał. Wśród straconych byli m.in. 
Bonda, Brzoza, Liberman. Następnego dnia wieczorem byli już nowi policjanci. Nowa 
dwudziestka. 

Inną sytuację wspominała Michalina Szczepkowska:  
 
Mąż mój był w szpitalu na Klimowiźnie koło Węgrowa. Zachorował na tyfus. Jechałam go 

odwiedzić. Nie zdążyłam wyjechać jeszcze z Kosowa i byłam na mieście, kiedy od strony 
Treblinki przyjechało odkrytym samochodem dwóch Niemców wraz z dużym psem. Jeden 
z nich był bardzo postawnym i przystojnym mężczyzną. Wiedziałam, że należał do kierow-
nictwa obozu. Ze względu na niewątpliwą urodę nazywano go »Lalką«. Samochód zatrzymał 
się przed gettem. Zaraz na granicy getta, przy głównej ulicy miasteczka Żydzi rozbierali 
część piętrowych zabudowań. »Lalka« odliczył pięciu będących na rusztowaniu mężczyzn 
i kazał im zejść na ziemię, po czym zastrzelił ich z rewolweru. Uczestniczącym w rozbiórce, 
pod żadnym pozorem nie można było przerwać pracy. Zwłoki, jakiś czas potem, pod kierun-
kiem strażników z getta uprzątnęli inni więźniowie. Polacy przebywający na mieście nie raz 
widzieli już podobne historie. Strach był ogromny. Nie wolno nam było jednak poddać się 
panice. Choć przerażenie podpowiadało natychmiastową ucieczkę, poruszać mogliśmy się 
w normalny sposób. Powoli przesuwaliśmy się w kierunku niezamkniętych bram i wlotów 
uliczek biegnących gęsto między budynkami. Gwałtowny ruch, czy zwrócenie w jakikolwiek 
inny sposób uwagi na to, co się działo przy getcie mogło wywołać niezadowolenie Niemców, 
a mimowolni obserwatorzy podzielić mogli los zabitych Żydów111. 
 
Brutalne konsekwencje czekały także, za brak odzewu na ogłoszenia zachęcające 

do wyjazdu do Niemiec na roboty. Najmniej dotkliwymi były organizowane wywózki 
przymusowe. W nieodległej Radości bowiem, gdy nikt się nie zgłosił spalono do-

                                                
111  Michalina Szczepkowska z d. Miszczuk (ur. 1922), relacja ustna 19 IV i 28 VI 2008 r., rozmawiali Monika 

Samuel i Artur Ziontek, cyt. za: Monika Samuel: Kosów Lacki w latach II wojny światowej..., s. 236-237. 
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szczętnie całą miejscowość, zabito wiele osób i zabrano zwierzęta gospodarcze. 
W Tosiach w ramach restrykcji zarekwirowano  z kilku gospodarstw zwierzęta, wy-
rzucono na zewnątrz meble i spalono. W Ceranowie za podobne przewinienia nisz-
czony był cały dobytek, ale wykorzystywano do tego celu Ochotniczą Straż Pożarną, 
która wciąż cieszyła się społecznym zaufaniem112.  

Podobna atmosfera była w szeroko pojętej okolicy. Jeden z mieszkańców Kosowa 
opisuje makabryczny widok jaki zastał w Sokołowie, gdzie z okien wyrzucano małe 
dzieci, niekiedy jeszcze w becikach, a Ukraińcy chodzili i butami dobijali niemowlęta. 
Niezależnie od narodowości i wyznania wszyscy żyli w strachu, wszystkich pośrednio 
lub bezpośrednio dotknęło zdziczałe oblicze najeźdźcy.  

Gdy w 1941 Niemcy ruszyli na Związek Radziecki, nakazali Żydom by oddali futra, 
kożuchy i wszystkie zimowe ubrania. W Kosowie zarządzenie to zostało wyegzekwo-
wane skrupulatnie, tyle, że zebrana odzież nie poszła na front wschodni, ale służyła 
miejscowym żandarmom. Sami Żydzi natomiast byli nieustannie poniżani i upokarza-
ni. Gdy obrabowano już ich z ciepłych ubrań, zagoniono do oczyszczania drogi ze śnie-
gu. Nie chodziło jednak o zwykłe odśnieżanie, wszak do pracy posłużyć im miały łyżki 
i szczoteczki do zębów. Codziennie 100-200 Żydów przemierzało bruk na kolanach 
polerując szczoteczką kamienie, które za chwilę ponownie zasypywały się śniegiem. 
W roli karbowych występowali żandarmi lub policja z getta.  

Żydów wykorzystywano także do uprzątania zwłok i gruzu, gdy w 1941 r. „w dniu 
22 VI wskutek zrzucenia 65 bomb na Kosów zapaliło się 8 domów. Wśród ludności 
cywilnej było 42 zabitych i 100 rannych”113. Zniszczeniu uległy dwa największe bu-
dynki w mieście: murowana kamienica (hala targowa) ulokowana w centralnej części 

                                                
112  100 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Ceranowie 1914-2014, oprac. Artur Ziontek, Radzyń Podlaski 

2014, s. 23. 
113  Raporty Ludwiga Fischera gubernatora dystryktu warszawskiego 1939-1944, wybór i oprac. Krzysztof 

Dunin-Wąsowicz, Marek Getter, Józef Kazimierski, Janina Kaźmierska, tłum. Maryla Borkowicz, Włady-
sław Czepulis, Jan Kosim, Warszawa 1987, s. 344-345. 
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rynku, gdzie mieli swoje sklepy i mieszkanie Tuchmanowie oraz budynek należący do 
Tulskich.  

Jesienią 1941 r. zajechały do Kosowa ciężarówki z SS-manami i Ukraińcami. Wy-
sługując się także polską policją, otoczyli domy najlepszych rzemieślników  i wywlekli 
ich na ulicę. Byli wśród nich m.in. szewc – Mojsze Pióro, ślusarz – Mordechaj Liber-
man, kowal – Szymon Kowal, stolarz – Lejbel. Przy wtórze krzyków, przy pomocy 
kopniaków i popychania zostali zmuszeni do załadowania swoich narzędzi, maszyn 
i niezbędnego do pracy ekwipunku na ciężarówki, a następnie kazano im, wraz z ich 
pomocnikami ruszyć pieszo za samochodami. Wszystko to działo się błyskawicznie, 
pozostawiając obserwujących to mieszkańców Kosowa w przerażeniu. Miejscowa 
plotka głosiła, iż „Niemcy zamierzają wybudować obóz pracy czy fabrykę w Treblin-
ce”114. 

Po kilku tygodniach od tego wydarzenia pojawił się w Kosowie eskortowany przez 
SS Szymon Kowal. Miał on przedstawić listę żądań postawionych przez Niemców Ju-
denratowi: nakaz dostarczenia materiałów i narzędzi budowlanych, żywności oraz 
pieniędzy. Nakazano także rozbiórkę zniszczonych przy bombardowaniu budynków 
i dostarczenie cegieł do Treblinki. W czasie, gdy Judenrat zapoznawał się z wytyczny-
mi, Kowal mógł spotkać się z rodziną i sąsiadami. Mógł więc przekazać im tę dobrą 
nowinę, że wszyscy z zabranych rzemieślników żyją i mają się dobrze, ale proszą 
o jedzenie, ubrania, koce i kilka innych rzeczy. Rodziny odetchnęły z ulgą i przygoto-
wały paczki, które dostarczone zostały na teren powstającego obozu.  

Sytuacja powtarzała się co kilka tygodni – jeden z rzemieślników pojawiał się 
w Kosowie w asyście SS i dostarczał nową listą żądań. Żaden z nich nie był w stanie 
powiedzieć jakiego rodzaju obóz tam budują. Niektórzy sądzili, że jest to obóz dla 
przestępców politycznych, inni mówili, że jest to przymusowy obóz pracy dla Żydów 
i Polaków. Za każdym razem, gdy któryś z nich pojawiał się w mieście, mieszkańcy 
próbowali wyciągnąć jak najwięcej informacji. Nie było to jednak w pełni możliwe, 
                                                
114  Rywka Barlew: Kosow Lacki..., s. 28-29, podobnie relacjonuje to Edward Domański (USHMM). 
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gdyż dowożeni pracownicy mogli jedynie spotkać się z rodziną i – rzecz jasna – Juden-
ratem. Krzepiące były jednak kolportowane potem  przez rodzinę informacje, iż wszy-
scy z wywiezionych wciąż żyją. Nagle jednak zaszły zmiany. Nadeszły wieści, że Moj-
sze Pióro został zabity poprzez odrąbanie głowy a Mordechaj Liberman został przy-
wiązany do konia i wleczony za nim, aż wyzionął ducha. Żydowska społeczność pogrą-
żyła się w głębokiej żałobie. 

Ojciec Mordechaja, przewodniczący Judenratu, długo próbował użyć swoich wpły-
wów by uwolnić syna. Wieść o jego śmierci doprowadziła do kryzysu w samym Juden-
racie. Icchaak Liberman szukał pocieszenia w alkoholu... wkrótce znaleziono go mar-
twego. Nowym przewodniczącym został Alter Burstein – ceniony za swą uczciwość 
kupiec. 

W Kosowie w latach wojny działała także restauracja, prowadzona przez Wandę 
Michalikównę, mająca wydzielone pomieszczenie „tylko dla Niemców”. Zjawiali się 
w niej często esesmani z pobliskiego obozu zagłady w Treblince. Rachunki za nich 
musiał pokrywać miejscowy Judenrat . Bywało tu także kierownictwo obozu w Tre-
blince, ale i miejscowa żandarmeria, która szczególnie krwawo zapisała się we wspo-
mnieniach. Część sylwetek nazistowskich oprawców z kosowskiego posterunku żan-
darmerii przedstawił Marian Jakubik, w owym czasie żołnierz Armii Krajowej Ośrod-
ka „Łasica”: 
Fritz Behredent – lejtnant, komendant posterunku żandarmerii w Kosowie Lackim. 

Był w wieku około 55. lat, posiadał wzrost około 1,70 m., budowę ciała dosyć krę-
pą. Dla ludności był bardzo niebezpieczny, zwłaszcza po pijanemu. Aresztowanych 
ludzi nigdy nie zwalniał, lecz kierował albo na roboty przymusowe do Niemiec lub 
do obozu pracy w Treblince. Dokonał wielu egzekucji w terenie. Nadawał kierunek 
bezwzględnego postępowania załogi posterunku wobec ludności. 

Franz Jurytsch – meister, zastępca komendanta posterunku żandarmerii w Kosowie 
Lackim. Członek SS, pochodził z Austrii (Graz). Był w wieku około 55 lat, posiadał 
szczupłą budowę ciała i niski wzrost. Odpowiedzialny był za prowadzenie śledztw 
politycznych,  współpracował  z  gestapo  i  kierownictwami  obozów  w  Treblince.  
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Niemcy stacjonujący w Kosowie 
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Wyzuty z zasad moralnych i etycznych. Nie było dla niego granic zbrodni, których 
bałby się przekroczyć. Osobiście dokonał niezliczonej ilości egzekucji. 

Struve – meister, nieoficjalny doradca komendanta posterunku żandarmerii w Koso-
wie Lackim. Miał około 50. lat. Był wysoki i tęgi. Dobrotliwy wyraz twarzy często 
wprowadzał ludzi w błąd i kończył się dla nich tragicznie. Dobroduszny (tylko 
z wyglądu) olbrzym, zalecał w terenie żandarmom niższych stopni palenie budyn-
ków, dokonywanie aresztowań i rozstrzeliwań. Unikał stosowania represji w Ko-
sowie Lackim. Ten asekurancki sposób bycia nie może przesłonić zbrodni doko-
nywanych w środowisku wiejskim. 

Walentin Janach – bezirksoberwachmeister, przewodnik psa policyjnego przy poste-
runku żandarmerii w Kosowie Lackim. Był wzrostu średniego, szczupłej budowy 
ciała, chód ociężały (kiwający się z boku na bok), rudy, w wieku ponad 60. lat. Był 
z pochodzenia Austriakiem. Posiadał alzackiego owczarka wabiącego się „Lucy”  
(fonetycznie), z którym bardzo się zżył. Gdy był pijany szczuł ludzi psem, który 
wyszarpywał im ciało. Żandarm ten ma na swoim sumieniu wiele zabójstw, Pola-
ków, jeńców radzieckich i Żydów. 

Winkler – meister, żandarm z posterunku Kosów Lacki. Był w wieku około 50. lat, 
posiadał wzrost średni, sylwetka szczupła, blondyn, budowę twarzy o kształcie 
trójkąta, wiecznie skrzywioną co nadawało mu wyraz niezadowolenia. W wolnych 
chwilach od służby namawiał komendanta, żeby organizować „łapanki” ludności 
na stacji kolejowej w Kosowie Lackim. Odebrany ludziom towar deptał na peronie 
nogami i doprowadzał aresztowane osoby do posterunku, gdzie je katował lub 
przekazywał urzędowi pracy do wywiezienia na roboty przymusowe do Rzeszy. 
Ma na sumieniu wiele zabójstw w terenie. 

Wilhelm Ruiken – bezirkswachmeister, żandarm z posterunku Kosów Lacki. Był 
w wieku około 32. lat, wysoki, szczupły, brunet. Wiecznie dumny i napuszony, 
w dni targowe spacerował między furmankami i bił „winnego” chłopa, za jemu tyl-
ko wiadome uchybienia porządkowe. W akcjach terenowych był gorliwym wyko-
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nawcą rozkazów dokonując na miejscu wielu egzekucji. Aresztowanych doprowa-
dzał do posterunku żandarmerii zazwyczaj mocno pobitych. 

Harry Lusch – wachmeister, kierowca samochodowy posterunku  żandarmerii w Ko-
sowie Lackim. Miał około 25. lat, był dosyć wysoki, dobrze zbudowany, blondyn. 
Do wojny polsko-niemieckiej zamieszkiwał na terenach polskich (volksdeutsch). 
Będąc kierowcą brał udział w wielu akcjach żandarmerii, gdzie odznaczał się nie-
ludzkim postępowaniem z aresztowanymi. Był śmiertelnym wrogiem jeńców ra-
dzieckich i Żydów, których wielu rozstrzelał w terenie. W 1944 r. został zabity 
przez oddział partyzancki między Kosowem Lackim a Dębem. 

Heinz Henke – wachmeister, żandarm z posterunku w Kosowie Lackim. Był bardzo 
wysokiego wzrostu o szczupłej budowie ciała. Miał około 28 lat i pochodził z okoli-
cy Piotrkowa (volksdeutsch). Często brał udział w akcjach na dworcu kolejowym 
w Kosowie Lackim. Na swoim koncie miał wiele zabójstw ludności polskiej, rosyj-
skiej i żydowskiej. Został zastrzelony w 1944 r. Między Kosowem Lackim a Dębem 
przez oddział partyzancki115. 

 
24 sierpnia 1942 r., ukazał się kolejny „Afisz” podpisany przez Ernsta Gramssa ob-

wieszczający, iż: „Wstęp do getta jest dla Polaków i Niemców zabroniony. Legitymacje 
do wejścia na teren getta tracą z natychmiastowym skutkiem swoją ważność”116. Po-
gorszyło to i tak już dramatyczną sytuację w getcie, ale też jawnie zapowiadało kolejne 
represje. Józef Górski, właściciel majątku w nieodległym Ceranowie117 za sprawą 
swych rozległych kontaktów z okupantem (z jego ceranowskiego pałacu uczynili sobie 
kwaterę)  wiedział, iż zbliża  się  likwidacja getta.  Ziemianin  znał  kosowskich  Żydów,  

                                                
115  Marian Jakubik: Komenda Ośrodka AKA „Łasica”. Ruch Oporu w okolicy obozu w Treblince, Węgrów 

1973, s. 23-26, mps (dziękuję Panu Tadeuszowi Mrozowi za udostępnienie maszynopisu). 
116  Zob. Grzegorz Welik: Afisze niemieckich władz okupacyjnych..., s. 146. 
117  Tylko na marginesie dodajmy, iż w Ceranowie był przed wojną kibuc prowadzony przez Dawida Sal-

zberga. 
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gdyż od 1922 roku prowadził z nimi interesy. Dotyczyło to zwłaszcza wspomnianych 
braci Zręcznych i handlu drzewem. Mimo kontaktów z Niemcami (choć był też żołnie-
rzem Armii Krajowej na polecenie której podpisał volkslistę118) i uleganiu wpływom 
idei faszystowskich, Górski starał się przynajmniej „wydłużyć” życie kosowskiej spo-
łeczności: 

 
Jako chrześcijanin nie mogłem nie współczuć mym bliźnim. Nie raz rozmyślałem o tym, co ci 
nieszczęśnicy przeżywali, gdy ich pędzono do komór gazowych. Aby odroczyć, ile tylko się 
da, egzekucję Żydów kosowskich, wśród których miałem najwięcej znajomych, wystarałem 
się o przydzielenie mi całej żydowskiej ludności Kossowa do wykopków. Zjechały ich setki 
z kobietami, dziećmi, betami i tobołami. Każdy kąt zapchany był Żydami, Ceranów stał się 
istną Jerozolimą. Żydzi pracowali w polu pod nadzorem własnych karbowych, gdyż nie mo-
gli nadążyć za robotnikami polskimi. Wice-Kreishauptmann, dr Heremann powiedział mi: 
„Ich weiss nicht, aus welchen christlichen Gründen oder sonst anderen Sie bemühen sich um 
diese Juden, aber ich muss Sie warnen, dass Sie ihren Kopf riskieren“ („Nie wiem, z jakich to 
chrześcijańskich, czy jeszcze innych powodów troszczy się Pan o tych Żydów, lecz muszę 
Pana ostrzec, że ryzykuje Pan własną głową”). Cała ta akcja była tylko odroczeniem tego, co 
nieodwołalnie musiało się spełnić. Pod koniec listopada zjawiła się żandarmeria i wywiozła 
wszystkich do Kossowa, skąd zabrano ich do Treblinki. Przed wyjazdem Żydzi wręczyli mi 
list, zredagowany po hebrajsku, w którym stwierdzili, że postąpiłem z nimi „jak brat religij-
ny”119. 
 
Sytuacje takie, jak ta przedstawiona powyżej często zdarzały się w majątkach zie-

miańskich. Aaron Elster, który wraz z rodziną pracował w majątku Moniuszków 

                                                
118  Artur Ziontek: „Żyłem dla Ceranowa”. Józef Górski, jako kontynuator tradycji rodzinnych, [w zbiorze:] 

W służbie dla Ceranowa. 500-lecie parafii Ceranów. 100-lecie śmierci Ludwika Górskiego, red. Jolanta 
Bielińska i Artur Ziontek przy współpracy Rafała Dmowskiego, Siedlce 2008, s. 217-239; tenże: Pan na 
Ceranowie – Józef Górski i jego zapomniane pamiętniki, [w:] Małe miasta. Zabytki, red. Radosław Do-
browolski, Mariusz Zemło, Lublin-Supraśl 2009, s. 395-416. 

119  Józef Górski: Na przełomie dziejów, wstęp i oprac. Artur Ziontek, Siedlce 2006, s. 92-93. 
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w Sabniach (1942), w swych przepełnionych bólem pamiętnikach podkreślał z mocą, 
iż „niewolnicza” (bo nieodpłatna) praca była wybawieniem. 

 
Myślę, że rodzice dali komuś łapówkę, żeby nas wybrano do pracy w majątku. Wyjście 

z getta i uwolnienie się od jego okropności jest „szczególnym przywilejem” i tylko szczęśliw-
cy trafiają na listę wyznaczonych do niewolniczej pracy. [...] 

Taki układ jest korzystny i dla właścicieli majątku, i dla moich rodziców. My dzięki temu 
możemy lepiej się odżywiać, on zaś ma darmową siłę roboczą120. 
 
Podkreślają to również edytorzy tomu Elstera – Barbara Engelking i Jan Grabow-

ski: „było to opłacalne dla obu stron”121. Dopowiadają przy tym, iż zatrudnianie Żydów 
w majątkach było okupione koniecznością złożenia opłaty administracji niemiec-
kiej122. Flamm – kosowski handlarz galanteryjny, uchodzący za jedną z najbogatszych 
osób w okolicy, sam zgłosił się do Górskiego z prośbą, by ten przyjął go z rodziną do 
pracy w polu.  

Górski doskonale zdawał sobie sprawę z tego, jak wygląda śmierć w Treblince, to-
też pisał z niejaką ulgą: 

 
Cieszyłem się, że nasi długoletni kupcy drzewni i zbożowi Jukel i Chaskel Zręczni zmarli 
śmiercią naturalną123. 

 
Strach potęgował się z dnia na dzień.  
 

                                                
120  Aaron Elster: Ocalony z Zagłady. Wspomnienia chłopca z Sokołowa Podlaskiego, oprac. i wstęp Barbara 

Engelking, Jan Grabowski, tłum. Elżbieta Oleander-Dmowska, Warszawa 2014, s. 56 (w sensie genolo-
gicznym jest to bardziej powieść autobiograficzna). 

121  Barbara Engelking, Jan Grabowski: Wprowadzenie, [w:] Aaron Elster: Ocalony z Zagłady..., s. 12. 
122  Tamże, s. 56, przyp. 16. 
123  Józef Górski: Na przełomie dziejów..., s. 93. 
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To było w roku 1942 [...] w dzień w Yom Kippur, człowiek z pobliskiego miasta Sokołów, 
zjawił się w Kosowie. Był okropnie posiniaczony i powiedział, że właśnie wyskoczył z pocią-
gu, który jak podejrzewał wiózł sokołowskich Żydów do Treblinki do komór gazowych. 

Wydawało się, że Kosów jest jedynym miasteczkiem w okolicy, gdzie jeszcze mieszkali 
Żydzi124. 
 
Nocą 22 września 1942 r. dzień po święcie Jom Kippur (dniu pojednania, jednym 

z najważniejszych świąt żydowskich) w Kosowie, podobnie jak w wielu innych mia-
stach, w których były getta, pojawiły się liczne oddziały okupantów. Rozpoczęła się 
likwidacja getta. Miasteczko zostało otoczone, wszędzie dało się słyszeć pokrzykiwa-
nia Niemców i Ukraińców. Wczesnym rankiem jeden z oficerów udał się do Judenratu 
i żydowskiej policji, rozkazując im, aby przeszli od domu, do domu i poinformowali 
mieszkańców, że wszyscy Żydzi mają zebrać się na rynku, aby wysłuchać obwieszcze-
nia. Policji towarzyszyli ukraińscy strażnicy i SS-mani sprawdzając, czy wszyscy 
opuszczają mieszkania. Kilku Żydów, wiedząc, co ich czeka, wybrało śmierć w domu: 
nie zgodzili się wyjść, więc zostali rozstrzelani na miejscu. Część uciekła do lasów i na 
pola. Wysłano za nimi straże, które część uciekinierów sprowadziły powrotem, część 
zabito. Reszta – niezbyt długo – oczekiwała na rozwój wypadków. „Ofiary wśród strza-
łów, bicia i krzyków pędzono środkiem ulicy do stacji kolejowej w Kosowie Lackim. 
Tam wszystkich załadowano do towarowych wagonów i zawieziono do pobliskiego 
obozu zagłady w Treblince”125. Część ludzi gnano tam jednak na piechotę… 

Podczas branki Żydów został zlikwidowany także szpital w getcie. Przebywało 
w nim (wedle różnych relacji) od 30 do 78 pacjentów126, było też kilka pielęgniarek 
i 3. lekarzy. Wśród pacjentów było czworo noworodków. „Osoby chore były rozstrze-
liwane przez żandarmów w pościeli, w łóżkach. Po tej masakrze w koszu od pieczywa 
                                                
124  Rywka Barlew: Kosow Lacki..., s. 36. 
125  Marian Jakubik: Komenda Ośrodka AKA „Łasica”..., s. 124. 
126  Taką liczbę podaje Marian Jakubik (Komenda Ośrodka AKA „Łasica”..., s. 125), Edward Domański 

(USHMM) podaje liczbę 78 pacjentów. 
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znaleziono czworo maleńkich dzieci z roztrzaskanymi główkami”127. „Jak szliśmy rano 
– opowiada świadek – to był stos trupów, a krew spod nich płynęła rowem do strugi. 
[...] To był wstrząsający widok. My jako młodzi ludzie chodziliśmy tym strasznie przy-
gnębieni”128. 

Część wyłapanych nocą Żydów, ok. 150 osób, przeprowadzono na położony za 
miastem kirkut i tam rozstrzelano. „Śmierć w ten sposób była przywilejem w tamtym 
czasie” (Rywka Barlew). 

Następnego dnia Ukraińcy wespół z Niemcami przeszukiwali kamienice w poszu-
kiwaniu tych Żydów, którzy mogli się schować, lub na tyle schorowanych, że nie dali 
już rady chodzić. Wyciągali dzieci z szaf, szafek i innych kryjówek. Na rynku ułożony 
był już tak duży stos ciał, że nie dali rady wrzucać na niego kolejnych pomordowa-
nych. Aby sobie ułatwić zadanie jeden z Ukraińców nakazał małemu chłopcu, by ten 
samodzielnie wdrapał się na tę górę martwych braci i dopiero tam został zastrzelony. 
Enoch Lejbka odpowiedzialny był za sprzątnięcie po akcji – wrzucał ciała  na wóz i 
wywoził na kirkut129. 

28 października 1942 roku, wyższy dowódca SS i policji Friedrich Wilhelm Krüger 
wydał rozporządzenie wyznaczające 6 miejsc w dystrykcie warszawskim, w których 
mieli być skoncentrowani Żydzi. Były to: Warszawa, Kałuszyn, Sobolew, Kosów, Rem-
bertów i Siedlce130. 

Potem pojawiły się afisze namawiające ukrywających się ocalałych Żydów do po-
wrotu do getta. Miało już nie być branek do Treblinki, ale tym, którzy się nie ujawnią 
grożono natychmiastowym rozstrzelaniem. Powstało tzw. restgetto, czyli getto 
szczątkowe. Celem restgett było wykorzystanie siły roboczej pozostawionych przy 
życiu Żydów oraz wyłapywanie nadal ukrywających się po aryjskiej stronie. Władze 

                                                
127  Marian Jakubik: Komenda Ośrodka AKA „Łasica”..., s. 125. 
128  USHMM. 
129  Tamże. 
130  Raporty Ludwiga Fischera..., s. 600. 



ARTUR ZIONTEK 

 98

niemieckie wywieszały zawiadomienia gwarantujące bezpieczeństwo powracają-
cym131. 

W Kosowie restgetto umiejscowione było po wschodniej pierzei rynku obejmując 
zabudowania ulokowane także za nią. Rodziny rzemieślników, którzy wciąż pracowali 
w Treblince zostały umieszczone w dwóch wąskich uliczkach, w których do tej pory 
mieszkały uboższe rodziny – SS-mani nakazali im wybrać sobie domy. Dołączyło do 
nich także kilkadziesiąt osób, które zgłosiły się samodzielnie. Żydowska populacja 
Kosowa została zredukowana do kilkudziesięciu osób skupionych na dwóch uliczkach, 
ze studnią pośrodku.  

Po kilku tygodniach, bez żadnej zapowiedzi i ci ostatni przedstawiciele niegdysiej-
szej kosowskiej większości, zostali otoczeni przez SS i Ukraińską straż. Niektórzy Ży-
dzi celowo wybiegli wprost pod ostrzał – woleli śmierć na miejscu, aniżeli Treblinkę. 
Byli i tacy, którzy zdołali się ukryć w uprzednio przygotowanych kryjówkach. Rodziny 
rzemieślników pracujących w Treblince i tym razem zostały oszczędzone. Dwie kobie-
ty, będące już w wagonach, zmierzających do Treblinki, powiedziały, że są matkami 
niezamężnych pracowników, pracujących w Treblince I i pozwolono wrócić im do 
domu. 

Ci, którzy zdołali się ukryć, opuścili swoje kryjówki po kilku dniach. Byli jednak 
świadomi, iż prędzej czy później dopełnią swego żywota na ulicach Kosowa, lub 
w Treblince. Stało się to jeszcze bardziej oczywiste, gdy któregoś wieczoru kilku  
SS-manów pojawiło się w miasteczku, aby w ramach rozrywki postrzelać do młodych 
żydowskich chłopców. Innych łapano i odrąbywano im głowy siekierą. Wydarzenia te 
przetrwały w pamięci jako „Wieczór Jankielów”, bo pięciu zabitych tak właśnie miało 
na nazwisko. „Od tego momentu, niewiele więcej jest do dodania” – pisze Barlew. 
W lutym 1943 roku, oddział SS zabrał rodziny rzemieślników, obiecując im normalne 
życie wraz z pozostałymi członkami rodzin. Tylko jedna osoba z nich przeżyła: Szy-
mon Cegel. Uciekł on z Treblinki, podczas buntu, który wybuchł w sierpniu. Zdezorien-
                                                
131  Zob. Szraga Fajwel Bielawski: Ostatni Żyd Węgrowa..., s. 157, przyp. 49. 
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towany, krążył wokół okolicy, aż trafił do rodziny Kołkowskich, mieszkających nad 
rzeką Bug. Tam też jego siostra ukrywała się wraz z mężem. Rodzina Kołkowskich, 
która zajmowała się spławianiem drzewa w dół rzeki, od dawna prowadziła interesy 
z żydowskimi handlarzami drzewnymi i właścicielami tartaków. Dwie rodziny ukry-
wała rodzina Golatowskich, małego chłopca nazwiskiem Szymuś przechowywała ro-
dzina Anuszewskich, młodego Jankiela – Franciszka i Bolesław Słoniewscy (chłopiec 
odwiedzał ich po wojnie)132, jedenaście osób ocalało dzięki rodzinie Jana Górala. 
„Część Żydów znalazła pomoc, część – rabunek, donos, śmierć”133. 

Po likwidacji getta część ocalałych Żydów zwróciła się do Stanisława Wojdygi, jed-
nego z organizatorów ruchu oporu w okolicach Kosowa, z prośbą o pomoc w utwo-
rzeniu oddziału partyzanckiego i przydzielenie broni. Wojdyga przychylił się do tej 
prośby. Tak powstał 12-osobowy żydowski oddział partyzancki w całości złożony 
z byłych policjantów z getta. Wyekwipowani byli w karabiny, które Wojdyga pozyskał 
jeszcze w kampanii wrześniowej i od tamtej pory przechowywał. 

Od 1941 r. funkcjonował także oddział Mońka Wolffa. Grupy pozostawały jednak 
w konflikcie ze sobą. Wolf nie mógł wybaczyć drugiemu oddziałowi, że jego członko-
wie z własnej woli zostali policjantami, oskarżał ich o wysługiwanie się Niemcom. 
Natomiast oddział składający się z policji żydowskiej – jak pisze Marian Jakubik – 
patrzył złym okiem na biedotę z oddziału Wolffa134. Wojdyga sugerował połączenie 
grup, ale jego rady nie zostały wzięte pod uwagę. Skonfliktowane oddziały nie były 
w stanie efektywnie działać. Wiosną 1943 r. Wolff i jego ludzie zostali namierzeni 
przez Niemców i wybici w lasach Ceranowskich. W tym samym czasie w okolicach 
Sterdyni ich los podzielili niegdysiejsi policjanci z getta135. 

                                                
132  Informacje Anny Kryczki i Witolda Radomskiego.  
133  Rachela Auerbach: Treblinka. Reportaż  [5-7 XI 1945], [w:] Wokół „Złotych żniw”, wybór i red. Daniel 

Lis, Kraków 2011, s. 18. 
134  Marian Jakubik: Komenda Ośrodka AKA „Łasica”..., s. 125. 
135  Tamże, s. 126. 



ARTUR ZIONTEK 

 100 

* 
 

Jednym z ostatnich epizodów Żydów kosowskich, zachowanych w dokumentach 
archiwalnych, jest notatka Czesława Zawadzkiego „Gozdawy”, szefa wywiadu Okręgu 
XII, dla centrali NSZ w Warszawie. Notuje on:  

 
W m. Kosów, pow. Sokołów, na cmentarzu żydowskim kopie się w porze nocnej 100 m. dłu-
gości doły, w których następnie chowa się osoby zagazowane w komorach gazowych w Tre-
blince. Wiadomość tę podaje of. inf. Węgrów jako 100% pewną, za rozsiewanie której grozi 
kara śmierci136.  

 
Nie chodziło tu jednak zapewne o transport ciał osób zamordowanych w Treblince, 
ale o tych, którzy zmarli w czasie transportu do Treblinki. Ciała ze stacji kolejowej 
przewożono nocą i chowano na kosowskim kirkucie.  

 
* 

 

Inny obrazek zapisany w lokalnej pamięci: Żydzi dowożeni do Treblinki wysiadając 
na miejscu doskonale wiedzieli jaki czeka ich los, choć wola życia do końca łudziła 
rojonymi obrazami137. W ostatnich chwilach rozpaczliwie szukając nienadchodzącego 
ratunku, krzyczeli spazmatycznie „polski Jezu ratuj nas”138. 

 
                                                
136  Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Biuro Udostępniania, sygn. 0208/1066, k. 16, zob. Mariusz 

Bechta: Między bolszewią a Niemcami. Konspiracja polityczna i wojskowa Polskiego Obozu Narodowe-
go na Podlasiu w latach 1939-1952, Warszawa 2008, s. 415-416. 

137  Zob. Artur Ziontek: „Treblinka, to brzmi ładnie...”. Nad opowiadaniem Arno Surminskiego, [w zbiorze:] 
Treblinka – historia i pamięć, red. Edward Kopówka, Siedlce 2015 (tam staram się rekonstruować 
świadomość Żydów zmierzających po swój kres do niemieckiego obozu zagłady w Treblince) 

138  USHMM 
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* 
 
Po wojnie wójtem Kosowa został Żyd Berko. Gdy weszli sowieci, co naiwnie utoż-

samiono z „wyzwoleniem”, miejscowa społeczność starała się wrócić do zwyczajo-
wych zajęć. W Polakach niechęć budzili Żydzi, którzy obnosili się ze swoim majątkiem. 
Ci zaś cieszyli się, że przetrwali. Równie gorzko reagowano na działalność wójta. Na-
rodowe Siły Zbrojne (NSZ) wydały na niego karę śmierci za czynne uczestniczenie 
w komunistycznym aparacie władzy. Wyrok został wykonany przez Antoniego Ładę 
ps. „Żuber”  podczas cotygodniowego targu. 

Część ocalałych Żydów, którzy wrócili do miasteczka weszła w skład komisariatu 
milicji. Zamieszkali w opuszczonych mieszkaniach nad posterunkiem. Do służby dołą-
czyli Polacy: Jurczak, Michalik i Stanisław Bartczuk. Którejś nocy żołnierze NSZ oto-
czyli komisariat i zastrzelili wszystkich zastanych funkcjonariuszy żydowskich. Ocalał 
jedynie Haim, który schował się w kominie139. Jurczaka i Michalika zabrano do pobli-
skiego lasu (Grabniak), tam odczytano im wyrok i rozstrzelano. Stanisław Bartczuk za 
swą gorliwą służbę został zastrzelony przez jednego z braci Strzałkowskich, żołnierza 
6 Wileńskiej Brygady AK 31 maja 1945 r.140 

Po tej akcji została garstka Żydów, Edward Domański szacuje ją na 6-7 osób141. 
Wszyscy wyjechali z Kosowa. Tak zakończyła się ponad dwu i pół wiekowa historia 
Żydów Kosowa Lackiego. 

 

* 
 

                                                
139  Tamże. Wieści o tej akcji szybko się rozeszły, ale utożsamiano ją ze zwykłym mordem. Zob. Rachela 

Auerbach: Treblinka..., s. 20; Rywka Barlew: Kosow Lacki..., s. 39. 
140  Jacek Odziemczyk, Artur Ziontek: Feliks Bartczuk..., s. 167. 
141  USHMM 



ARTUR ZIONTEK 

 102 

Pochodzący z nieodległych Rytel Święckich Stefan Pawluk, spisując pod koniec 
swego życia wspomnienia (ubrane w autobiograficzną powieść), kreślił w nich obraz 
powojennego Kosowa.  

 
Bogata w urodzajne ziemie okolica, otaczająca szerokim kołem to miasteczko, sprawiła, 

że Kosów szybko zaludnił się i rozbudował. W latach przedwojennych miasteczko to roz-
brzmiewało gwarą żydowską. Tak zwane śródmieście  z różnego rodzaju sklepami, małe 
wąskie uliczki i różne zakamarki na zapleczach domów frontowych zajęte były w znacznej 
większości przez ludność żydowską. Nadawało to miastu specyficznego charakteru dwuję-
zycznej społeczności o odmiennych obyczajach.  

Zniknęły z obszaru miasta typowe postacie w czarnych [...] habitach. Wraz z nimi zniknę-
ło wiele budynków z zaplecza, gdzie ongiś mieściły się niezliczone warsztaty rzemieślników 
wszelkich branż, krawcy, szewcy, murarze, rymarze, piekarze i wielu innych specjalności. 
Ucichł też gwar żydowskiej mowy, zmieniło się wszystko. 

Miasteczko stało się ciche i jakby skurczone w sobie, ludzi mało, a wygląd miasta bar-
dziej wiejski niż handlowy. 

Przechodząc główną ulicą pustą, gdzie tylko kiedy niekiedy ktoś przeszedł, wodził 
wzrokiem po ocalałych domach, po witrynach sklepowych, nic się tutaj nie działo, panował 
jakiś zastój, nigdzie warsztatów, rzemiosła, zgiełku małomiasteczkowego handlu. 

Kosów stracił swój dawny charakter, nie wytworzył jeszcze typowego charakteru w no-
wopowstałej rzeczywistości. Stefan wyczuwał jakąś lukę i nie znajdował nic, nie widział nic, 
czym można byłoby ją wypełnić. 

Miał nadzieję, że czas uformuje charakter miasteczka. Jednego był pewny, że już nigdy 
nie wróci jego dawny koloryt targowy rozgwar prowincjonalnego ośrodka handlowego142. 
 
 
 
  

                                                
142  Cyt. za: Artur Ziontek: Stefan Pawluk i jego wspomnienia, „Sokołowski Rocznik Historyczny” t. IV, 2016. 
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Post scriptum 
 

W księdze pamięci Żydów kosowskich143 zatytułowanej lapidarnie: Kosow Lacki, 
na wstępie zamieszczono wiersz Jakuba Reismana. Jest to smutne, ale nader wymow-
ne zakończenie tego epizodu dziejów miasteczka... 

 
 
 
Jakub Reisman 
 

Pozdrowienia z Kosowa Lackiego144 
 
 
Żydzi, oto ślę wam pozdrowienia: 
Kosów jest zniszczony, Kosów jest umarły. 
 
Nagrobki zniknęły z cmentarza. 
W domu modlitwy pogorzelisko. 
 
A na uświęconej ziemi, 
gdzie spoczywają ciała niewinnych 
ostał się kamień 

                                                
143  Ogólnie o księgach pamięci zob. Tam był kiedyś mój dom... Księgi pamięci gmin żydowskich, wybór 

i oprac. Monika Adamczyk-Garbowska, Adam Kopciowski, Andrzej Trzciński, Lublin 2009, tam też bi-
bliograficzne zestawienie ksiąg dotyczących Polski. 

144  Jakub Reisman: A Greeting from Kosow Lacki, [w:] Kosow Lacki..., s. 7, tłum. Artur Ziontek.  Wiersz 
podpisany w oryginale inicjałami Y.R., które redaktorzy rozszyfrowują: Yankev Reisman. Yankev w ję-
zyku jidysz oznacza Jakuba.  
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A na tym kamieniu wyryto, 
że były tu hitlerowskie hordy  
i starły w pył trzy tysiące Żydów. 

 
Żydzi, ślę wam pozdrowienia, 
ale nie mogę powiedzieć więcej niż: 
Kosów jest zniszczony, Kosów jest umarły. 
 
Całe pokolenia będą to opłakiwały. 
Piękne dzieci spoczywające ze swoimi matkami, 
Matki leżące obok swych pięknych dzieci. 
 
Raczki złożone na piersi, 
Żydzi, nie zapomnijcie morderców, barbarzyńców. 
 
Piękne dzieci spoczywające ze swoimi ojcami, 
Ojcowie leżący obok swych pięknych dzieci. 
 
Owinięci w modlitewne szale i łachmany 
Żydzi, nie zapomnijcie morderców, barbarzyńców. 
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KATARZYNA BIEŃ 
(Warszawa) 

 
 

Nazwiska Żydów kosowskich 
w XIX wieku 
 
 
 

Cele, metody i charakterystyka źródeł 
 
Celem niniejszej pracy było zbadanie zgromadzonego materiału źródłowego, który 

stanowią imiona i nazwiska Żydów z okolic Kosowa Lackiego. Badane antroponimy 
pochodzą z akt Urzędu Stanu Cywilnego gminy niechrześcijańskiej Kosów Lacki (po-
wiat Sokołów Podlaski). Analizie, głównie filologicznej, ale i statystycznej, poddano 
sześć Ksiąg do Zapisywania Aktów Urodzenia, Małżeństwa i Zejścia Osób Wyznania 
Mojżeszowego Parafii Żydowskiej Kossów1. Obejmowały one lata 1827, 1828, 1832, 
1833, 1834 i 1835. Widać więc, że między rokiem 1828 a 1832 wystąpiła luka mate-
                                                
1  Warto zaznaczyć, że obowiązek spisywania aktów stanu cywilnego w przypadku Żydów datuje się 

od momentu wprowadzenia kodeksu cywilnego Napoleona w latach 1808-1810. Do tego czasu, dla wy-
znawców judaizmu, istniały księgi, a raczej notatki duchowne lub kahalne, które nie były obowiązkowe, 
a tym samym cechowały się niedokładnością. Zob. Jakub Rothwand: Imiona przez Żydów polskich. War-
szawa 1866, s. 18-19. 
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riałowa, jednak wydaje się, że nie powinno to mieć większego wpływu na wyniki ana-
lizy, bowiem zmiany w systemie antroponimicznym nie zachodzą nagle, wręcz prze-
ciwnie –bardzo stopniowo, w ciągu długiego czasu.  

Księgi, mimo swej „leciwości”, były w zaskakująco dobrym stanie. Wszystkie 
w twardej, płóciennej oprawie, pięknie zdobione, czasem nieco podniszczone na ro-
gach i grzbiecie. Piękne, kaligraficzne pismo odręczne, raczej czytelne, nastręczało 
nieco trudności, gdyż zauważalna była stopniowa zmiana charakteru pisma. Począt-
kowo drobne, z czasem coraz większe i grubsze, niekiedy pozamazywane. Jednak po 
zapoznaniu się z manierami pisarskimi skryby, bez większych problemów można było 
odczytać zapis. Papier gruby, szorstki, szaro-zielonkawo-brązowy, czasem nieco po-
plamiony i ponadgryzany przez korniki, nie nastręczał jednak większych problemów. 
Praca badacza, wprawdzie nie łatwa, ale niezwykle frapująca, mobilizowała do wysił-
ku i twórczego myślenia, pobudzała do badania nieznanych dotychczas obszarów 
wiedzy. 

Szczegółowej analizie poddano ogółem 181 aktów urodzenia, 48 aktów małżeń-
stwa i 137 aktów zgonów, co dało w sumie 653 niepowtarzające się jednostki nazew-
nicze (407 nazwisk, 130 imion męskich i 116 imion żeńskich).  

Uschematyzowaną treść przykładowych aktów przedstawiono poniżej, stosując 
współczesną ortografię i interpunkcję. Odstępstwa od tych schematów są nieliczne 
i niewielkie.  

Zgodnie z rozprawą O aktach stanu cywilnego J. Wyczechowskiego, z 1860 roku, 
akt urodzenia jest dokumentem służącym do ustalenia bezwzględnego faktu urodze-
nia oraz pochodzenia danej osoby, wskazuje rodzinę, do której ona należy. Ponadto 
stanowi dowód indywidualności danego człowieka, jego narodowości, wieku, a tym 
samym zdolności (lub nie) uczestniczenia w pewnych czynnościach życia publiczne-
go2. W archiwaliach kosowskich stosowano następującą formułę aktów narodzin: 

 
                                                
2  Tamże, s. 25-27. 
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Działo się to w mieście Kossowie, dnia siedemnastego miesiąca stycznia tysiąc osiemset 
dwudziestego siódmego roku, o godzinie drugiej po południu. 

[tu podpisy ojca dziecka, świadków oraz urzędnika spisującego akt oraz pieczątka 
urzędnicza – K.R.]. 

Stawił się starozakonny Jankiel Leybowicz Brzoztek we wsi Jakubikach zamieszkały, lat 
trzydzieści cztery mający, w obecności świadków, Zundla Julkowicza Trukawki lat trzydzie-
ści jeden i Herszka Abramowicza Szulca lat sześćdziesiąt pięć mających, tu w Kossowie za-
mieszkałych. – I okazał nam dziecię płci męskiej, urodzone we wsi Jakubikach na dniu 
czternastym miesiąca bieżącego i roku, o godzinie siódmej wieczorem, z małżonki jego Feygi 
Majorowej lat dwadzieścia cztery mającej, któremu to dziecku, po obrzezaniu, nadane zosta-
ło imię Leybel. Akt ten stawającemu i świadkom przeczytany i przez ojca wraz ze świadka-
mi, Zundlem Julkowiczem Trukawką i Herszkiem Abramowiczem Szulcem, podpisanym zo-
stał. 
 

W badanym materiale wystąpił jeszcze inny, znacznie rzadziej używany, wzór zapisu 
metrykalnego: 

 
Działo się to w mieście Kossowie, dnia siedemnastego stycznia tysiąc osiemset dwudzie-

stego siódmego roku, o godzinie czwartej po południu. 
Stawił się Starozakonny Herszko Dawidowicz Rogowy, w mieście Kossowie zamieszkały, 

lat czterdzieści siedem mający i Zundel Julkowicz Trukawka, lat trzydzieści jeden liczący – 
świadkowie, w obecności których stanąwszy Mordko Lewkowicz Winograd mający lat dwa-
dzieścia dwa, w mieście Kossowie zamieszkały, okazał nam dziecię płci żeńskiej urodzone tu 
w Kossowie na dniu piętnastym miesiąca bieżącego, o godzinie piątej po południu z mał-
żonki jego Feygi Dawidowy, lat dziewiętnaście mającej – któremu to dziecku, po dopełnio-
nym obrządku, nadane zostało imię Gołda Beyla dwóch imion. – Akt ten stawającemu 
i świadkom przeczytany i przez ojca, wraz ze świadkami, Herszekiem Dawidowiczem Ro-
gowym i Zundlem Julkowiczem Trukawką, podpisanym został. 

– Janko Paderewski utrzymujący akta Stanu Cywilnego. 
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Pierwsza synagoga w Kosowie, powstała w XVIII w., w XIX znacznie ją rozbudowano.  
Spłonęła w wielkim pożarze, który strawił miejscowość w 1921 r. 
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Akta małżeństwa – dokumenty stanowiące prawny dowód zawarcia związku męż-
czyzny i kobiety, zapewniające temu związkowi pewne skutki cywilne3 (np. kwestie 
dziedziczności) miały następujący zapis: 

 
Działo się to w mieście Kossowie dnia ósmego stycznia tysiąc osiemset dwudziestego 

siódmego roku, o godzinie trzeciej po południu. 
Stawił się starozakonny Matus Lachmanowicz Lerman, rabin tutejszy, wraz ze staroza-

konnym Soelem Kijowiczem Grinbladem, w Kossowie zamieszkałym, lat dwadzieścia dwa 
mającym, urodzonym w mieście Stoczku z Kiwy i Mari – małżonków Grinblad, w mieście 
Stoczku mieszkających, z wyrobku utrzymujących się; i Sarą Dworą dwóch imion Bibułą, 
panną lat dwadzieścia mającą, z Szaja Szulimowicza Bibuły i Veszy – małżonków Bibułów, 
tu mieszkających, zrodzoną, dotąd przy rodzicach zostającą. 

W przytomności Kiwy Grinblada, ojca Soela i Szaja Szulimowicza, ojca Sary Dwory – tu-
dzież w obecności świadków, Zundla Julkowicza Trukawki, lat trzydzieści dwa i Jozka Lay-
bowicza Waynbruma, lat pięćdziesiąt dwa liczących, także tu mieszkających, oświadczył, 
że przed nim na dniu dzisiejszym między Soelem Kijowiczem Grinbladem i Sarą Dworą 
dwóch imion Szajówną Bibułą religijne zostało zawarte małżeństwo i że takowe poprzedzi-
ły trzy zapowiedzi, w dniach trzecim, dziewiątym i siedemnastym grudnia tysiąc osiemset 
dwudziestego szóstego roku, w Bożnicy. I że na małżeństwo nastąpiło zezwolenie ustne 
obecnych tu: Kiwy Grinblada i Szaja Bibuły, ojców osób nowo zaślubionych. I że tamowanie 
małżeństwa nie zaszło. Małżonkowie nowi oświadczyli przy tym, że umowę przedślubną 
ustnie między sobą zawarli. 

Akt ten stawającym i świadkom przeczytany, przez rabina Matusa Lachmanowicza 
Lermana, Kiwę Grinblada, Szaja Bibułę oraz Kundla Julkowicza Trukawkę i Jozka Laybowi-
cza Waynbruma, podpisanym został. 
 
Śmierć człowieka także stała się swoistym aktem społecznym, wymagała odnoto-

wania w Urzędzie Stanu Cywilnego. Akta zejścia ustalały bezwzględny fakt zgonu da-
nej osoby, podkreślały jej indywidualność, służyły jako dowód dla wszystkich zainte-
                                                
3  Tamże, s. 27. 
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resowanych, których życie ulegało zmianie w wyniku tej śmierci, które np. mogłyby 
dziedziczyć po zmarłym4. Omawiane akta były zapisywane w poniższy sposób: 

 
Działo się to w mieście Kossowie, dnia czwartego miesiąca stycznia tysiąc osiemset 

dwudziestego siódmego roku, o godzinie dziesiątej przed południem.  
Stawili się starozakonni, Zundel Julkowicz Trukawka, lat trzydzieści jeden i Moszko 

Abramowicz Blusztein, lat czterdzieści pięć liczący, i oświadczyli, że w dniu trzecim miesiąca 
bieżącego i roku, o godzinie czwartej po południu umarła Ester Leybowna, żona Dawida 
Joszkowicza Blumenkrantz. Po przekonaniu się naocznie podpisanego o zejściu Ester Dawi-
dowy, akt ten stawającym, którzy obydwa są sąsiadami zmarłej, przeczytany i przez Zundla 
Julkowicza Trukawkę i Moszka Abramowicza Bluszteina, podpisanym został. 
 
 

Dzieje kształtowania się nazwisk żydowskich 
 
O obecności Żydów na ziemiach polskich można mówić już od wczesnego średnio-

wiecza. Źródła historyczne donoszą o przybyciu przedstawicieli tego narodu już 
w XI wieku. Przywędrowali wówczas z Pragi. Zakłada się jednak, że znacznie wcze-
śniej, jeszcze za czasów pierwszych Piastów, docierali tu kupcy żydowscy, którzy od-
grywali znaczną rolę w życiu gospodarczym kraju. Dzięki swej ruchliwości 
i przedsiębiorczości oddawali liczne przysługi dworom książęcym. Byli także swo-
istym łącznikiem w kontaktach zagranicznych między poszczególnymi państwami5. 

O masowym napływie wyznawców judaizmu można jednak mówić dopiero na 
przełomie XIV i XV wieku, kiedy to uciekali oni przed zarazą i prześladowaniami, 
szczególnie z Niemiec, ale też ze Śląska i Czech. Emigrowali masowo do Polski, gdzie 
dzięki przywilejom Kazimierza Wielkiego (z 1364 i 1367 roku), które określały sta-

                                                
4  Tamże, s. 28. 
5  Jan Stanisław Bystroń: Nazwiska polskie, Lwów 1927, s. 154. 
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nowisko prawne Żydów w koronie oraz przywilejom dla gmin żydowskich wydanym 
przez wielkiego księcia litewskiego Witolda (1388 i 1389), mieli znacznie lepsze wa-
runki bytowe6. Zamieszkiwali przede wszystkim w miastach i żyli w zasięgu kultury 
miejskiej. To wielowiekowe zamieszkiwanie Żydów na ziemiach polskich z całą pew-
nością pozostawiło liczne ślady wpływów polszczyzny na ich antroponimię7. Maria 
Karpluk zauważa, że nazewnictwo Żydów jest przykładem językowej interferencji. 
Zjawisko to, zdaniem autorki, „zachodzi […] w sytuacji bilingwizmu i polega na utrwa-
leniu się odstępstwa od normy jednego z języków w rezultacie wprowadzenia elemen-
tów innojęzycznych”. W ten sposób powstaje zmiana modelu – w omawianym przy-
padku zmiana ta zachodzi w antroponimach żydowskich pod wpływem elementów 
słowiańskich (w tym polskich)8. Odwrotny proces również wydaje się oczywisty. 

Osiedlając się na naszych ziemiach, Żydzi przynieśli ze sobą swój język, ten czysty, 
hebrajski, wykorzystywany w obrządkach religijnych, ale i potoczny – jidysz, którego 
źródeł upatrywać należy u średniowiecznych Żydów aszkenazyjskich zamieszkują-
cych obszary niemieckojęzyczne. Język ten stanowi swoistą hybrydę, ponieważ jego 
trzon stanowią wprawdzie dialekty niemieckie, jednak dodatkowo zawiera on ele-
menty języka hebrajskiego (w tym języku był również zapisywany). Oprócz języka 
przynieśli także wysoko rozwiniętą kulturę, szczególnie religijną, swoje nazewnictwo, 
historię, a także daleko posunięte poczucie odrębności9. 

Imiennictwo Żydów, szczególnie to najdawniejsze, ma swoje źródła w historii 
i tradycji tego narodu, odzwierciedla koleje jego losu. Najczęściej korzeni „nazwań” 
szukać należy w księgach Starego Testamentu. Niektóre mają tę pierwotną, biblijną 
formę, inne, wskutek wpływów niemieckich, jidysz, polskich i wielu innych, uległy 
                                                
6  Tamże, s. 155. 
7  Tomasz Opas: Uwagi o wpływie języka polskiego na tworzenie się nazwisk Żydów polskich, „Biuletyn 

Żydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce” 1974, nr 1, s. 47-48. 
8  Maria Karpluk: Imiona i nazwiska Żydów polskich przykładem językowej interferencji, „Onomastica” 

XXXIX, 1984, s. 197. 
9  Jan Stanisław Bystroń: Nazwiska polskie..., s. 155. 
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zniekształceniu. Duży wpływ na nominację żydowską miały z całą pewnością przekła-
dy Pisma Świętego. Liczne formy imienne uległy zgrecyzowaniu. Są też takie antropo-
nimy, które pochodzą bezpośrednio od apelatywów hebrajskich, niemieckich, jidysz 
a także polskich.  

Owa hybrydalność nazw osobowych Żydów10 z całą pewnością ma związek z ich 
trybem życia. Przebywając wśród różnych narodów, w naturalny sposób przejmowali 
pewne elementy ich języka. O ile między sobą mówili po hebrajsku, o tyle w kontak-
tach zewnętrznych musieli używać również języka narodu, wśród którego przebywali. 
Wzajemne wpływy językowe były nieuniknione, mimo że początkowo charaktery-
styczną cechą społeczności żydowskiej było to, że osiadali w zwartych, izolujących się 
grupach, wrogo nastawiając się do otoczenia, promując program swej odrębności. 
Na ziemiach polskich ulegali więc nieuchronnie polonizacji, ewentualnie rutenizacji. 
Wszystko to ma odzwierciedlenie w ich imionach i nazwiskach. Obok nazwisk typowo 
żydowskich (hebrajskich), często żargonowych, pojawiały się nazwiska niemieckie, 
jidysz, potem z elementami polskimi, białoruskimi i ukraińskimi. Z czasem asymilacja 
na tyle się pogłębiła, że pojawiły się nazwiska typowo polskie, niczym nieróżniące się 
od tych noszonych przez rodzimych włościan.  

Podobnie jak w nominacji polskiej, początkowo najbardziej charakterystycznym 
typem nazw osobowych były patronimy. W XVII wieku, gdy liczebność Żydów zaczęła 
wzrastać, do identyfikacji poszczególnych osób nie wystarczały imiona, zaczęto więc 
używać określeń dodatkowych. Najprostszą formą było wymienienie imienia danej 
osoby z dodatkowym określeniem „Żyd” (Judeus). Z czasem najpopularniejsze stały 
się jednak nazwania odojcowskie (które jednak nie wykazywały jeszcze charakteru 
nazwisk rodowych11)12. Miały one różną formę, np. Mojżesz syn Jakuba, Mojżesz ben 

                                                
10  Zofia Abramowicz: Typy strukturalne nazwisk żydowskich (na podstawie materiałów archiwalnych 

białostockiego usc), „Białostocki Przegląd Kresowy” 8, 2000, s. 160. 
11  W przypadku chrześcijan, w tym samym czasie, czyli około XVII w., nazwiska odojcowskie przeważnie 

przechodziły już na potomstwo, zob. Tomasz Opas: Uwagi o wpływie języka polskiego..., s. 51. 
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Jakub13, Mojżesz Jakuba, Mojżesz Jakubowicz oraz niemieckie Moyses zon Jakub14. 
Zdarzały się także specyficzne, polskie modyfikacje, np. Abram Leybuś, Jakub Morduś, 
Leyb Mosiek. Z czasem patronimiczne formy nazwisk przybierały niemiecki formant -
son lub typowo polski -owic, -owicz / -ewicz (Mejerson, Trochimowic, Dawidowicz) 
oraz -ówna / -owna  w panieńskich nazwaniach żeńskich, np. Leyba Tobiaszówna, 
Basia Lewkowiczówna i -owa, w nazwiskach mężatek – Rózia Chaimowa, Rywka 
Abramkowa. Znane też były formacje z formantami -ow / -ew (Isajew, Jakubow), -czyk 
(Abramczyk, Jachelczyk), -uk / -czuk (Józefczuk, Iseruk), -ak (Boruszczak), itd.15. 

Identyfikacja przez podanie imienia ojca czy męża nie była jedyną w nominacji Ży-
dów. Zdarzało się, że zamiast imion ojcowskich podawano imię dziadków, teściów 
a nawet matki lub żony. Jednak ten matronimiczny typ nazewnictwa był archaiczny 
i konserwatywny, polegał na identyfikacji za pomocą nazwisk równych dopełniaczowi 
imienia matki, np. Mojżesz Adeli, a w zaborze rosyjskim tworzono go za pomocą sło-
wiańskiego sufiksu -in, np. Chankin, Dworkin. Znane też były formacje z jidyszowym 
sufiksem -(e)s, np. Elkies, Dworkes16. Omawiany typ nazwań występował najczęściej 
w języku potocznym, ale także w tzw. „kwitach”, czyli karteczkach podawanych rabi-
nom z prośbą o „interwencję” u Boga. Podobnie było przy modlitwach o zdrowie, Ży-
dzi wierzyli bowiem w cztery biblijne matki, które prosi się o wstawiennictwo w nie-
biosach17.  

                                                                                                                        
12  Tamże, s. 49-54. 
13  Form typu imię + syn X-a używano „urzędowo”, np. przy akcie obrzezania, przy konfirmacji, 

przy powoływaniu do odczytania Tory, przy odmawianiu modlitwy za zmarłych, zob. Mojżesz Altbauer: 
Od typu metronimicznego do „pajdonimicznego”, „Onomastica” IV, 1958, s. 357. 

14  Jan Stanisław Bystron: Nazwiska polskie..., s. 156. 
15  Zofia Abramowicz: Słownik etymologiczny nazwisk Żydów białostockich, Białystok 2003, s. 9. 
16  Tamże.  
17  Mojżesz Altbauer: Od typu metronimicznego..., s. 355-357. 
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Ciekawym zjawiskiem w antroponimii Żydów był także tzw. pajdonimiczny typ na-
zwisk18, tj. utworzony od imienia dziecka, przeważnie pierworodnego syna, np. ojciec 
Dana, matka Awiwy. Był on popularny szczególnie w Izraelu, w małych, kolektywnych 
miejscowościach19. 

Z czasem, obok różnego rodzaju nazwań odimiennych, pojawiły się nazwiska po-
chodne od nazw geograficznych – miejscowości czy kraju, z jakiego dana osoba po-
chodziła. Pierwsze tego typu określenia można znaleźć już w Biblii. Jednak do XVII 
wieku były one mało popularne, później ich liczba znacznie wzrosła20. Najczęściej 
wiązało się to z faktem pojawienia się w danej miejscowości nowego mieszkańca. 
Tego nowo przybyłego identyfikowano za pomocą nazwy miejscowości, z jakiej po-
chodził. Początkowo więc najczęściej używano form opisowych typu przyimkowego – 
Szymon z Sącza (niekiedy nazwiska tego typu przechodziły na całą rodzinę przyby-
sza). Potem pojawiały się odmiejscowe nazwiska przymiotnikowe, np. Jankiel Cera-
nowski, Srul Kossowicki czy Szmul Siedlecki. Zdarzało się, że obydwa sposoby identy-
fikacji funkcjonowały jednocześnie. Wydaje się, że decydujący był tutaj element trwa-
łego i długiego pobytu w danej miejscowości. Stałych mieszkańców określano nazwi-

                                                
18  Mojżesz Altbauer (Od typu metronimicznego..., s. 361-363) wymienia następujące czynniki historyczno-

językowe, które wpłynęły na szerzenie się tego typu nazwisk: 1) Istnienie teoferycznych imion biblij-
nych o pierwszym członie Avi- lub Av- (np. Avidan – dosł. „Bóg sądził”), będącym synonimem Boga i Je-
go atrybutów. Imiona te, na gruncie nowohebrajskim uległy jednak sekularyzacji, zróżnicowały się zna-
czeniowo i składniowo, w wyniku czego wspomniany Avidan, w funkcji nazwiska oznaczałby „ojciec 
Dana”. 2) Arabskie formy typu Abu-Ali – „ojciec Alego” (gdzie Abu to nie tylko „ojciec”, ale też „posia-
dacz, właściciel jakiegoś majątku”), które miały zdecydowany wpływ na pajdonimika żydowskie. 3) 
Czynnik socjologiczny – szczególny stosunek do dzieci, przede wszystkim do pierwszego pokolenia 
urodzonego w odrodzonej ojczyźnie. Nazwisko pajdonimiczne było w takich wypadkach wyrazem sza-
cunku dla syna poległego w walce o niepodległość. 

19  Tamże, s. 361. 
20  Zofia Abramowicz: Nazwiska Żydów białostockich pochodne od nazw geograficznych, [w zbiorze:] 

Toponimia i oronimia. Prace ofiarowane Kazimierzowi Rymutowi, red. Aleksandra Cieślikowa i Barbara 
Czopek-Kopciuch, Kraków 2001, s. 223; Tomasz Opas: Uwagi o wpływie języka polskiego..., s. 54. 
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skami przymiotnikowymi, natomiast nowych osiedleńców lub osoby w jakiś sposób 
związane ze swą dawną miejscowością zamieszkania, identyfikowano opisowo (Icko 
z Tarnowa)21. Wśród nazwisk odmiejscowych charakterystyczne były także nazwania 
z formantem typowo niemieckim -er, np. Pozner, Warszauer, te jednak najczęściej 
występowały jako niemieckie formy obok polskich nazwisk na -ski, -cki, i -dzki22. Zofia 
Abramowicz  
w swym artykule poświęconym geograficznym nazwiskom Żydów23 zwraca uwagę na 
fakt, że w XIX wieku tego typu nazwiska pojawiają się w Polsce zdecydowanie częściej 
niż w innych krajach. Badaczka wiąże to zjawisko z zachodnią tradycją kulturową, 
w której antroponimy odmiejscowe zajmują szczególną rolę. Ciekawym zabiegiem 
w antroponimii Żydów było łączenie form odmiejscowych z patronimicznymi, co zde-
cydowanie uszczegółowiało identyfikację (np. Gimpel Moszkowicz Szczeciński, Lewko 
Jakubowicz Sokołowski). 

Kolejną, bardzo liczną grupę w antroponimii żydowskiej, stanowiły nazwiska od-
zawodowe (dziś najczęściej zaliczane przez badaczy do grupy nazwań apelatywnych), 
wśród których przeważały te od zawodów świeckich, głównie rzemieślniczych, np. 
Abram Trybownik, Zymel Mosiężnik, Lewko Blachewnik, jednak nie zabrakło również 
tych związanych z zajęciami w synagodze, najczęściej o etymologii hebrajskiej – Ka-
gan, Lewin, Kadysz, Chazan24. Niejednokrotnie te odzawodowe nazwania służyły do 
identyfikacji członków najbliższej rodziny (choć mogli oni pracować w zupełnie in-
nym zawodzie), stąd nazwania typu Feyga Wulfowa Złotniczka, Józef syn Efraima 
Korzennika25. I tak część nazwań oznaczających zawody i różnorodne czynności Ży-
dów zaczęła pełnić funkcję nazwisk, utrzymywała się w danej rodzinie, choć nie ozna-

                                                
21  Tomasz Opas: Uwagi o wpływie języka..., s. 56. 
22  Jan Stanisław Bystroń: Nazwiska polskie..., s. 157. 
23  Zofia Abramowicz: Nazwiska Żydów…, s. 223. 
24  Zofia Abramowicz: Typy strukturalne…, s. 161. 
25  Tomasz Opas: Uwagi o wpływie języka..., s. 56-57. 
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czała zawodu aktualnie wykonywanego przez daną osobę, np. Abram Mydlarzowicz 
mógł być arendarzem, a Hossja Rabinowicz – kupcem26. 

Był to niezaprzeczalnie początek nazwisk rodowych. Częstą praktyką w omawianej 
grupie nazwisk były liczne tłumaczenia. Często nazwa danego zawodu motywowała 
powstawanie nazwisk w kilku językach, np. pol. Krawiec, ros. Portnoj, niem. (jid.) 
Sznajder i podobnie Rybak, Fiszer; Szewc, Szwec, Sapożnik, Szuster itd.27. 

Ostatnią typową grupą w nominacji żydowskiej są nazwania apelatywne (wcze-
śniejsze przezwiska), popularne szczególnie w XVIII wieku (choć spotykane już 
znacznie wcześniej). Cechowały się one dużym zróżnicowaniem, zarówno pod wzglę-
dem treści, jak i formy. Mogły być równe apelatywom, bądź też utworzone od nich za 
pomocą różnych formantów. Pochodziły najczęściej od cech fizycznych czy społecz-
nych swego nosiciela (Blady), ze świata zwierząt i roślin (Baran, Kwiat, Szczupak, 
Migdał), od nazw przedmiotów, wytworów, narzędzi (Kloc, Łopata, Młotek) itd. Bar-
dzo długo nie były one nazwaniami stałymi, podlegały nieustannym zmianom. Świa-
dectwem daleko posuniętej interferencji językowej jest proces powstawania nazwisk 
żydowskich równych apelatywom polskim28. Nazwiska apelatywne, szczególnie od-
zwierzęce, ale też odroślinne odgrywały w społeczności żydowskiej szczególną rolę. 
Pełniły funkcję symboliczną i magiczną. Zofia Abramowicz nazywa je „nazwiskami 
emblematycznymi” bądź „ewokacyjnymi”29. 

Jak widać z powyższej charakterystyki system antroponimiczny Żydów był bogaty 
i bardzo zróżnicowany. Ciekawy wydaje się fakt, że bardzo długo nazwy osobowe nie 
były dziedziczne i niezmienne do końca XVIII wieku30. Wręcz przeciwnie ich struktura 
była bardzo niestabilna, podlegały nieustannym modyfikacjom, powstawało wiele 

                                                
26  Tamże. 
27  Zofia Abramowicz: Typy strukturalne…, s. 162. 
28  Maria Karpluk: Imiona i nazwiska Żydów..., s. 205. 
29  Zofia Abramowicz: Nazwiska Żydów białostockich..., s. 13. 
30  Leonarda Dacewicz: Antroponimia Białegostoku w XVII-XVIII wieku, Białystok 2001, s. 26. 
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form obocznych. Jeden człowiek mógł być nazywany przez swoje życie na kilka, 
a nawet kilkanaście sposobów, ponieważ był czyimś synem, gdzieś mieszkał, czymś 
się zajmował i charakteryzował. Formy potoczne współistniały z oficjalnymi, zdrob-
niałe z pełnymi, itd. Ta dowolność i zmienność sprawiała z całą pewnością wiele kło-
potów, szczególnie w życiu publicznym. Potrzebna prawnego uregulowania tej kwestii 
była oczywista. 

 

Próby prawnego uregulowania  
kwestii nazwisk Żydów 
 
Ostatecznie nazwiska Żydów (w sensie prawnym), podobnie jak nazwiska polskich 

chłopów i plebsu, ukształtowały się bardzo późno, bo dopiero w XIX wieku. Polscy 
Żydzi otrzymali wówczas swoje nazwiska na podstawie zarządzenia administracyjne-
go31. Wcześniej powstawały tylko różne koncepcje prawne dotyczące tej kwestii. Już 
za czasów Stanisława Augusta zaprojektowano reformę Żydów, która przewidywała 
normalizację nazwisk oraz przybieranie przez wyznawców judaizmu nazwań stałych, 
niezmiennych i dziedzicznych32. Jednak do końca Rzeczpospolitej szlacheckiej proces 
kształtowania się nazwisk Żydów wciąż się nie zakończył.  

Władze poszczególnych zaborów, wprowadzając swoje ustalenia prawne i porzą-
dek administracyjny, przystąpiły także do porządkowania spraw nazewnictwa Żydów, 
wprowadzając odpowiednie przepisy. Na terenie zaboru austriackiego, cesarz Józef I 
nakazał społeczności żydowskiej przybierać nazwiska w ciągu dwóch lat (dekret 
z 1787 roku). Kolejne rozporządzenie wydał, po III rozbiorze, Franciszek I. W zaborze 
pruskim odpowiedni dekret w tej sprawie ukazał się w 1797, kolejny w rok później. 
                                                
31  Kazimierz Rymut: Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. I, s. XXVII. 
32  Maria Brzezina: Literackie nazwiska Żydów, „Onomastica” XXXI, 1986, s. 178; Jan Stanisław Bystroń: 

Nazwiska polskie..., s. 158; Kazimierz Rymut: Nazwiska Polaków..., s. XXVII. 
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Ostateczny, półroczny termin przybierania nazwisk przez społeczność wyznania moj-
żeszowego wyznaczył nakaz z 1812 roku. Kolejne wzmianki w tej sprawie pochodzą 
z 1847 roku, kiedy to Żydów, którzy nie posiadają nazwisk, uznano za obcych33.  

Proces przybierania (a raczej nadawania) Żydom stałych, dziedzicznych nazwisk 
przebiegał w bardzo zaskakujący sposób. Powstawały, specjalnie w tym celu stworzo-
ne, komisje. Miały one decydować o nadawaniu odpowiednich nazwisk. Pozostawiono 
pewną ilość dawnych nazwań odimiennych, odmiejscowych i apelatywnych. Tworzo-
no też wiele nowych, bowiem ustawa zobowiązywała do nadawania nazwisk niepo-
wtarzalnych34. Zdarzało się, i to bardzo często, że to od urzędnika zależało, jakie na-
zwisko będzie nosiła dana osoba. Niektórzy zamożniejsi Żydzi, za odpowiednią opłatą, 
otrzymywali takie nazwiska, jakie chcieli, pięknie brzmiące, najczęściej złożone, 
z elementami Perl-, Gold-, Silber-, Rosen-, Blumen- oraz -berg, -tal, -baum, -stein, itp. 
Biednym nadawano zazwyczaj nazwiska odapelatywne, pochodzące od nazw zwie-
rząt, roślin, przedmiotów, przy czym nie szczędzono tu nazwań ośmieszających, cza-
sem wręcz wulgarnych35. 

Te administracyjnie nadane nazwiska ulegały jednak licznym zmianom. Do 1850 
roku można było, w uzasadnionych przypadkach, je zmieniać. Jednak w największym 
stopniu nazwiska Żydów ulegały modyfikacjom w aktach stanu cywilnego. Można 
wnioskować, że w dużej mierze jest to skutek codziennej praktyki urzędniczej. Nazwi-
ska zgłaszających się do urzędów ludzi zapisywano najczęściej w takiej formie, w ja-
kiej usłyszeli je urzędnicy. Żydzi, często niepiśmienni, nie byli w stanie wyegzekwo-
wać właściwej formy swego nazwiska. Błędy czy też niedokładny zapis mógł powsta-
wać również wskutek przyczyn tak prozaicznych, jak np. niewyraźna werbalizacja 
nazwiska przez jąkającego się lub sepleniącego petenta czy też brak uwagi urzędnika. 
Zdarzało się także, że z różnych przyczyn, do sporządzenia danego aktu Żydzi nie sta-

                                                
33  Kazimierz Rymut: Nazwiska Polaków..., s. XXVII. 
34  Jan Stanisław Bystroń: Nazwiska polskie..., s. 159. 
35  Maria Brzezina: Literackie nazwiska Żydów..., s. 179; Jan Stanisław Bystroń: Nazwiska polskie..., s. 159. 
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wiali się osobiście, lecz wyręczali się „pośrednikami”, nie zawsze do końca zaznajo-
mionymi z wszelkimi szczegółami36. Częstym problemem mogła być także mała świa-
domość własnego nazwiska wśród wyznawców judaizmu. Wynikało to z tego, 
że w życiu codziennym używali oni w stosunku do siebie przezwisk, przydomków, 
często matronimicznych, nie wiedząc dokładnie, jakie jest ich prawdziwe, metrykalne 
nazwisko. Dobrym przykładem na tego typu sytuację, jest jedna scena z Konopielki 
Edwarda Redlińskiego. Wprawdzie nie dotyczy ona społeczności żydowskiej, jednak 
doskonale ilustruje nieświadomość niższych, niewykształconych warstw społeczeń-
stwa, do których niezaprzeczalnie możemy zaliczyć starozakonnych: 

 
– […] Józef jesteś, a jak dalej? No, pochwal sie. 
– Kaziukow, mówi chłopiec i oczy rękami zasłania. 
– Kazimierz, to twój tato. Ale ty masz i nazwisko. No, jak? […] 
– Kirelejson, on na to, a my w śmiech: Kierelejsonami przezywajo w wiosce nas i Micha-

łow za tata, bo takie ich przymówisko. 
– […] Kirelejsony to wasz przydomek wioskowy? A nazwisko? Prawdziwe nazwisko? […] 
– Bartoszko! nie wytrzymuje Handzia, tatko przeciwio sie zaraz: Wcale nie! To tylko 

mówi sie Bartoszko. A naprawde jest Bartosz. Mój tato nazywali sie Bartosz, Stanisław Bar-
tosz! Uczycielka do mnie sie obraca, pyta, jak ksiądz zapisał nas przy ślubie? Bartosz czy 
Bartoszko? 

[…] Ja wstaje, ide na chate, jakieś papiery leżeli za Matkobosko […]. Daje jej te papiery 
i ten z pieczątko, ona pod okno niesie, czyta, czyta. 

– Bartoszewicz! ogłasza. 
– A dzie tam! złoszczo sie tatko: Bartoszewicze żyjo w Surażu. A w Taplarach Bartosze! 
Najbardziej zdziwiło Handzie. Śmiać się zaczeła: Bartosiewicz, hahaha, patrzajcie, Kazi-

mierz, tyle lat z nim żyła, myślała że z Kaźmierem, a on Kazimierz. I to Bartosiewicz! To ja 
Bartosiewicz Hanna? […] 

– Bartoszewicz, poprawia uczycielka i zapisuje: Bartoszewicz Józef! Zapamiętaj Ziutek37. 
                                                
36  Jakub Rothwand: Imiona przez Żydów polskich..., s. 29. 
37  Edward Redliński: Konopielka, Warszawa 1999, s. 104-105. 
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Widać więc jak niestabilne były nazwy osobowe. Problem ten zwielokrotniony był 

z powodu analfabetyzmu wśród Żydów, chłopów i drobnomieszczaństwa. W doku-
mentach archiwalnych często można spotkać wiele wariantów nazwiska jednej rodzi-
ny, czasem nawet jednej osoby. Inaczej wygląda jej nazwisko w metryce urodzenia 
a inaczej w akcie ślubu czy zejścia.  

Administracyjny obowiązek rejestrowania się w Urzędach Stanu Cywilnego był 
dla nieświadomych rzeczy Żydów nowością. Czasem też przykrym i niewygodnym 
obowiązkiem. Niejednokrotnie stronili od wywiązywania się z tych zobowiązań. Do-
tychczas główne wydarzenia w życiu – narodziny, małżeństwo i śmierć – nie wycho-
dziły poza obręb społeczności żydowskiej. Wewnątrz zaś były czymś naturalnym, 
funkcjonującym poprzez obrzędy religijne, np. obrzezania, nadania imienia, ślubu czy 
pogrzebu. Wszelkie zaś stosunki rodzinne i społeczne rozstrzygane były przez sądy 
duchowne lub kahalne. Żydzi, którzy przez długi czas wyłączeni byli ze służby pu-
blicznej i wojskowej, którym nie wolno było nabywać nieruchomości ziemskich  
i miejskich, którym do życia wydzielano pewne miejscowości lub rewiry, nie rozumieli 
najczęściej potrzeby spisywania aktów stanu cywilnego. Teraz, wchodząc w skład 
ludności ogólnej kraju, funkcjonując w życiu publicznym, musieli zaistnieć w aktach 
urzędowych. Stąd liczne komplikacje w tych kwestiach38. 

 

Klasyfikacje nazwisk żydowskich 
 
O ile w przypadku nazwisk rodzimych możemy mówić o bardzo wielu ich 

klasyfikacjach, o tyle przy nazwiskach Żydów polskich jest ich zdecydowanie mniej 
i cechują się bardzo dużą dowolnością. Przyczynę tego upatrywać można w dużej 

                                                
38  Jakub Rothwand: Imiona przez Żydów polskich..., s. 19-20. 
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różnorodności i hybrydyczności nominacji żydowskiej, co zostało już powyżej 
omówione. 

Pierwszą klasyfikacją nazwisk wyznawców judaizmu wydaje się klasyfikacja 
S. Malewicza, pochodząca z 1925 roku39. Badacz wydziela następujące grupy nazwisk 
Żydów: 
1. Nazwiska odmiejscowe, przeważnie przymiotnikowe, z charakterystycznym 

sufiksem -ski, -cki, -dzki, np. Miński, Wileński, Grodzieński, Słucki, Krzemieniecki, 
ale też Mińsk-er, Wileńcz-yk, Słuck-in, Kaminka, Meklemburg, Padwa.  

2. Nazwiska odzawodowe, utworzone najczęściej od zawodu własnego lub ojca, 
np. Krawiec, Stolar, Szklar, Cyrulik, Lakiernik. Niektóre nazwiska w tej grupie są 
pochodzenia obcego, głownie niemieckiego – Buchbinder, Zimerman. 

3. Nazwiska odimienne, utworzone od imienia ojca (patronimika) lub matki 
(matronimika), np. Eliasz, Matus, Gerszonowicz, Dawidowski, Izoczyk, Mejerson, 
Motkin, Nachamkes, Chanin, Estryn, Rywkin. 

4.  Nazwiska utworzone od cech zewnętrznych lub wewnętrznych, przezwisk a także 
wywodzące się z tradycji, związanych z daną osobą oraz wybrane z własnej chęci, 
np. Gros, Klejn(man), Rudy, Rotbart, Młotek, Pac, Cynamon, Gutman, Wilczyński, 
Bernsztejn, Grosberger.  
Malewicz wydziela ponadto grupę nazwisk charakterystycznych dla zamożniej-

szych Żydów (Goldman, Goldberg, Perelman, Zilberman, itp.) oraz nazwiska Żydów 
ubogich, „ciemnych umysłowo i niedomyślnych”, często obraźliwe i nieprzyzwoite 
(Paskudnik, Półżydek, Macher, Cymbał, itp.). Do nazwisk historycznych zalicza roz-
powszechnione na ziemiach polskich żydowskie „nazwania” typu: Kahan, Kohen 
i Kapłan.  

                                                
39  S. Malewicz: O pochodzeniu nazwisk żydowskich na ziemiach wschodnich, „Poradnik Językowy” Seria C, 

z. 1-10, 1925, s. 111-113. 
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Poza wymienioną wyżej klasyfikacją badacz wymienia jeszcze szereg nazwisk 
trudnych do ścisłego rozpoznania, m.in. Adliwańczyk, Awinowicki, Górowicz, Trubo-
wicz, Goch, Zinde, Margulies, Klaczko. 

Klasyfikację nazwisk Żydów polskich zaproponował także Tomasz Opas40. Wydzie-
lił pięć podstawowych grup: 
1.  Nazwiska odojcowskie (patronimiki), których podstawę stanowią żydowskie 

imiona własne, np. Abramowicz, Herszkowicz, Trichimowic, ale i Aaron syn Mosz-
ka, Jaskiel syn Szachny, Hajla córka Jasefowa czy nawet formy utworzone od imie-
nia teścia, np. Jakub zięć Froima. Są tu także nazwiska, które pod wpływem polsz-
czyzny uległy specyficznym zmianom – Mosiek, Leybuś, nazwiska żeńskie zakoń-
czone przyrostkiem -ówna / -owna – Tobiaszówna, Lachanowiczówna oraz -owa – 
Chaimowa, Abramkowa. 

2.  Nazwiska odmiejscowe, pochodzące od nazw miejscowości, miejsca dawnego za-
mieszkania, np. Icko z Tarnowa, Hercyk z Krasnego, Lewko Jakubowicz Sokołow-
ski, Berko Herckowicz Łańcucki, Moszek Krakowczyk, Zelman Tyśmienicki. 

3.  Nazwiska określające dawniej lub aktualnie wykonywany zawód, urząd lub czę-
ściej powtarzające się czynności oraz pochodne od nich, np. Herszko Złotnik, Jakub 
Rzeźnik, Leyzor Żelaźnik, Icek Błoniarz, Michał Szkulnik. 

4.  Inne nazwiska mające nierzadko cechy przezwisk, często występujące w postaci 
rzeczownikowej lub przymiotnikowej np. Jakub Koza, Moszko Mądry, Wolf Bocian, 
Mojżesz Bogaty, Dawid Szczupak, Lewko Namiotnik, Adam Turowiński, Katarzyna 
Niedźwiecka. 

5.  Nazwiska z widocznym wpływem obcym, szczególnie języka niemieckiego, które 
uwidaczniają zahamowanie i deformację procesu polonizacji nazwisk Żydów pol-
skich, np. Herszko Tuchweld, Frydman Weisman, Herszko Halbingorst, Zelman 
Lorberstraus. Nazwiska odmiejscowe modyfikowane są o niemiecki formant -er – 
Żyd Rzeszower. W grupie tej autor wymienia także nazwiska z wyraźnym wpły-

                                                
40  Tomasz Opas: Uwagi o wpływie języka..., s. 48-63. 
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wem łaciny i greki – Samuel Fenestrarius, Abram Victor, Icko Marcides, Jakub Jo-
achimides i in. 
Analizując literackie nazwiska Żydów, również Maria Brzezina zaproponowała, 

bardzo szczegółową zresztą, ich klasyfikację41. Poza sposobem identyfikacji za pomocą 
samego imienia, autorka wymieniła następujące grupy nazwisk żydowskich: 
1.  Nazwiska utworzone od propriów: 

a)  odojcowskie (patronimika), utworzone w różny sposób:  
– za pomocą różnych formantów, np. polskiego -owicz / -ewicz – Ickowicz, 
Izraelowicz, jidyjsko-germańskiego -son – Lewison, Rabinerson;  
– za pomocą hebrajskiego członu ben („syn”) – Ben Lewi; 
– za pomocą jidyjsko-germańskiego morfemu -(e)s – Firułkes, Majtałes; 
– oparte na rzeczowniku określającym rolę społeczną ojca – Hassytowicz, Rabi-
nowicz; 
– jako formy opisowe, złożone z wyrazu syn i dopełniacza od imienia ojca – Be-
rek syn Szymszela; 

b)  od imion kobiecych (matronimika), utworzone za pomocą formantu -owicz – 
Gitlowicz oraz -(e)s – Dwojres; 

c)  od nazw miejscowości, z charakterystycznym, polskim formantem -ski – Borski, 
Ilski, Poznański, ale i jidyjsko-germańskim -er – Będziner, Lubliner; częstą for-
mą są tu także nazwiska o konstrukcji przyimkowej – Herszko z Humania, Srul 
z Lubartowa. 

2.  Nazwiska pochodzące od apelatywów: 
a) wskazujące profesję – Szkolnik, Zastawnik; równe określeniom cech fizycznych 

i psychicznych: 
– rzeczownikowe – Brodawka, Czystość; 
– przymiotnikowe – Kaprawy, Smutny; 

b)  równe nazwom zwierzęcym – Kruk, Fisch; 
                                                
41  Maria Brzezina: Literackie nazwiska Żydów..., s. 169-178. 
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c)  równe nazwom roślinnym – Ananas, Migdał; 
d)  równe nazwom szlachetnych kruszców i kamieni – Gold, Rubin; 
e)  równe nazwom potraw – Kielbas, Ocet; 
f)  równe nazwom broni – Armata, Flinta. 

3.  Nazwiska dwuczłonowe (composita), najczęściej pochodzenia niemieckiego, 
z charakterystycznymi członami: -man (Glancman, Klugerman), -stein (Agatstein, 
Edelstein), -berg (Goldberg, Steinberg), -baum (Apfelbaum, Balsambaum), -blum 
(Rozenblum, Tabaksblum), silber- (Silberzweig, Silberknopf), rosen- (Rosenman, 
Rosendorf), fajn- (Fajnbube, Fajnhand), itd. 

4.  Nazwiska kobiece, utworzone od imion i nazwisk mężów i ojców: 
a)   nazwiska żon z formantem -owa – Ickowa, Lejbusiowa; 
b)   nazwiska córek: 

– z formantem -ówna – Knoblochówna, Mendelbrustówna; 
– z formantem -ówka – Faingussówka; 
– z formantem -anka – Goldberżanka, Knobloszanka. 

Badając antroponimię Żydów białostockich, również Zofia Abramowicz wypraco-
wała, na potrzeby swych badań, odpowiednią, bardzo szczegółową klasyfikację42. 
Wyodrębniła następujące grupy nazwisk: 
1.  Odapelatywne (niederywowane sufiksalnie w planie nazwisk): 

a)  pochodne od nazw zawodów lub czynności związanych z zajęciami w synago-
dze, najczęściej o etymologii hebrajskiej – Kachan (kohen „duchowny), Nejman 
(ne man „duchowny”), Sofer (sopher „pisarz, kopista”); 

b)  utworzone od nazw zawodów świeckich, o etymologii hebrajskiej, np. Chajet 
(„krawiec”), Kacef („rzeźnik”), Dajon („sędzia”), ale także innych etymologiach, 

                                                
42  W zasadzie można tu mówić o kilku klasyfikacjach, w zależności od tego, jaką grupą nazwisk badaczka 

się zajmowała. Klasyfikacje te, na potrzeby niniejszej rozprawy staram się połączyć w jedną, bardzo 
szczegółową, doskonale odzwierciedlającą stopień skomplikowania antroponimii Żydów. Zob. Zofia 
Abramowicz: Słownik etymologiczny..., 9-14; taż: Typy strukturalne…, s. 160-169. 
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jidyjskiej czy słowiańskiej, np. Krawiec, Fiszer, Szewc, Szuster, Czapnik, Glaser, 
Buchbinder  
i in.; 

c)  nazwiska odapelatywne typu przezwiskowego, pochodne od: 
– nazw zwierząt, ptaków, ryb – Wilk, Fuks (niem. Fuchs „lis”), Bocian, Gołub, 
Falk (niem. Falke „sokół”), Rypko, Fisz (niem. Fisch „ryba”), 
– części ciała (także zwierząt) – Bauch (niem. „brzuch”), Hirszbejn (niem. Hir-
sch „jeleń” i Bein „noga”), 
–nazw roślin, drzew, krzewów, kwiatów, ziół, owoców, warzyw itp. – Jęczmień, 
Jabłko, Topol, Bez, Rumianek, Cytryn, Birenbaum (niem. „grusza”), Pomeraniec 
(„pomarańcza”),  
– nazw przypraw oraz nazw różnych produktów i pokarmów – Kawa, Kawior, 
Kasza, Krochmal, 
–nazw metali i kamieni szlachetnych – Złotko, Gold, Klejnot, Bursztyn, 
– nazw pieniędzy i waluty – Pieniążek, Rubel, Czerwoniec, 
– nazw tytułów (książęcych, szlacheckich) – Król, Graf, Barin, 
– nazw tkanin – Jedwab, Atłas, Barchan, 
– nazw narzędzi, przedmiotów powszechnego użytku – Kałamarz, Świecznik, 
Łopata, 
– wyrazów oznaczających barwy – Czarny, Czernik, Bielak, Krasny, 
– leksyki oznaczającej wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, zachowanie, wady 
i zalety – Ślepak, Wysokier, Brodacz, Ryzykor, 
– inne – Błotnik, Góra, Pianka, Glina, itp. 

2.  Patronimiczne i patronimiczne, derywowane w planie nazwisk od różnorodnych 
genetycznie nazw osobowych: imion, nazw apelatywnych i in.: 
a)  utworzone za pomocą różnych sufiksów: 

-owicz, -ewicz – Nechemowicz, Rafałowicz, Semachowicz (hebr. Cemach „od-
rośl”), 
-ski, -ow/ski, -ew/ski, -cki (-ki) – Judkowski, Perecki, Judelewski, 
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-uk (-czuk) – Iseruk, Józefczuk, Karolczuk, 
-czyk – Wigdorczyk, Danczyk, 
-in – Jelin, Chilkin, Jowin, 
-ew – Isajew, Joselew, 
-ak – Boruszczak, 
-s (-es, -is) – Judkies, Jonas, Szmerkies, Chilkis, 
-i (sufiks hebrajski) – Jakobi, Itzhaki, Gerszuny; 

b)  formacje z -son „syn” – Abramson, Dawidson, Jonatson; 
c)  patronimiczne formacje odapelatywne – Rabinowicz, Kapłanowicz, Kwiatowicz, 

Krajczyk, Medowiuk, Bobrow, Gołoborodkin, Kowalski, Czeladnicki; 
d)  nazwiska od imion żeńskich, za pomocą różnych sufiksów: 

-in – Chawin, Itkin, Brajnin, 
-s (-es, -is) – Chawes, Margolis, Perlis, 
-ski – Maryński, Mariański, Rywski, 
-owicz – Dworkowicz, Surowicz, Gutowicz, 
-ek – Surek, 
- formacje z -son, -kind, -man – Dinenson, Rywkind, Rozenman. 

3.  Utworzone od nazw geograficznych: 
a)  bezsufiksalne, tzn. nazwa geograficzna występuje w funkcji nazwiska – Berlin, 

Frankfurt, London, itp.; 
b)  utworzone za pomocą różnych sufiksów, np. jid. (niem.) -er oraz słowiańskich  

-ski, -cki, -czyk, -ański, -ec:  
– od nazw dużych miast Polski, Białorusi, Ukrainy, Rosji – Brestowicki, Gdański, 
Grodzieński, Warszawczyk, Wileńczyk, 
– od nazw dużych miast zachodnioeuropejskich – Berliner, Berliński, Jerozolim-
ski,  
– od nazw krajów i krain geograficznych – Izraelski, Kurlandski, Sybirski, Czar-
nomorec,  
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–od nazw małych miasteczek podlaskich, wołyńskich, podolskich, śląskich, cze-
skich i in. – Borkowski, Brocki, Brzeziński, Chmielnicki, Ciechanower, Grabow-
ski, Janowski, Łazowski, Narewski, Tykociński, Zambrowski, 
– od dzielnic miast – Bojarski, Dojlidzki (Bojary i Dojlidy – dzielnice Białegosto-
ku), 
– od nazw rzek i innych obiektów geograficznych – Dwiński. 

Poza powyższym podziałem, autorka wymienia jeszcze nazwiska równe imionom 
męskim i żeńskim (Lewi, Markus, Matys, Joszpa, Bele) lub ich deminutywom i hipoko-
rystykom (Paszko, Pietraszko, Berek), a także nazwania równe etnonimom (Mazur, 
Polak, Polaczek, Cygan) i derywowane od nich (Duński, Holenderski). Wyodrębnia 
także nazwiska-abrewiatury, tworzone od pierwszych liter lub sylab innych nazw 
a nawet całych zwrotów frazeologicznych (Ben-Szimon „syn Szymona” > Basz, Kohen-
sedek > Kac, ach tow le-izrael sela „niech będzie dobrze Izraelowi” > Atłas). 

Zaprezentowane powyżej klasyfikacje antroponimów w zasadzie wyczerpują pod-
jęte zagadnienie. Analizując je, można zauważyć, że cechują się dużą dowolnością 
i różnorodnością, w zależności od materiału nazewniczego. Wydaje się, że na tym 
właśnie polega specyfika antroponimii żydowskiej.  

 

Typy strukturalne nazwisk Żydów kosowskich 
 
Wyekscerpowany materiał antroponimiczny, pochodzący z ksiąg metrykalnych 

kosowskiej gminy niechrześcijańskiej, okazał się niezwykle bogaty i zróżnicowany. 
Żadna z wymienionych i scharakteryzowanych powyżej klasyfikacji, nie wydaje się 
wystarczająca, by ściśle pogrupować zebrane nazwiska. Dlatego, na potrzeby niniej-
szej rozprawy, tworzę własny podział antroponimów Żydów kosowskich, posiłkując 
się dorobkiem wcześniej przytaczanych badaczy, w szczególności klasyfikacją zapro-
ponowaną przez Zofię Abramowicz. 
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W wyniku przeprowadzonych badań udało się uzyskać 407 niepowtarzających się 
nazwisk. Dalsza analiza zebranego materiału pozwoliła pogrupować uzyskane antro-
ponimy w kilka, zróżnicowanych wewnętrznie grup. Najliczniej reprezentowana jest 
grupa nazwisk utworzonych od apelatywów – wystąpiło tu 148 nazwisk, na kolejnych 
pozycjach plasują się: nazwiska odimienne – 138 jednostek nazewniczych, nazwiska 
złożone – 61, nazwiska odmiejscowe – 35, nazwiska obcego pochodzenia43 – 19. Dwie 
ostatnie grupy, najsłabiej reprezentowane to: nazwiska o niejasnej lub wielu możli-
wych etymologiach – 12 antroponimów oraz nazwiska dwuczłonowe – 3 tego typu 
przykłady. Ich wewnętrzne zróżnicowanie semantyczne i strukturalne, zostanie 
przedstawione poniżej, podczas szczegółowej charakterystyki.  

 
A. Nazwiska odapelatywne 
 
Nazwiska utworzone od apelatywów stanowią najliczniejszą i najbardziej zróżni-

cowaną grupę w przebadanej grupie antroponimów tak pod względem etymologicz-
nym, jak i strukturalnym. Znajdują się wśród nich zarówno niederywowane sufiksal-
nie w planie nazwisk, jak i takie, które zostały jako antroponimy zmodyfikowane za 
pomocą odpowiednich sufiksów. Ze względu na motywację semantyczną, wydzielić 
można następujące grupy nazwisk Żydów kosowskich (w poszczególnych grupach 
scharakteryzowane zostaną typy strukturalne): 

a) Nazwiska pochodne od nazw związanych ze światem fauny i flory 
To najliczniej reprezentowana grupa nazwisk utworzonych od apelatywów. Są 

wśród nich takie, które przeniesione bezpośrednio z grupy apelatywów, pełnią funk-

                                                
43  Podczas charakterystyki poszczególnych grup antroponimicznych charakteryzuję je wraz z nazwiskami 

pochodzącymi od apelatywów. Wszystkie bowiem nazwiska obcego pochodzenia utworzone zostały od 
różnych apelatywów, bądź niemieckich, bądź hebrajskich. W grupie nazwisk obcego pochodzenia nie 
uwzględniam również nazwisk złożonych, w których obydwa człony są obcego pochodzenia. Dla na-
zwisk tego typu tworzę oddzielną grupę. 
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cję nazwisk – Bocian, Jastrząb, Jeleń, Kukawka (gw. kukułka), Szczupak, Tracz, Tru-
kawka (turkawka), Ciarka (krzak lub owoc tarniny), Cybula, Dąb, Fiszbin, Gruszka, 
Imbir, Jabłko, Jęczmień, Kalina, Kwiat, Len, Migdał, Pszenica, Rydz, Rzepa, Rzodkiew, 
Śliwka, Trzcina, Winograd, Wiśnia, Zielonka. Pozostałe zostały utworzone za pomocą 
różnego rodzaju sufiksów: 
– deminutywnych: -ik, -ek, -ka, np. Karpik, Brzostek, Dębek, Grzybek, Jabłek, Kwiatek, 

Kalinka, Grabinka, Rzepka; 
– -ski, -ska – Czerwiński, Trzcińska, Trzciński, Jabłkowska, Jabłkowski, Zarębska, Za-

rębski; 
– -owicz, -ewicz – Olszewicz, Osienowicz, Makuszewicz; 
– -ak – Dębczak44.  
– przyrostek złożony: Dziub-(e)k-owicz 

W omawianej grupie znajduje się także kilka nazwisk, które zostały utworzone za 
pomocą derywacji paradygmatycznej45 – Wiśniowy, Wiszniowy (tu dodatkowa obocz-
ność ś:sz), Zytny (dodatkowa oboczność ż:z), Żytna, Żytny. Wspomnieć też należy 
o nazwisku Papuzia, które uznać należy za formę hipokorystyczną od apelatywu „pa-
puga”. 

b) Nazwiska utworzone od nazw osobowych i zawodowych 
W większości są to antroponimy niederywowane sufiksalnie w obrębie nazwisk: 

pochodzące od nazw zawodów – Celnik, Cyrulik, Czapnik, Rzeźnik, Wyrobnik, Han-
dlarz, Kotlarz, Mącarz, Młynarz, Okniarz, Piekarz, Smolarz, Sukniarz, Szlifiarz (i wa-
rianty Ślifiarz, Ślifierz), Krawiec, Kupiec, Szewc, Tracz, Kat, Kołodziej, Nauczyciel, Ry-
bak; od innych nazw osobowych i godnościowych – Bojar, Propinator. 

                                                
44  Przy tym nazwisku warto się zastanowić, czy nie stanowi ono potocznej formy nazwiska odojcowskie-

go, tym bardziej, że w analizowanym materiale antroponimicznym wystąpiło nazwisko Dąb (ojciec Dąb 
– syn Dębczak). 

45  Temu zagadnieniu poświęciła swój artykuł Aleksandra Cieślikowa: Problemy derywacji paradygma-
tycznej w antroponimii, „Onomastica” XXXV, 1990, s. 17-29. 
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Wystąpiły tu jednak także nazwiska utworzone za pomocą sufiksów: -ski, -ska – 
Wójtowska, Wóytowski; -ewicz / -owicz – Makuszewicz, Fiszerowicz. Ostatnie nazwi-
sko stanowi swoistą hybrydę językową. Do niemieckiej nazwy osobowej Fiszer („ry-
bak”) został dodany typowo polski sufiks. To bardzo częsta praktyka w antroponimii 
żydowskiej. 

Godnym szczególnej uwagi wydaje się nazwisko Kac, które jest akronimem utwo-
rzonym od hebr. wyrażenia kohen-cedek („sprawiedliwy”), oznaczającego w społecz-
ności żydowskiej kapłana. Jest to przykład nazwiska bardzo często występującego 
u Żydów, szczególnie aszkenazyjskich, dla których stan kapłański był najbardziej po-
ważanym46.  

c) Nazwiska utworzone od nazw przedmiotów, narzędzi, materiałów, produktów 
spożywczych 
W tej grupie nazwisk wiele wiąże się z wykonywanymi przez dane osoby zawoda-

mi, są to więc najczęściej antroponimy utworzone od nazw narzędzi, bądź materiałów 
niezbędnych do pracy: Bibuła, Hebel, Łopata, Naparstek, Nitka, Ołówek, Perkal, Żelaz-
ko; ale też od nazw przedmiotów codziennego użytku i produktów spożywczych: 
Świeca, Tabaka, Jarmułka, Ozdoba, Pałuba, Wertel, Cukier, Oley. Wymienić tu należy 
również nazwiska derywowane paradygmatycznie: Rogowa, Rogowy, Jedwabny. 

d) Nazwiska utworzone od nazw wskazujących na cechy fizyczne lub psychiczne no-
siciela albo na jego status społeczny 
Wymienić tu należy nazwiska rzeczownikowe i przymiotnikowe wskazujące na 

status społeczny bądź majątkowy – Biedak, Sierota, Żebrak, Nędza, Biedny, Biedna 
bądź na charakterystyczne cechy fizyczne – Rydz, Blada, Blady, Okrągły, Okrągła lub 
duchowe – Światła, Światły. Tylko dwa nazwiska w omawianej grupie zostały dery-
wowane sufiksalnie: Kras-owicz, Mal-czyk. 

 
 

                                                
46  Zofia Abramowicz: Słownik etymologiczny..., s. 12. 
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e) Nazwiska utworzone od nazw kolorów 
To nieliczna grupa nazwisk, z których zdecydowana większość została bezderywa-

cyjnie przeniesiona do grupy nazwisk, różnicując się tu na nazwiska męskie i tworzo-
ne od nich warianty żeńskie: Brązowy / Brązowa, Granatowy / Granatowa. Na uwagę 
zasługuje nazwisko Cern-ow-ski / Cern-ow-ska, które rozpatrywane jako pochodne od 
nazwy barwy „czerń, czarny”, byłoby utworzone za pomocą złożonego przyrostka  
-ow-ski.  

f) Nazwiska utworzone od nazw kamieni szlachetnych, minerałów, itp. 
Jak w wyżej omawianych typach nazwisk, również tu wymienić należy nazwiska 

równe apelatywom: Bursztyn, Kamień oraz derywowane za pomocą sufiksów (także 
złożonych): Kamińcz-yk, Złot-ow-ska, Złot-ow-ski bądź zmiany paradygmatu – Perło-
wy.  

g) Nazwiska obcego pochodzenia utworzone od apelatywów niemieckich i hebraj-
skich 
Nazwiska obcego pochodzenia, szczególnie niemieckiego, są charakterystyczne 

dla nominacji Żydów. Najczęściej są to antroponimy utworzone od niemieckich nazw 
zawodowych i osobowych – Buchbinder („introligator”), Kuperszmit („kotlarz”), Myl-
ner (niem. „młynarz”), Szulc (niem. „wójt, sołtys”), Szuler (niem. „uczeń, student”), 
Szuster (niem. „szewc”), Tuchman (niem. „osoba wyrabiająca sukno”), Waysner (nie-
m. „tynkarz”) Licht, Rotszteyn, Rubinstein, Wollman (niem. n. os.). W omawianej gru-
pie wystąpiły także nazwania oznaczające cechy fizyczne i psychiczne człowieka – 
Guter („dobry”), Kleiner („mały”). Jedno nazwisko zostało utworzone od apelatywu 
niemieckiego oznaczającego „wieniec z kwiatów” (Bluminkranc). Hebrajskie korzenie 
wykazuje natomiast nazwisko Sapir (hebr. „szafir”). 

h) Inne nazwiska odapelatywne 
Poza wyżej wymienionymi grupami nazwisk pozostaje pewna ilość antroponimów, 

które pochodzą od różnych apelatywów, a dla których trudno wyodrębniać oddzielne 
typy. Są to, niederywowane w planie nazwisk nazwania, takie jak: Tama, Dziura, Gabi-



KATARZYNA BIEŃ 

 132 

net, Gawenda. Poza tym, tradycyjnie już, wystąpiły nazwiska derywowane od różnych 
podstaw:  
– za pomocą przyrostka -ski, -ska, od nazw miesięcy – Styczyń-ska, Styczyń-ski bądź 

nazwy herbu – Zaręb-ska, Zarę-bski;  
– za pomocą przyrostka -ak od różnych apelatywów – Strzesz-ak, Grąd-ak, Piąt-ak;  
– za pomocą apelatywu deminutywnego -ek – Rost-ek  
– za pomocą rzadko występujących i mało produktywnych sufiksów -el i -un od róż-

nych podstaw – Chruści-el, Kierd-un.  
– za pomocą derywacji paradygmatycznej – Wieniowy, od nazwy herbu „Wieniawa” 

(wystąpiła tu dodatkowo aliteracja a:o).  
 

B. Nazwiska odimienne 
 
To bodaj najbardziej popularna grupa nazwisk, niezwykle charakterystyczna 

dla środowiska żydowskiego. W materiale kosowskim minimalnie ustępuje ilościowo 
nazwiskom utworzonym od apelatywów. Tradycja nazwisk tego typu, szczególnie 
patronimów jest znana od czasów starobiblijnych i rozpowszechniona na całym świe-
cie. Wskazuje najczęściej na silne więzi rodzinne i szczególną rolę rodziny47. Analiza 
zgromadzonego materiału odimiennego pozwoliła dostrzec pewną zależność. Otóż 
nazwisko typu odimiennego wystąpiło najczęściej w aktach zejścia (dość często rów-
nież w aktach ślubu). Wskazywało najczęściej na relacje zależnościowe bądź dzieci 
w stosunku do rodziców, bądź współmałżonków wobec siebie. Przeprowadzone ba-
dania pozwoliły wyodrębnić następujące, raczej regularne, grupy nazwisk, pochod-
nych od imion: 

 
 

                                                
47  Antoni Tronina: Geneza nazwisk żydowskich według źródeł biblijnych, „Studia Slawistyczne” 2002, t. 3, 

s. 114. 
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a) Nazwiska żeńskie utworzone od imienia, męża za pomocą sufiksu -owa 
Bardzo liczna grupa nazwisk w omawianym typie. Wystąpiły tu jednolite, regular-

nie tworzone nazwiska, można powiedzieć swoiste hybrydy językowe. Wszystkie one 
zostały utworzone na bazie imion typowych dla społeczności żydowskiej, za pomocą 
polskiego sufiksu -owa, wskazującego na relację zależnościową mąż – żona, np. Naftu-
łowa – żona Naftuły. Najczęściej obok tego odmężowskiego nazwiska kobiety posiada-
ły jeszcze nazwiska panieńskie (głównie odojcowskie), np. Chaja Berkowna Kielma-
nowa.  

W antroponimach kosowskich wystąpiły następujące nazwiska odmężowskie: 
Abramowa, Ankielowa, Aronowa, Berkowa, Boruchowa, Całkowa, Chaimowa, Chaskie-
lowa, Chronowa, Dawidowa, Eliaszowa, Fałkowa, Faybus(i)owa, Faywelowa, Gulma-
nowa, Herszkowa, Ichowa, Ifserowa, Ikowa, Izraelowa, Jankielowa, Jekowa, Joelowa, 
Joskowa, Joszkowa, Joźkowa, Judkowa, Juklowa, Juskowa, Kifmanowa, Leybkowa, Ley-
bowa, Leyzorowa, Maierowa, Majorowa, Matysowa, Mendlowa, Mordkowa, Moskowa, 
Nachmanowa, Naftułowa, Nizonowa, Noachowa, Peysachowa, Pinkusowa, Srulowa, 
Szaykowa, Szlamowa, Szmulowa, Szulimowa, Szymeiowa, Szymonowa, Szymsiowa, 
Troimowa, Uszerowa, Wolfowa, Zawlowa, Zelkowa, Zyszkowa. 

b) Nazwiska żeńskie i męskie utworzone od imienia ojca lub dziadka (patronimy) 
Podobnie jak formacje odmężowskie, nazwiska tego typu tworzone są regularnie 

od imion typowych dla wyznawców judaizmu, za pomocą polskich sufiksów zależno-
ściowych: 
– -owna / -ówna (dla nazwisk żeńskich): Abramowna, Berkowna, Gdalowna, Hersz-

kowna, Jankielowna, Joerowna, Kielmanowna, Kifmanowna, Kusz(e)lowna, Lew-
kowna, Leybkowna, Majorowa, Mendlowna, Mordkowna, Norkowna, Szeykowna, 
Szlamowna, Szmulowna, Szulimowna, Wolfowna, 

– -owicz / -ewicz (dla nazwisk męskich): Abramowicz, Anzlewicz, Aronowicz, Berko-
wicz, Boruchowicz, Chaimowicz, Chunowicz, Eliaszowicz, Gerszonowicz, Gulmano-
wicz, Herszkowicz, Ichowicz, Izraelowicz, Jankielowicz, Jędrowicz, Judkowicz, Ju-
skowicz, Kielmanowicz, Kuszelowicz, Lewicz, Leybkowicz, Leybowicz, Leyzorowicz, 
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Maierowicz, Majorowicz, Mendlowicz, Michelowicz, Mordkowicz, Moskowicz, Naftu-
łowicz, Nuchimowicz, Nutkowicz, Ochonowicz, Ozierowicz, Pinkusowicz, Srulowicz, 
Szaykowicz, Szmerkowicz, Szmulowicz, Szulimowicz, Szymkowicz, Wolfowicz, Zel-
manowicz.  

Od nazwisk patronimicznych mogą być derywowane inne formacje zależnościowe, 
wskazujące na relacje mąż – żona bądź ojciec – córka. W analizowanym materiale 
antroponimicznym wystąpiły cztery takie przypadki: nazwisko odojcowskie Aroni-
czowna (córka Aron(ow)icza) oraz nazwiska odmężowskie: Leybowiczowa, Oyzero-
wiczowna, Szulimowiczowa (żony Leonowicza, Oyzerowicza i Szulimowicza).  

c) Nazwiska równe imionom lub ich zdrobnieniom 
To najmniej liczna grupa w omawianym typie nazwisk. Wystąpiły tu nazwiska 

równe imionom – Bogdan, Rafał, Hel(l)er, Szeynman. Charakterystyczne jest to, że są 
to imiona różnego pochodzenia, co może świadczyć o tendencji przyjmowania przez 
Żydów systemów nominacyjnych narodów, wśród których przyszło im w danym cza-
sie żyć. W omawianej grupie znalazły się także antroponimy derywowane za pomocą 
sufiksu deminutywnego -ek – Bonek (od im. Bonim, Bunim bądź Bonifacy) oraz przy-
rostka -in – Lewin (od im. Lew, Lewi).  

d) Inne nazwiska odimienne 
Poza zaproponowaną powyżej klasyfikacją znalazło się kilka nazwisk odimiennych, 

derywowanych w planie nazwisk za pomocą polskich sufiksów: 
– złożonego -ow’-ecki / -ow’-ecka – Kafrowiecki, Kafrowiecka (od hebr. im. Kafri);  
– -ski – Sebar-ski (od im. Sebastian);  
– -arz – Szmulk-arz (od im. deminut. Szmulik < Szmul < Samuel). 

Na szczególną uwagę zasługuje także nazwisko Elkies, które jest jedynym przykła-
dem formacji matronimicznej w materiale kossowskim. Tego typu antroponimy two-
rzone były przez Żydów między innymi za pomocą jidyjsko-germańskiego sufiksu 
zależnościowego -es. 
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C. Nazwiska złożone 
 
Na szczególną uwagę zasługują żydowskie nazwiska złożone, które w kossowskim 

materiale antroponimicznym układają się w dwie grupy. Zdecydowana większość 
compositów pochodzi (w całości) z języka niemieckiego (jidysz). Nie zabrakło jednak 
także formacji hybrydalnych. Tylko jeden antroponim ma polski źródłosłów – Złoto-
gór.  

a) Nazwiska, w których obydwa człony są niemieckiego pochodzenia 
To bardzo popularny typ nazwisk w antroponimii żydowskiej. Najczęstsze elemen-

ty, które tworzą omawiane composita, to przedrostki Alt- – „stary” (Altszuler), Gold- – 
„złoty” (Goldgraben, Goldszmit); oraz przyrostki: -baum – „drzewo” (Elbaum, Rayzen-
baum), -berg – „góra” (Majdenberg, Grynberg, Mayerberg, Naydenberg, Roytberg, 
Waysberg), -man – „człowiek, mężczyzna” (Ankierman, Bitman, Feldman, Fiszman, 
Frydman, Gitman, Handelman, Hilman, Lerman, Malcman, Raychman, Szarfman, 
Szeynman); -stein – „skała, kamień” (Borensztejn, Blusztejn, Farbszteyn, Finkielsztein, 
Grynsztein, Perelsztein, Rubinsztein, Zylbersztejn Roytsztejn, Szleifszteyn, Szrayman, 
Szteynman, Woltman). Nazwiska tego typu często mają charakter metaforyczny po-
przez nawiązania do postaci i wydarzeń biblijnych. Element -baum nawiązuje np. do 
biblijnego „drzewa Jessego” stanowiąc symbol rodu i rodziny a formacje z -tein czy  
-berg przypominają górę Synaj i kamienne tablice przekazane przez Jahwe Mojżeszo-
wi. Z kolei formant -man odnosi się do Adama. 

Poza compositami złożonymi z tych typowych niemieckojęzycznych w badanych 
antroponimach, wystąpiły następujące nazwiska, utworzone od różnych podstaw 
niemieckiego pochodzenia, najczęściej apelatywnych: Apelbeim, Feferkrandz, Fisz-
beyn, Fridenzan, Gotlib, Grinblad, Hałchakier, Heinbrum, Lilenthal, Majdenburg, Szte-
inhardt.  
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b) Formacje hybrydalne 
Wraz ze zmianami miejsca zamieszkania, zmieniały się również nazwiska Żydów, 

czasem ulegały pewnym modyfikacjom. Wynikiem tego stały się hybrydy językowe, 
nazwiska składające się z dwóch różnych językowo elementów. W badanym materiale 
były to najczęściej połączenia elementów niemieckiego pochodzenia z cząstkami ro-
dzimymi, np. Granat-sztein (rodzimy ap. „granat, granatowy” + niem. Stein „skała, 
kamień”), Korzen-baum (rodzimy ap. „korzeń” + niem. Baum „drzewo, pień”), Nowen-
stern (rodzimy ap. „nowy” + niem. Stern „gwiazda”), Siejn-man (rodzima podstawa 
siej-, np. „siejać, sieja” + niem. Man „człowiek, mężczyzna”), Turb-stein (rodzimy ap. 
„turbina” < łac. turb „wir, obrót” + niem. Stein „jw.”). Wystąpiły też nazwiska, których 
elementy stanowiły cząstki pochodzące od imion różnego pochodzenia, które łączyły 
się bądź między sobą, bądź z innymi niemieckimi elementami, np.Naynbrum (im. Na-
im + n. os. Brum < Adam), Witlar (im. ż. Wita, Witalja + Hilary > Lary >Lar), Wayn-
brum (niem. ap. Wein „wino” + n. os. Brum < Adam), Albersztein (im. Albert + niem. 
ap. Stein „jw.”). 

 
D. Nazwiska odmiejscowe 
 
Kolejną grupę nazwań Żydów Kosowa Lackiego i okolic stanowią antroponimy 

utworzone od nazw miejscowości – miast, miasteczek, wiosek, polskich i obcych. Tego 
typu nazwiska są znane w nominacji żydowskiej od czasów starotestamentalnych 
i zajmują niezwykle ważną pozycję, gdyż stanowiły ważny czynnik identyfikacyjny 
u Żydów, którzy przecież byli narodem bardzo ruchliwym i nieustannie przemieszcza-
jącym się48. W analizowanym materiale pojawiły zasadniczo dwa typy nazwisk od-
miejscowych: niederywowane w planie nazwisk, tj. równe nazwom geograficznym 
oraz utworzone od nich za pomocą różnych sufiksów. 

                                                
48  Zofia Abramowicz: Słownik etymologiczny..., s. 10. 
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a) Nazwiska równe nazwom miejscowości 
Wystąpiły tu w większości nazwy miejscowości niemieckich – Grynberg, Neydorf, 

Rotszteyn, Szteinhardt. Tylko dwa nazwiska mają rodzimy źródłosłów: Ciechanowiec, 
Radzyń, Zielonka. 

b) Nazwiska utworzone od nazw miejscowości za pomocą różnych sufiksów 
To najbardziej produktywna grupa w omawianym typie nazwisk. Były one two-

rzone za pomocą derywacji paradygmatycznej – Męczyna (od n.m. Męczyn) oraz za 
pomocą różnych sufiksów, zarówno rodzimych, jak i obcych: 
– sufiksy rodzime -ski / -cki / -dzki – Ceranowski, Ceranowska, Cernowski, Cernow-

ska, , Czerwiński, Dębski, Grzymkowski, Krupińska, Krupiński, Osowski, Szczeciński, 
Trzcińska, Trzciński, Zaleska, Zaleski, Zaliwski, Zbuczyński, Grądzka, Grądzki, Kos-
sowicki, Kossowiecka, Kossowiecki, Siedlecki;  

– sufiks rodzimy -icz – Kosowicz; 
– sufiks jidyjsko-germański -er – Rostkier, Buczyner; 
– sufiks rodzimy -ak – Sterdyniak; 
– sufiks złożony -ewi-ak – Malesz-ewi-ak. 

Godne szczególnej uwagi jest ostatnie z wymienionych nazwisk. Wydaje się, że 
stanowi ono potoczną formę nazwiska odojcowskiego. W takim wypadku pochodziło-
by ono od nazwiska Maliszewski (Maleszewiak – syn Maliszewskiego). Formant -ak, 
występujący w tym nazwisku (podobnie w Sterdyniak), historycznie pełnił funkcję 
deminutywną i patronimiczną, tj. „przywoływał kognitywne pojęcie ojca i syna, relacji 
między nimi lub też młodej istoty, chłopca”49. 

 
 
 
 

                                                
49  Katarzyna Skowronek: Współczesne nazwisko polskie. Studium statystyczno-kognitywne, Kraków 

2001, s. 140. 
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Przed kosowską synagogą 
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E. Nazwiska o niejasnej etymologii 
 
Większość nazwisk żydowskich w przebadanym materiale ma więcej niż jedną mo-

tywację etymologiczną. Najczęściej jednak można wyraźnie wskazać na tę, która naj-
bardziej determinuje powstanie danego antroponimu. Wystąpiły jednak i takie nazwi-
ska, w których nie jest to do końca możliwe, gdyż ich etymologia jest bądź niejasna, 
bądź bardzo trudna do ostatecznego rozstrzygnięcia. Do nazwisk tego typu należą 
następujące nazwiska: Album, Boynor, Dyszkant, Dyskant, Gryczpan, Kardey, Mołok-
owna, Rosenbern, Szteynzer, Żelenik, Madrak. 

 
F. Nazwiska dwuczłonowe 
 
Ostatnią, najmniej liczną grupą antroponimów Żydów na badanym terenie są na-

zwiska dwuczłonowe typu Grzybek Szewc, Rogowy Propinator, Jedwabny Szmulkarz. 
Warto jednak przy tym zapytać, czy rzeczywiście są to typowe „prawnie zatwierdzo-
ne” nazwania osób, czy raczej nazwiska zwyczajowe, funkcjonujące w obrębie danej 
rodziny, wspólnoty czy gminy. Osobiście, skłonna jestem opowiedzieć się za drugż 
możliwością. Zauważmy bowiem, że dwa pierwsze antroponimy składają się w pierw-
szym członie z nazwisk apelatywnych (Grzybek oraz Rogowy) uzupełnionych o na-
zwania osobowe wskazujące na rodzaj wykonywanego zawodu bądź status majątko-
wy danej osoby (Szewc i Propinator). Ostatnie z wymienionych nazwisk, również 
apelatywne w pierwszym członie (Jedwabny) uszczegóławia nazwanie odimienne 
(Szmulkarz < Szmulik < Samuel), które może być na przykład utworzone od imienia 
ojca bądź może być związane z tradycją występowania tego imienia w danej rodzinie. 
Nazwiska tego typu niewątpliwie świadczą o rozbudowanym systemie nazewniczym 
wewnątrz gmin żydowskich. Trudno jednak sobie wyobrazić, by funkcjonowały one 
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w obiegu oficjalnym równorzędnie z „klasycznymi” nazwiskami, jednak z całą pewno-
ścią czasem były zapisywane w księgach metrykalnych50.  

Przedstawiony powyżej materiał antroponimiczny Żydów Kosowa Lackiego i oko-
lic jest świadectwem niezwykłej różnorodności nazewniczej w tej grupie etnicznej. 
Widoczne są w ich nominacji wyraźne wpływy antroponimii innych narodów bądź 
dobrowolnie przyjęte przez Żydów, bądź prawnie narzucane. Wiele ich nazwisk nie 
różni się zupełnie od nazwisk polskich czy niemieckich, co świadczy o ich daleko po-
suniętej asymilacji. Są jednak także takie nazwiska, które wykorzystują jedynie sche-
maty strukturalne nazwisk polskich a tworzone są na rodzimych (żydowskich) pod-
stawach (dobrym przykładem wydają się tu nazwiska odimienne). Wszystko to 
świadczy o bardzo dużych wzajemnych wpływach językowych. 

 
 

Słownik nazwisk 
 
Słownik składa się z haseł ułożonych w porządku alfabetycznym. Postać hasłowa 

jest inwariantną postacią danego nazwiska. Graficznie została ona pogrubiona w celu 
uzyskania większej przejrzystości (np. Abramowa). Pierwszą część hasła słownikowe-
go stanowi cytat ze źródła, obejmujący imię, nazwisko osoby, która jako pierwsza 
została odnotowana w aktach pod danym nazwiskiem (np. Truma Abramowa); rok, w 
którym miał miejsce zapis; skrót oznaczający rodzaj aktu, w którym miał miejsce zapis 
(np. AU, AŚ, AZ); oraz miejsce zamieszkania rejestrowanej osoby. Następnie w nawia-
sie okrągłym podaję wszystkie inne przypadki wystąpienia danego nazwiska (nazwi-
sko zapisuję przy tym w postaci inicjału), wraz z lokalizacją miejscową (np. Chaja 
Leybkowa A. – Zawady). W dalszej części hasła znajduje się wyjaśnienie etymologii 

                                                
50  Problem przenikania codziennych nazwań żydowskich do ksiąg metrykalnych został omówiony wcze-

śniej. 
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danego nazwiska. Zaznaczyć przy tym należy, że wymieniam wszystkie możliwe ety-
mologie danego nazwiska. Gdy dana etymologia związana jest z imieniem charaktery-
stycznym dla społeczności żydowskiej, odsyłam do słownika imion, stosując odsyłacz 
„zob. hasło… w słowniku im.” (np. zob. hasło Abram w słowniku im.). W dalszej części 
hasła słownikowego w nawiasie okrągłym, oddzielając średnikami, podaję listę słow-
ników i opracowań onomastycznych, w których dane nazwisko odnotowano, dodając 
szczegółową lokalizację, w postaci numeru strony (np. NCh, s. 2; Rt I, s. 1; SŻ, .s 49). 
Gdy różne hasła, mają tę samą etymologię lub któraś z etymologii pokrywa się, stosuję 
odsyłacz „por. hasło (hasła)” (np. por. hasła Abramowicz, Abramowa). 
 
Abramowa – Truma Abramowa 1833; AZ; Kossów (Chaja Leybowna A. – Zawady; Es-

ter Majorowa A. – Kossów; Ester z Majorowiczów A. – Sterdyń; Goyla z Laybowi-
czów A. – Ceranów; Leya z Leybowiczów A. – Lubiesza; Marya z Mortkowiczów A. – 
Kossów; Elka z Herszkowiczów A. – Kosów Ruski; Sara Srolowna A. – Sterdyń; Es-
tera Szeykowna A. – Wólka Okrąglik). Od im. Abram (zob. hasło Abram w słowniku 
im.). Abram-owa, żona Abrama. Por. też n. m. Abramowa (Grodno). (NCh, s. 2; Rt I, 
s. 1; SŻ, s. 49). Por. hasła Abramowicz, Abramowna.  

Abramowicz – Abram Leyb Abramowicz; 1834; AU; Kossów (Iko A. – Kossów; Leyzer 
A. – Kossów; Gerszon A. – Kossów; Ruchla A.; AŚ – Długie Kamieńskie; Chazkiel A.; 
AŚ – Kochy Porzędkowięta / Usza Wielka; Faybus A.; AZ – Maydan Maliszewski; 
Major A.; AZ – Sterdyń; Naftuła Abramowicz – Kossów; Abram A.; AZ – Kossów; 
Szmul Michel dwóch im. A.; AZ – Kossów). Od im. Abram (zob. hasło Abram 
w słowniku im.). Abram-owicz, syn / wnuk Abrama. Por. też n. m. Abramowa 
(Grodno). (NCh, s. 2; Rt I, s. 1; SŻ, s. 49). Por. hasła Abramowa, Abramowna. 

Abramowna – Gisza Abramowna; 1834 (25 lat); AŚ; Kossów (Chaia A.; AZ – Kossów). 
Od im. Abram (zob. hasło Abram w słowniku im.). Abram-owna, córka Abrama. 
Por. też n. m. Abramowa (Grodno). (NCh, s. 2; Rt I, s. 1; SŻ, s. 49). Por. hasła Abra-
mowa, Abramowicz.  
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Albersztein (Alberszteyn) – Ryfka Albersztein; 1827; AU; Wólka Okrąglik (Jankiel Zel-
manowicz A. – Wólka Okrąglik; Zelman Jankielowicz A.; AZ – Telaki). N. złoż., com-
posit.: Alber… – por. n. os. Alber, ta od im. Abraham (zob. hasło Abram w słowniku 
im.), Alpher, lub ap. stniem. Adal-bero „szlachetny niedźwiedź”; por. też n. m. Al-
bern (Wiedeń, Kärnten, Oberösterreich), Alba (Rumunia) oraz ap. niem. albern 
„wygłupiać się”, albern „niedorzeczny, głupi”, Alberei „wygłupiać się” oraz im. Al-
bert. + …stein – por. ap. niem. Stein „kamień, skała”, w śrwniem. „skała; warownia 
obronna na skale; kamień”; por. też n. m. Stein (liczne w Niemczech, Austrii, na Ślą-
sku, w Prusach Wsch.). (NN, s. 251; SŻ, s. 51-52; 299). 

Album – Major Pinkusowicz Album; 1832 (33 lata); AU-Ś; Kossów. Pochodz. n. nie do 
końca wyjaśnione. Może od n. os. Albaum, ta jako wariant Alban < łac. albus „biały” 
lub od im. Abraham (zob. hasło Abram w słowniku im.). Por. ap. pol. album. (SŻ, 
s. 108). 

Altszuler – Szlama Altszuler; 1835; AU; Kossów (Noach Abramowicz A. [rabin] – Kos-
sów). N. złoż., composit.: Alt… – por. ap. śrwniem. alt „stary”. + …szuler – por. niem. 
n. os. Schüler, ta od śrwniem. n. os. schuolær, schüeler „uczeń, student” ale też „kle-
ryk, nauczyciel”. (NN, s. 4, 233). 

Ankielowa – Feyga Izraelowna Ankielowa; 1828 (36 lat); AU-M; Kossów. Od im. Ankiel 
(zob. hasło Ankiel w słowniku im.). Ankiel-owa, żona Ankiela. 

Ankierman – Szeyna Leia dwóch im. Wolfowna Ankierman; 1834 (17 lat); AŚ; Kossów; 
(Faybus Szmulowicz A. – Kossów). N. złożone; composit.: Ankier… – por. ap. niem. 
Anker „kotwica”. + …man – por. ap. germ. manna, stwniem., śrwniem man „czło-
wiek, mąż, mężczyzna”, aluzja do bibl. Adama – im. Man jako skrócona postać st-
niem; por. też Manno – tradycyjny zamiennik im. Menachem, Mendel i in.; czasem, 
jako drugi człon n. os., pełni funkcję hipokor. (NN, s. 169; SŻ, s. 227). 

Anzlewicz – Kuszel Szymkowicz Anzlewicz; 1827 (20 lat); AŚ; Kossów, ur. w Czyżewie 
(Szymko Tobiaszowicz A. – Czyżew; Etka A. – Czyżew). Od im. Anzel (zob. hasło 
Anzel w słowniku im.). Anzl-ewicz, syn / wnuk Anzela. (Rt I, s. 9). 
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Apelbeim – Litman Mafikowicz Apelbeim; 1827 (31 lat); AU-Ś; Kossów. Od ap. niem. 
Apfelbaum „jabłoń” lub, jako n. złoż., composit.: Apel… – por. ap. niem. Apfel 
„jabłko”. + …beim – por. ap. śrwniem. boum, nniem. Baum, jid. bojm „drzewo, 
pień”; por. też im. Abraham (zob. hasło Abram w słowniku im.) i Beniamin. (NN, 
s. 13; SŻ, s. 54; 62). 

Aroniczowna – Małka Aroniczowna; 1832 (2 lata); AZ; Wólka Okrąglik. Od n. Aron-
(ow)-icz. Aron-icz-owna, córka Aron-(ow)-icza. (SŻ, s. 54-55). Por. hasło Arono-
wicz. 

Aronowa – Lita z Szmulowiczów Aronowa; 1832 (wiek nieznany); AU-M; Sabnie (Mał-
ka Herszkowna A. – Kossów; Gołda Joelowa A. – Kossów). Od im. Aron, Aaron (zob. 
hasło Aron w słowniku im.). Aron-owa, żona Arona. (Rt I, s. 10; SŻ, s. 54-55). Por. 
hasło Aronowicz. 

Aronowicz – Szlom Aronowicz; 1828; AU; Kamieńczyk (Dawid A. – Kamieńczyk). Od 
im. Aron (zob. hasło Aron w słowniku im.). Aron-owicz, syn / wnuk Arona. (NCh, 
s. 14; Rt I, s. 10; SŻ, s. 54-55). Por. hasła Aroniczowna, Aronowna. 

Berkowa – Hindla z Abramowiczów Berkowa; 1833 (19 lat); AU-M; Sterdyń. Od od im. 
Berk-o, Berek (zob. hasła Berek, Berko w słowniku im.). Berk-owa, żona Berka. Por. 
też ap. niem. Bär – „niedźwiedź” lub Ber (:im. Bernard). (SŻ, s. 65). Por. hasła Ber-
kowicz, Berkowna. 

Berkowicz – Zawel Berkowicz; 1832 (40 lat); AU-Ś; Kossów. Od im. Berk-o, Berek (zob. 
hasła Berek, Berko w słowniku im.). Berk-owicz, syn / wnuk Berka. Por. hasła Ber-
kowa, Berkowna. 

Berkowna – Chaja Berkowna; 1827 (21 lat); AU-M; Kossów. Od im. Berk-o, Berek (zob. 
hasła Berek, Berko w słowniku im.). Berk-owna, córka Berka. Por. hasła Berkowa, 
Berkowicz. 

Bibuła – Sara Dwora dwóch im. Szajowna Bibuła; 1827 (20 lat); AŚ; Kossów (Szaj Szu-
limowicz B. – Kossów; Vesza B. – Kossów; Feyga Gitla dwóch im. Szeykowna B.; AŚ 
– Kossów; Szeyko Szulimowicz B. – Kossów; Pasa B. – Kossów). Od ap. pol. bibuła 
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„gatunek papieru; przenośnie pijak”. Por. też ap. jid. bibl (bibulim) „zniesławienie, 
oszczerstwo”. (Rt I, s. 34; SŻ, s. 68). 

Biedak – Hinda Gdalowna Biedak; 1834 (20 lat); AŚ; Sokołów / Sterdyń (Pinkus 
Herszkowicz B. – Kossów). Od ap. pol. biedak, ten od bieda, stp. biada, bida. Por. też 
n. os. Bida, Biedak. (Rt I, s. 34-45; SŻ, s. 68). 

Biedna – Henia Jośkowna Biedna; 1827 (21 lat); AŚ; Kossów; (Sura B. – Kossów; Szuj-
na B. – Kossów). F. ż. od Biedny. Por. hasło Biedny. 

Biedny – Moszko Herszkowicz Biedny; 1827 (28 lat); AŚ; Kossów. (Herszko Dawido-
wicz B. – Kossów; Jośko Dawidowicz B. – Kossów). Od ap. pol. biedny, ten od bieda, 
stp. biada, bida. (Rt I, s. 34-35). Por. hasło Biedak. 

Bitman – Herszko Ozirowicz Bitman; 1828 (20 lat); AŚ; Ostrów (Ozier B. – Ostrów; 
Sara B. – Ostrów). N. złoż., composit.: Bit… – por. niem. Bitte „prośba’, bitten 
„prosić”. + …man – por. ap. germ. manna, stwniem., śrwniem man „człowiek, mąż, 
mężczyzna”, aluzja do bibl. Adama – im. Man jako skrócona postać stniem; por. też 
Manno – tradycyjny zamiennik im. Menachem, Mendel i in.; czasem, jako drugi 
człon n. os., pełni funkcję hipokor. (NN, s. 169; SŻ, s. 227). 

Blada – Reyza Blada; 1833; AU Kossów. F. ż. od Blady. Por. hasło Blady. 
Blady – Walf Chaimowicz Blady; 1833 (22 lata); AU-O; Kossów. Od ap. pol. blady. (Rt I, 

s. 39; SŻ, s. 70). 
Bluminkranc (Bluminkranz, Blumenkranz, Blumenkrantz, Blominkranc) – Maier Iko 

Bluminkranc; 1834; AU; Kossów (Herszko Wulfowicz B. – Kossów; Troim Herszko 
B. – Kossów; Dawid Joszkowicz B. – Kossów; Ester Leybowna B.; AZ – Kossów; 
Bluma Boruchowna Majorowa B.; AZ – Kossów; Major Całkowicz B. – Kossów). Od 
ap. niem. Blumenkranz „wieniec z kwiatów”, ten, jako composit.: Blumin… – por. 
niem. Blume „kwiat” +…kranc – por. niem. kranz „wieniec; przen. niewinność, 
dziewictwo; koło, krąg; rodzaj pieczywa”; por. też n. m. Cranz, Kranz (Hamburg, 
Brandenburg, Śląsk, Prusy Wsch.) oraz n. os. Kranz, Krantz (odpowiednik hebr. 
Zer).. (NN, s. 142-143; SŻ, s. 71, 190). 
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Blusztejn – Meyłuch Moszkowicz Blusztejn; 1827 (3 lata); AZ; Kossów (Moszko Abra-
mowicz B. – Kossów; Sta B. – Kossów). N. złoż., composit.: Blu… – por. ap. niem 
Blume „kwiat” lub Bloß „nagi, goły”. + …sztejn – por. ap. niem. Stein „kamień, ska-
ła”, w śrwniem. „skała; warownia obronna na skale; kamień”; por. też n. m. Stein 
(liczne w Niemczech, Austrii, na Śląsku, w Prusach Wsch.). (NN, s. 251; Rt I, s. 40; 
SŻ, s. 70-71, 299). 

Bocian – Herszko Leyzorowicz Bocian; 1828 (37 lat); AU-Ś; Kossów. Od ap. pol. bocian, 
gw. bociek, bocoń, bociana. (Rt I, s. 43; SŻ, s. 72). 

Bogdan – Freyda Bogdan; 1833; AU; Sterdyń (Berko Wolfowicz B. – Sterdyń). Od im. 
złoż. Bogdan, notowanego od XII w. Im. pochodz. sł. Wywodzi się od wyrazów Bóg i 
dan „dany”, stąd etym. „dany przez Boga”. Jest to jedyne sł. im. z elementem -dan, 
stąd niektórzy badacze przypuszczają, że zostało ono przyjęte przez Słowian od 
irańskich Scytów, gdzie istniało im. Bagadata mające to samo znaczenie. Im. B. mo-
że też być uznane za sł. odpowiednik gr. im. Teodor oraz łac. Deusdedit. Por. też 
n. m. Богдан (Witebsk, Kostroma, Karpatoukraina). (Rt I, s. 44-45; SŻ, s. 72). 

Bojar (Boiar) – Leyzor Chilkowicz Bojar; 1834 (4lata); AZ; Kossów (Chiel Dawidowicz 
B. – Koss ow; Reyza B. – Kossów). Od wsł. n. os. bojar, bojarz, bojarzyn „na terenie 
Rusi i Litwy szlachcic posiadający ziemię”. Por. też n. m. Bojary (dzielnica Białego-
stoku), Бояр, Бояра (Wołogda, Wiatka), Бояришки (Wilno). (Rt I, s. 46; SŻ, s. 73). 

Bonek – Boim Judkowicz Bonek; 1833 (48 lat); AZ-Ś; Kossów. Od im. Bonifacy (łac. 
bonum „dobro” i fatum „los, wróżba”. Por. też niem. n. os. Bon, Borne. (NCh, s. 23-
24; Rt I, s. 47). 

Borensztejn (Borynsztein, Borinsztein) – Joźko Borensztejn; 1828; AU; Kossów (Bo-
ruch Szmulowicz B. – Kossów; Leyzor B. – Kossów; Gołda B – Kossów; Ankiel Majo-
rowicz B. – Kossów; Kayma B. – Kossów; Tobiasz Boruchowicz B.; AZ – Kossów; 
Boruch Leyzorowicz B. – Kossów). N. złoż., composit.: Boren… – por. im. Boruch 
(zob. im. Boruch w słowniku im.); por. też ap. niem. Born – „źródło, zdrój”.  
+ …sztejn – por. ap. niem. Stein „kamień, skała”, w śrwniem. „skała; warownia 
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obronna na skale; kamień”; por. też n. m. Stein (liczne w Niemczech, Austrii, na Ślą-
sku, w Prusach Wsch.). (NN, s. 251; SŻ, s. 74; 299). 

Boruchowa – Czarna Szulimowna Boruchowa; 1828 (wiek nieznany); AU-M; Kossów. 
Od im. Boruch (zob. im. Boruch w słowniku im.). Boruch-owa, żona Borucha. (SŻ, 
s. 74-75). Por. hasło Boruchowicz. 

Boruchowicz – Szulim Boruchowicz; 1833 (1 rok, 20 tygodni); AZ; Kossów. Od im. 
Boruch (zob. im. Boruch w słowniku im.). Boruch-owicz, syn / wnuk Borucha. Por. 
hasło Boruchowa. 

Boynor – Herszko Jankielowicz Boynor; 1828 (21 lat); AŚ; Ostrów. (Jankiel Chaimo-
wicz B. – Ostrów; Ryfka B. – Ostrów). Pochodz. n. nieznane. 

Brązowa – Marya Leybowna Brązowa; 1827 (20 lat); AŚ; Kossów. (Hinda Szmulewicz 
B. – Kossów). F. ż. od Brązowy. Por. hasło Brązowy. 

Brązowy – Leyba Szmulowicz Brązowy; 1827 (wiek nieznany); AŚ-O; Kossów. Od ap. 
pol. brązowy. Nazwisko być może zw. z wykonywanym zaw. – farbiarz. 

Brzostek (Brzoztek) – Michel Brzostek; 1828; AU; Jakubiki (Jankiel Leybowicz B. – 
Jakubiki; Hinda B. [siostra] – Jakubiki; Cypa B. [siostra bliźniaczka] – Jakubiki; Ley-
ba Wigdorowicz B. – Kossów). Od ap. pol. brzost „gatunek drzewa”. (Rt I, s. 58). 

Brzozek – Leybel Brzozek; 1827; AU; Jakubiki (Jankiel Leybowicz B. – Jakubiki). Od ap. 
pol. brzoza „gatunek drzewa”. (Rt I, s. 58; SŻ, s. 79). 

Buchbinder – Srul Joskowicz Buchbinder; 11833 (20 tygodni); AZ; Kossów (Josko 
Jankielowicz B. – Kossów; Basia B. – Kossów; Jankiel Juzkowicz B.; AZ – Kossów). 
Od niem. n. zaw. Buchbinder „introligator”. (SŻ, s. 79). 

Buczyner – Iko Buczyner; 1834; AU; Kossów (Szmul Abramowicz B. – Kossów). Od 
n. m. z rdzeniem Bucz-, np. Buczyn Szlachecki, Buczki, Buczkowice. Jidyjsko-
germański formant -er służył do tworzenia nazwisk odmiejscowych. Por. też ro-
dzime Bucz; por. stp. buczeć „beczeć, płakać, mazać się” buczy, buczny. (Rt I, s. 60). 

Bursztyn – Itka Bursztyn; 1833; AU; Guty (Mortko Boruchowicz B. – Guty; Abram Szu-
limowicz B. – Kossów; Jenta B. – Prostyń; Szymei Boruchowicz B. – Prostyń; Men-
del B. – Kossów; Leyzor B. – Guty; Bertko Leyzorowicz B.; AŚ – Kossów; Leyzor B. – 
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Kossów; Peria B. – Kossów; Leyzor Szlema dwóch im. Szymsiowicz B.; AZ – Kos-
sów). Od ap. pol. bursztyn lub n. m. Bursztyn (Galicja). (Rt I, s. 64; SŻ, s. 81). 

Całkowa – Ruchla z Zawelowiczów Całkowa; 1833 (30 lat); AU-M; Maydan Wólka 
Okrąglik. Od im. Całk-o, Całek, Całke (zob. hasło Całka w słowniku im.). Całk-owa, 
żona Całki. (SŻ, s. 83). 

Celnik – Chana Celnik; 1834; AU; Sterdyń (Uszer Abramowicz C. – Sterdyń; Dawid 
Uszerowicz C.; AZ – Sterdyń). Od n. zaw. celnik „poborca opłat dla państwa, pra-
cownik urzędu celnego”. (Rt I, s. 68-69, SŻ, s. 83). 

Ceranowska – Ryfka Jankielowna Ceranowska; 1828 (6 lat); AZ; Kossów (Chaja C. – 
Kossów). F. ż. od Ceranowski. Por. hasło Ceranowski. 

Ceranowski – Jankiel Simsiowicz Ceranowski; 1828 (wiek nieznany); AZ-O; Kossów. 
Od n. m. Ceranów. Ceranow-ski. 

Cernowska – Szeyna Abramowna Cernowska; 1835 (20 lat); AŚ; Guty. F. ż. od Cernow-
ski. Por. hasło Cernowski.  

Cernowski – Abram Cernowski; 1835 (wiek nieznany); AŚ-O; Guty. Od n. m. Ceranów 
lub od ap. pol. czerń, czarny. 

Chaimowa – Liba z Moskowiczów Chaimowa; 1832 (30 lat); AU-M; Ceranów (Pecha 
z Abramowiczów Ch. – Ceranów; Sara z Herszkowiczów Ch. – Wólka Okrąglik; Mi-
necha z Abramowiczów Ch. – Ceranów; Brayna Zelkowna Ch. – Kossów). Od im. 
Chaim (zob. hasło Chaim w słowniku im.). Chaim-owa, żona Chaima. (SŻ, s. 84). 
Por. hasło Chaimowicz. 

Chaimowicz – Szmul Wulf Chaimowicz; 1832 (3 lata); AZ; Kossów (Leybko Ch. – Cera-
nów; Herszko Ch. – Kossów). Od im. Chaim (zob. hasło Chaim w słowniku 
im.).Chaim-owicz, syn / wnuk Chaima. (SŻ, s. 84). Por. hasło Chaimowa. 

Chaskielowa – Chaja Leja Fiszkowna Chaskielowa; 1834 (20 lat); AU-M; Kossów (Zny-
dla Herszkowna Ch. – Kossów). Od im. Chaskiel (zob. hasło Chaskiel w słowniku 
im.). Chaskiel-owa, żona Chaskiela. 

Chronowa – Cywa Chronowa; 1828 (40 lat); AU-M; Wólka Okrąglik. Od im. Chron (zob. 
hasło Chron w słowniku im.). Chron-owa, żona Chrona. 
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Chruściel – Feyda Pudkowna Chruściel; 1835 (17 lat); AŚ; Kossów (Judko Ch. – Kos-
sów; Judka Noskowicz Ch.; AZ – Kossów). Od ap. pol. chrust; brs., ros. Хруст 
„chrzęst, trzask”. Por. też n. os. Chrust, także Krost, Krust, te od śrwniem. krustel, 
krostel „chrząstka”. (SŻ, s. 90).  

Chunowicz – Josel Chun Chunowicz; 1833; AU; Muterki (Leybka Ch. – Puterki). Od im. 
Chun (zob. hasło Chun w słowniku im.). Chun-owicz, syn / wnuk Chuna. 

Ciarka – Judka Puskowicz Ciarka; 1835 (30 lat); AŚ; Węgrów (Feyga Leybowna C. – 
Węgrów). Od ap. pol. ciarka „krzak lub owoc tarniny” lub od gw. ciarać (się) „walać 
się. tarzać się”. (Rt I, s. 92). 

Ciechanowiec – Leyzor Nuzyn dwóch im. Ciechanowiec; 1834; AŚ; Nowy Ciechanowiec 
/ Kossów (Szoel Leyzorowicz C. – Nowy Ciechanowiec; Ryfka C. – Nowy Ciechano-
wiec). Od n. m. typu Ciechanowiec, Ciechanów (Mazowsze), Ciechanowiszki, Cie-
chanowo (Wilno), Ciechanowszczyzna (Mińsk), Ciechany (Wilno) oraz n. os. Cie-
chan (: n. m. Ciechany) i im. typu Ciechosław. (SŻ, s. 91). 

Cukier – Toyba Wulfowa Cukier; 1827 (wiek nieznany); AZ-C; Kossów. Od ap. pol. 
cukier, niem. Zucker „cukier” oraz n. os. Cuker. (Rt I, s. 102; SŻ, s. 92). 

Cybula – Szmul Cybula; 1832; AU; Trzeniec Mały (Jankiel Berkowicz C. – Trzeniec Ma-
ły). Od ap. pol. cebula, stp. cybula „gatunek rośliny”. Por. też n. m. z rdzeniem cebul-
, np. Cebule, Cebulki. (Rt I, s. 68; SŻ, s. 92). 

Cyrulik – Rochman Moszkowicz Cyrulik; 1827 (27 lat); AŚ; Czyżew (Moszko Zelkowicz 
C. – Czyżew; Judea Zelkowicz C. – Czyżew). Od n. zaw. cyrulik „chirurg, felczer, go-
libroda”. (Rt I, s. 106). 

Czapnik – Jankiel Joskowicz Czapnik; 1832 (70 lat); AZ; Sterdyń. Od n. zaw. czapnik 
„rzemieślnik wyrabiający czapki lub handlujący czapkami”. Por. też stp. capać, cza-
pać „chwytać”, czapa, czapka. (Rt I, s. 108; SŻ, s. 94). 

Czerwińska – Beyla Czerwińska; 1835; AU; Sterdyń. F. ż. od Czerwiński. Por. hasło 
Czerwiński. 

Czerwiński – Abram Leybowicz Czerwiński; 1835 (42 lata); AU-O; Sterdyń. Od czer-
wony „kolor” lub od czerwiec „szósty miesiąc roku”. Możliwe też pochodz. od 
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czerw, czerwik „rodzaj owada; miazga z tych owadów służyła do barwienia tkanin 
na czerwono”, stp. czerwiwy „robaczywy”. Por. też n. m. z rdzeniem Czerw-, np.: 
Czerwin, Czerwińsk (Mazowsze), Czerwiniec (Pomorze), Czerwień (Słonim, 
Mińsk), Czerwińskie (Rawa Ruska), Czerwińce (Brześć, Witebsk), Czerwińki (Gali-
cja). (Rt I, s. 114; SŻ, s. 95). 

Dawidowa – Ita Dawidowa ze Szlamów; 1828 (26 lat); AU-M; Kamieńczyk (Tema 
z Moskowiczów D. – Skibniew; Raszka Jankielowna D. – Kossów; Cyrla Ichówna 
D. – Kossów). Od im. Dawid (zob. hasło Dawid w słowniku im.). (Rt I, s. 127; SŻ, 
s. 98).  

Dąb – Joszko Chaimowicz Dąb; 1828 (35 lat); AU-Ś; Rutyniec Nowy. Od ap. pol. dąb. 
(Rt I, s. 128-129). Por. hasła Dębczyk, Dębek. 

Dębczyk – Simcha Bonim Dębczyk; 1828; AU; Sterdyń (Joszko Leybowicz D. – Kossów; 
Chaim Leybowicz D. – Kossów; Leybko Szymkowicz D. – Ceranów; Moszko D. – 
Sterdyń; Josko Leybowicz D. – Sterdyń; Szymon Leybowicz D.; AŚ – Czerwin; Leyba 
Szymkowicz D. – Czerwin; Marya Jozkowna D. – Czerwin; Sura Leybkowna D.; AŚ – 
Ceranów; Leybka Szymsiowicz D. – Ceranów; Marya D. – Ceranów). Od ap. pol. dąb 
lub dąbczak „młody, rosły dąb”. (Rt I, s. 128-129; SŻ, s. 98). Por. hasła Dąb, Dębek. 

Dębek – Chana Dębek; 1833; AU; Maydan Wólka Okrąglik (Całka Jankielowicz D. – 
Maydan Wólka Okrąglik; Szeyna Całkowna D.; AZ – Maydan Kossowski). Od ap. pol. 
dąb lub dąbczak „młody, rosły dąb”. (Rt I, s. 128-129; SŻ, s. 98). Por. hasła Dąb, 
Dębczyk. 

Dębski – Jankiel Dębski; 1828; AU; Kossów (Herszko Mordkowicz D. – Kossów). Od 
n. m. typu Dąb, Dąbie, Dęby, Dębszczyzna, Dębczyn i in. liczne w Polsce, na Białoru-
si i Wileńszczyźnie. (Rt I, s. 129; SŻ, s. 99). 

Dybczyk – Dawid Dybczyk; 1832; AU; Sterdyń (Josko Leybowicz Dybczyk – Sterdyń; 
Mosko Juzkowicz D.; AZ – Sterdyń). Od dybać, dawniej debać „czatować, skradać 
się” lub od ap. pol. dyba „kłoda, słup”. (Rt I, s. 161). 
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Dyrkant – Herszko Dyrkant; 1827; AU; Kossów (Wólf Joszkowicz D. – Kossów; Chana 
Srólowna Szulimowa D.; AZ – Kossów; Szulim Herszkowicz D. – Kossów). 
Od gw. dyra, dyr. „otwór, dziura”. (Rt I, s. 165). 

Dyskant – Ester Leia dwóch im. Wólfowna Dyskant; 1835 (18 lat); AŚ; Kossów (Wólf 
Juskowicz D. – Kossów; Gitla D. – Kossów). N. być może ma zw. z im. ż. jid. Disa, 
Dissa, to od Judyta (zob. hasło Ita w słowniku im.). Por. też Dys, Dyska, Dysko, 
te od ap. pol. dyszeć. (Rt I, s. 165; SŻ, s. 100). 

Dziubkowicz – Szlama Joźkowicz Dziubkowicz; 1828 (31 lat); AU-Ś; Kossów. Od dziób, 
dziobać. (Rt I, s. 179; SŻ, s. 106). 

Dziura – Herszko Moszkowicz Dziura; 1834 (95 lat); AZ; Kossów. Od ap. pol. dziura 
„wgłębienie”. Por. też n. m. Dziury. (Rt I, s. 175). 

Elbaum – Tyla Chana Elbaum; 1833; AU; Kossów (Maier Pinkusowicz E. – Kossów). Od 
niem. n. os. Elb-, Alb-, ta od śrwniem. alb „elf” lub od im. Elbert, Adalbert. Por. też 
ap. niem. Őlbaum „drzewo oliwne”, Album Albe, Alber „topola” oraz n. os. Albaum, 
ta jako wariant Alban < łac. albus „biały” lub od im. Abraham (zob. hasło Abram w 
słowniku im.). Por. też Alban, łac. „z Alby”, ap. łac. albus „biały”, oraz n. m. Alba 
(Turyn we Włoszech). (Rt I, s. 178; SŻ, s. 108). 

Elbum – Pinkus Major Elbum; 1828; AU; Kossów (Leyzor Ozierowicz E. – Kossów; 
Mordka Judka E. – Kossów; Maier Pinkusowicz E. – Kossów). Od niem. n. os. Elb-, 
Alb-, ta od śrwniem. alb „elf” lub od im. Elbert, Adalbert. (Rt I, s. 178). 

Eliaszowa – Frejda Eliaszowa; 1828 (38 lat); AU-M; Kossów. Od im. Eliasz (zob. hasło 
Eliasz w słowniku im.). Eliasz-owa, żona Eliasza. (NCh, s. 33; Rt I, s. 178-179). Por. 
hasło Eliaszowicz.  

Eliaszowicz – Herszko Eliaszowicz; 1832 (34 lata); AZ; Kossów. Od im. Eliasz (zob. 
hasło Eliasz w słowniku im.). Eliasz-owicz – syn / wnuk Eliasza. (NCh, s. 33; Rt I,  
s. 178-179). Por. hasło Eliaszowa. 

Elkies – Fiszel Moszko dwóch im. Jankielowicz Elkies; 1834 (23 lata); AŚ; Sokołów 
(Jankiel Moszkowicz E. – Sokołów; Cyrla E. – Sokołów). Od im. ż. Elka (zob. hasło 
Elka w słowniku im.). Jidyjsko-germański przyrostek -es jest charakterystyczny 
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nazwiskach tworzonych od imion, w tym przypadku prawdopodobnie od im. mat-
ki. (SŻ, s. 108). 

Fałkowa – Chana Dawidowna Fałkowa; 1834 (27 lat); AU-M; Kossów. Od im. Fałk 
(zob. hasło Fałk w słowniku im.). Fałk-owa, żona Fałka. Por. też n. m. Falki (Wilno, 
Bielsk Podl.), Falków (Wołyń, Bukowina), Falkowo (Wilno, Witebsk), Falkowsz-
czyzna (Wilno, Wołyń). (SŻ, s. 112). 

Farbszteyn (Farbsztejn) – Dwera Farbszteyn; 1832; AU; Sterdyń. (Kifman Majorowicz 
F. – Sterdyń). N. złoż., composit.: Farb… – por. ap. niem. Farbe „farba, barwa, kolor”. 
+ …sztejn – por. ap. niem. Stein „kamień, skała”, w śrwniem. „skała; warownia 
obronna na skale; kamień”; por. też n. m. Stein (liczne w Niemczech, Austrii, na Ślą-
sku, w Prusach Wsch.). Nazwisko być może zw. z zaw. wykonywanym przez ojca – 
farbiarz. (NN, s. 251; SŻ, s. 112; 299).  

Faybusowa (Faybusiowa) – Ryszka Eliaszowna Faybusowa; 1827 (31 lat); AU-M; Kos-
sów (Złotka z Jankielowiczów F. – Wólka Okrąglik; Chaja z Zawelowiczów F. – 
Maydan Wólka Okrąglik). Od im. Fajbus (zob. hasło Faybus w słowniku im.). Fay-
bus-owa, żona Faybusa. (SŻ, s. 111). 

Faywelowa – Szendla Szulimowna Faywelowa; 1834 (wiek nieznany); AU-M; Kossów. 
Od im. Fajwel (zob. hasło Faywel w słowniku im.). Faywel-owa, żona Faywela. (SŻ, 
s. 112). 

Feferkrandz – Leybko Feferkrandz; 1833; AU; Seroczyn (Ester F. [siostra bliźniaczka] – 
Seroczyn; Mosko Joskowicz F. – Seroczyn). N. złoż., composit.: Fefer… – por. niem. 
n. os. Feffer, Pfeffer, ta od ap. jid. fefer, śrwniem. phēffer, nniem Pfeffer „pieprz”. 
+ …krandz – por. ap. niem. Kranz „wieniec; przen. niewinność, dziewictwo; koło, 
krąg; rodzaj pieczywa”; por. też n. m. Cranz, Kranz (Hamburg, Brandenburg, Śląsk, 
Prusy Wsch.) oraz n. os. Kranz, Krantz (odpowiednik hebr. Zer). (NN, s. 142-143, 
195; Rt I, s. 188; SŻ, s. 112, 190).  

Feldman – Szyfra Jekowna Feldman; 1834 (18 lat); AŚ; Kossów (Jeko Zelmanowicz F. – 
Kossów; Beyla F. – Kossów). N. złoż., composit.: Feld… – por. ap. niem. Feld „polny, 
pole”. +…man – por. ap. germ. manna, stwniem., śrwniem man „człowiek, mąż, 
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mężczyzna”, aluzja do bibl. Adama – im. Man jako skrócona postać stniem; por. też 
Manno – tradycyjny zamiennik im. Menachem, Mendel i in.; czasem, jako drugi 
człon n. os., pełni funkcję hipokor. Por. też. niem. n. os. Feldmann. (NN, s. 169; Rt I, 
s. 188; SŻ, s. 113, 227). 

Felman – Gołda Jośkowna Felman; 1827 (18 lat); AŚ; Kossów (Jośko Lelmanowicz F. – 
Kossów; Beyla z Herszkowiczów Zelmanowiczowa F.; AZ – Kossów; Iko Zelmano-
wicz F. – Kossów; Chaim Jozkowicz F.; AZ – Kossów). Pochodz. n. nie do końca wy-
jaśnione. Możliwe powinowactwo z n. Feldman (por. hasło Feldman). F. Felman 
może być wynikiem błędnego zapisu w ks. paraf. 

Finkielsztein (Finkielsztejn) – Marya Finkielsztein; 1835; AU; Tosie (Herszko Maiero-
wicz F. – Tosie; Leia F. – Tosie; Judka Maierowicz F. – Tosie). N. złoż., comp.: Fin-
kiel… – por. śrwniem. vinke, nniem. Finke „zięba” lub niem. n. os. Fink, Finke, Finkel 
„przezwisko używane na ludzi lubiących śpiewać, towarzyskich, wesołych, 
ale i swawolnych”. + …sztein – por. ap. niem. Stein „kamień, skała”, w śrwniem. 
„skała; warownia obronna na skale; kamień”; por. też n. m. Stein (liczne w Niem-
czech, Austrii, na Śląsku, w Prusach Wsch.). (NN, s. 50, 251, Rt I, s. 194; SŻ, s. 114, 
299). 

Fiszbeyn (Fiszbejn) – Troma Fiszbeyn; 1833; AU; Kossów (Zawel Fiszkowicz F. – Kos-
sów; Reyza Rywa F. – Kossów; Chaim Juzkowicz F. – Kossów; Hercz Chaim F. – Kos-
sów). N. złoż., composit.: Fisz… – por. śrwniem. visch, nniem. Fisch „ryba” oraz 
niem n. os. Fisch, Fischbach. +…beyn – por. ap. niem. Bein „kość” oraz im. Benia-
min. (NN, s. 51; Rt I, s. 195; SŻ, s. 115). 

Fiszbin – Chaim Juzkowicz Fiszbin; 1834 (30 lat); AZ-Ś; Kossów. Od ap. pol. fiszbin, 
niem. Fischbein „substancja rogowa zawarta w płytkach podniebienia wieloryba”. 

Fiszerowicz – Sara Fiszkowna Fiszerowicz; 1827 (3 lata); AZ; Kossów (Fiszko Tobia-
szowicz F. – Kossów; Gitla F. – Kossów). Od niem. n. os. Fischer, ta od ap. Fischer 
„rybak”. (Rt I, s. 195; SŻ, s. 115). 

Fiszman (Fiszmann) – Dwora Fiszman; 1827; AU; Kossów (Wulf Herszkowicz F. – 
Kossów; Herszko Haimowicz F. – Kossów; Bazia F. [siostra] - Kossów). N. złoż., 
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composit.: Fisz… – por. śrwniem. visch, nniem oraz niem n. os. Fisch; +…man – por. 
ap. germ. manna, stwniem., śrwniem man „człowiek, mąż, mężczyzna”, aluzja do 
bibl. Adama – im. Man jako skrócona postać stniem; por. też Manno – tradycyjny 
zamiennik im. Menachem, Mendel i in.; czasem, jako drugi człon n. os., pełni funk-
cję hipokor. (NN, s. 51, 169; Rt I, s. 195; SŻ, s. 115, 227). 

Fridenzan – Szlama Herszkowicz Fridenzan; 1833 (19 lat); AŚ; Kossów (Herszko Szu-
limowicz F. – Kossów; Ruchla F. – Kossów). N. złoż., composit.: Friden… – por. stw-
niem. fridu, stsas. friyhu, śrwniem. vride, vrid, nniem Friede „pokój, spokój”; por. 
też im. ż. jid. Frida, Fryda, Frada (zob. hasło Frydla w słowniku im.). +…zan – por. 
ap. niem. Sohn „syn” oraz śrwniem. zan, zant „ząb”, ale też „przezwisko osoby 
o charakterystycznym uzębieniu”. (NN, s. 56-57, 295; SŻ, s. 117, 307, 364). 

Frydman – Szeyna Reyza dwóch im. Frydman; 1835 (20 lat); AŚ; Chruszczewo / Kos-
sów (Luna Michlowna F. – Chruszczewo). N. złoż., composit.: Fryd… – por. stwniem. 
fridu, stsas. friyhu, śrwniem. vride, vrid, nniem Friede „pokój, spokój”; por. też im. 
ż. jid. Frida, Fryda, Frada (zob. hasło Frydla w słowniku im.). +…man – por. ap. 
germ. manna, stwniem., śrwniem man „człowiek, mąż, mężczyzna”, aluzja do bibl. 
Adama – im. Man jako skrócona postać stniem; por. też Manno – tradycyjny za-
miennik im. Menachem, Mendel i in.; czasem, jako drugi człon n. os., pełni funkcję 
hipokor. (NN, s. 56-57, 169; SŻ, s. 117, 227). 

Gabinet – Jankiel Dawidowicz Gabinet; 1832 (32 lata); AU-Ś; Kossów. Od ap. pol. gabi-
net. 

Gawenda (Gawęda) – Zelman Gawenda; 1832; AU; Kossów (Mosko Ikawicz G. – Kos-
sów; Moszko Józkowicz G; AŚ – Węgrów; Jólko Zelmanowicz G. – Węgrów; Etka G. – 
Węgrów). Od ap. pol. gawęda „baśń, opowiadanie”. Por. też n. m. Γaвенда (Wilno). 
(Rt I, s. 222-223; SŻ, s. 122). 

Gdalowna – Mindla Gdalowna; 1833 (1 rok); AZ; Maliszewa Nowa. Od im. Gdal (zob. 
hasło Gdal w słowniku im.). Gdal-owna, córka Gdala. (SŻ, s. 122). 
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Gerszonowicz – Szlama Izrael Gerszonowicz; 1832 (12 lat); AZ; Sterdyń. Od im. Ger-
son, Gerszom (zob. hasło Gerszon w słowniku im.). Gerszon-owicz, syn / wnuk 
Gerszona. (SŻ, s. 125). 

Gitman – Genta Gnedla Gitman; 1835; AU; Kossów (Leyzor Abramowicz G. – Kossów). 
N. złoż., composit.: Git… – por. niem. n. os. Git, Gid, te od im. na Geld-, wtórnie Gid-; 
por. też im. jid. Gitel, Gitla, te od Gita (zob. hasło Gita w słowniku im.). +…man – 
por. ap. germ. manna, stwniem., śrwniem man „człowiek, mąż, mężczyzna”, aluzja 
do bibl. Adama – im. Man jako skrócona postać stniem; por. też Manno – tradycyjny 
zamiennik im. Menachem, Mendel i in.; czasem, jako drugi człon n. os., pełni funk-
cję hipokor. (NN, s. 169; Rt I, s. 236; SŻ, s. 128, 227). 

Goldgraben – Gela Goldgraben; 1828 (20 lat); AŚ; Kossów (Joszko G. – Kossów; Leja G. 
– Kossów; Feyga Jozkowna G.; AŚ – Kossów; Jozko Gdalowicz G. – Kossów; Leja 
Grewa dwóch im. Mordkowna G. – Kossów). Od ap. niem. Goldgräber „poszukiwacz 
złota” lub, jako n. złoż., compisit.: Gold… – por. stwniem. gold, śrwniem. golt, gol-
des, nniem. Gold „złoto”. +…graben – por. niem. graben „kopać, ryć”. (NN, s. 73-74; 
SŻ, s. 132). 

Goldszmit – Berko Goldszmit; 1832; AU; Kossów (Jeko Jankielowicz G. – Kossów). 
Od ap. niem. Goldschmied „złotnik” lub, jako n. złoż., composit.: Gold… – 
por. stwniem. gold, śrwniem. golt, goldes, nniem. Gold „złoto”. +…szmit – 
por. śrwniem. smitte, śrdniem. smede, nniem. Schmied „kuźnia”; por. też niem. 
n. os. Schmi(e)d(t) „właściciel kuźni”. (NN, s. 73-74, 228; SŻ, s. 132). 

Gotlib – Ester Berkowna Gotlib; 1828 (4 lata); AZ; Kossów (Berko Srólowicz G. – Kos-
sów; Feyga G. – Kossów; Boruch Srólowicz G. – Sterdyń; Michla Gerszonowa G.; AZ 
– Kossów; Gerszon Jankielowicz G. – Kossów). Od niem. n. os. Gottlieb,  ta, jako 
n. złoż., composit.: Got… – por. stsas. god, stwniem. got, nniem Gott „Bóg”. +…lieb – 
por. niem. lieb „drogi, kochany, miły, szanowany”. Por. też m. im. Gotlib równe im. 
hebr. Jedydja „umiłowany przez Pana”. (NN, s. 74-75, 159; Rt I, s. 260; SŻ, s. 137). 

Grabinka – Simsio Grabinka; 1827; AU; Olszew (Joźko Fajbusiowicz G. – Olszew; 
Herszko G. – Olszew; Iko Faybusowicz G. – Olszew; Gierszon Jośkowicz G.; AŚ – Lu-
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biesza / Olszew; Jeko Faybusowicz G. – Olszew; Szeyna G. – Olszew). N. deminut.; 
od ap. pol. grabina „drewno grabowe, las grabowy”. Por też n. m. Grabina. (SŻ, 
s. 138). 

Granatowa – Chana Granatowa; 1835 (16 lat); AŚ; Kossów (Bala Laybowna G. – Kos-
sów). F. ż. od Granatowy. Por. hasło Granatowy. 

Granatowy – Eliasz Granatowy; 1828; AU; Kossów (Moszko Szmulowicz G. – Kossów). 
Od granatowy „ciemnoniebieski”, granat „owoc południowy, kamień półszlachet-
ny” oraz „pocisk wypełniony materiałem wybuchowym”. Nazwisko być może zw. 
Z zaw. wykonywanym przez ojca – farbiarz. (Rt I, s. 264-265; SŻ, s. 138). 

Granatszteyn (Granatsztejn) – Sról Granatszteyn; 1832; AU; Lubiesza (Abram G. – Lu-
biesza). N. złoż., composit.: Granat… – por. granat „owoc południowy, kamień pół-
szlachetny”, w nowszych czasach „pocisk wypełniony materiałem wybuchowym”. 
+…sztein – por. ap. niem. Stein „kamień, skała”, w śrwniem. „skała; warownia 
obronna na skale; kamień”; por. też n. m. Stein (liczne w Niemczech, Austrii, na Ślą-
sku, w Prusach Wsch.). (NN, s. 251; Rt I, s. 264-265; SŻ, s. 138, 299). 

Grądak – Ryfka Grądak; 1834; AU; Kossów (Szmul Troimowicz G. – Kossów). Od stp. 
grąd „wzniesienie”, pierwotnie „pierś”, w niektórych f. od gw. grędzić „kręcić się”, 
stp. gręda „bieg konia, trucht”. (Rt I, s. 265-266). 

Grądzka – Dyna Szmulowna Grądzka; 1827 (3 lata); AZ; Kossów. F. ż. od Grądzki. Por. 
hasło Grądzki. 

Grądzki – Szmul Troimowicz Grądzki; 1827 (wiek nieznany); AZ-O; Kossów. Od n. m. 
typu Grądy, Grąd (częste). (Rt I, s. 266). 

Grinblad (Grynblat) – Soel Kiwowicz Grinblad; 1827 (22 lata); AŚ; Kossów, ur. 
W Stoczku (Kiwa G. – Stoczek; Marya G. – Stoczek; Szmul G. – Kossów; Joel Joszko-
wicz G. – Kossów). N. złoż., composit.: Grin… – por. niem. n. os. Grun, ta od im. na 
Grun- lub od ap. Grün „zielony; pierwotnie kwitnący”. +…blad – por. śrwniem blatt 
„liść”, śrdniem. blat „liść, języczek, język, przyrząd tkacki. (NN, s. 21, 82; Rt I, s. 272; 
SŻ, s. 70, 139, 142). 
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Gruszka – Szlama Mortkowicz Gruszka; 1834 (8 lat); AZ; Rytele Okowny (Moszko 
Leybowicz G. – Rytele Okowny; Leia G. – Rytele Okowny). Od ap. pol. gruszka, to od 
grusza „drzewo owocowe”. Por. też n. m. Gruszka (Grodno, Galicja, Podole, Wołyń). 
(Rt I, s. 273; SŻ, s. 142). 

Gryczpan – Mendel Moskowicz Gryczpan; 1832 (18 lat); AZ; Olszew (Mosko Herszko-
wicz G. – Olszew; Feyga G. – Olszew). Od podstawy grycz-, por. gw. grycza „osoba 
rozlazła”, lub od gryka, niem. n. os. Gritz, może też od im. Grzegorz; lub jako prze-
kształcona fonetycznie postać wyrazu grynszpan; gw. i stp. gryszpan „niebieskozie-
lony barwnik”. (Rt I, s. 274). 

Grynberg – Mordko Grynberg; 1835; AU; Kossów (Icho Szulimowicz G. – Kossów; Joel 
Moszkowicz G.; AŚ – Siedlce; Mosko G. – Siedlce; Pela Szlamowna G. – Siedlce). 
Od n. m. Grünberg, Grüneberg, Grunebrg, Gruneberge (Niemcy) lub, jako n. złoż., 
composit.: Gryn… – por. niem. n. os. Grun, ta od im. na Grun- lub od ap. Grün „zielo-
ny; pierwotnie kwitnący”. +…berg – por. niem. Berg „góra”. (NN, s. 82; Rt I, s. 272; 
SŻ, s. 138, 139, 142). 

Grynsztein – Iko Grynsztein; 1834; AU; Kossów (Faywel Jankielowicz G. – Kossów; 
Szmul Faywelowicz G.; AZ – Kossów; Faywel Jankielowicz G. – Kossów). N. złoż., 
composit.: Gryn… – por. niem. n. os. Grun, ta od im. na Grun- lub od ap. Grün „zielo-
ny; pierwotnie kwitnący”. +…sztein – por. ap. niem. Stein „kamień, skała”, w śrw-
niem. „skała; warownia obronna na skale; kamień”; por. też n. m. Stein (liczne 
w Niemczech, Austrii, na Śląsku, w Prusach Wsch.). (NN, s. 82, 251; Rt I, s. 272; SŻ, 
s. 139, 299). 

Grzybek – Judko Grzybek; 1832 (45 lat); AU-Ś; Kossów. N. deminut.; od ap. pol. grzy-
bek, ten od grzyb. (Rt I, s. 281). 

Grzybek Szewc – Jankiel Moszkowicz Grzybek Szewc; 1827 (25 lat); AU-Ś; Kossów. 
Por. hasło Grzybek. Drugi człon n. od n. zaw. szewc, stp. szwiec. (Rt II, s. 537). 

Grzymkowski – Berko Leybowicz Grzymkowski; 1833 (38 lat); AZ-Ś; Grzymki. Od n. m. 
Grzymki (łomż. gm. Stawiski). Grzymk-owski. (Rt I, s. 282). 
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Gulmanowa – Froma Lewkowana Gulmanowa; 1834 (23 lata); AU-M; Kosów Ruski. 
Od im. Gulman (zob. hasło Gulman w słowniku im.). Gulman-owa, żona Gulmana. 
Por. hasło Gulmanowicz.  

Gulmanowicz – Jusko Gulmanowicz; 1834; AU; Kosów Ruski. Od im. Gulman (zob. ha-
sło Gulman w słowniku im.). Gulman-owicz, syn / wnuk Gulamana. Por. hasło Gal-
manowa.  

Guter – Zelman Guter; 1832 (24 lata); AU-Ś; Kossów. Od. ap. niem Gut „dobro, war-
tość”; końcówkę -er dodaje się, by oznaczyć rodzaj męski, nie używając rodzajnika 
określonego (der). Por. też niem. n. os. Gutter, Guther. (NN, s. 85; Rt I, s. 285-286; 
SŻ, s. 144). 

Hałchakier (Hołchakier; Hałchaker) – Szmul Hałchakier; 1834; AU; Olszew (Mordko 
Jankielowicz H. – Olszew; Zelman H. – Wólka Okrąglik; Juzko Zelmanowicz H. – 
Wólka Okrąglik; Małka H. – Kossów; Szeyko Polkowicz H. – Kossów). Może jako 
n. złoż., composit.: Hał… – por. niem. n. os. Hall, ta od germ. haliþ lub stszw. ḥälith 
„mężczyzna, bohater”. +…chakier – por. niem. n. os. Hake. (NN, s. 89). 

Handelman – Abram Handelman; 1835; AU; Wólka Okrąglik (Sról Jankielowicz H. – 
Wólka Okrąglik; Jukiel Herszkowicz H. – Wólka Okrąglik; Cyrla Herszkowicz H.; AŚ 
– Wólka Okrąglik; Jakub Herszkowicz H. – Wólka Okrąglik; Sara H. – Wólka Okrą-
glik). N. złoż., composit.: Handel… – por. handel „sprzedaż”, niem. n. os. Händel, 
Hendel. +…man – por. ap. germ. manna, stwniem., śrwniem man „człowiek, mąż, 
mężczyzna”, aluzja do bibl. Adama – im. Man jako skrócona postać stniem; por. też 
Manno – tradycyjny zamiennik im. Menachem, Mendel i in.; czasem, jako drugi 
człon n. os., pełni funkcję hipokor. (NN, s. 169; Rt I, s. 295; SŻ, s. 227). 

Handlarz – Srol Maier Handlarz; 1835; AU; Kossów (Leyb Icho dwóch im. Jankielowicz 
H. – Kossów; Jankiel Maierowicz H. – Kossów). Od n. zaw. handlarz, ta od handel 
„sprzedaż”. Nazwisko być może zw. z wykonywanym zaw. – kramarz. (Rt I, s. 295). 

Hebel – Gutman Hebel; 1828; AU; Jakubiki (Pesia H. [siostra bliźniaczka] – Jakubiki; 
Leyba Wigdorowicz H. – Jakubiki; Perła H. – Jakubiki [kolejna siostra]). Od ap. pol. 
hebel. Por. też niem. ap. Hebel „dźwignia, drąg” oraz niem. n. os. Hebel, ta od im. na 
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Hadu-. Nazwisko. być może zw. z zaw. wykonywanym przez ojca – palarz. (Rt I, 
s. 300). 

Heinbrum – Jeko Leybkowicz Heinbrum; 1834 (58 lat); AZ-Ś; Kossów. N. złoż., compo-
sit.: Hein… – por. niem. n. os. Hein, Hin, te od stwniem. hagan „krzew ciernisty, re-
jon otoczony płotem”. +…brun – por. n. os. Brum, ta od im. bibl. Abram (zob. hasło 
Abram w słowniku im.). (NN, s. 88; Rt I, s. 291; SŻ, s. 79). 

Heler – Gdal Nyzonowicz Heler; 1835 (19 lat); AŚ; Andrzejewo (Nyzon Berkowicz H. – 
Andrzejewo; Reyza Leybowna H. – Andrzejewo). Od im. Heller, ekw. hebr. Shim-
schon, pol. Samson (zob. hasło Szymsio w słowniku im.). Por. też ap. niem. Heller 
„halerz – dawna drobna moneta austriacka, grosz”. (Rt I, s. 292; SŻ, s. 146). 

Herszkowa – Ruchla Leybowna Herszkowa; 1827 (20 lat); AU-M; Puterkowskie (Ryfka 
Joszkowna H. – Kossów; Feyga Jankielowna H. – Kossów; Liba Krendla H. – Kossów; 
Beyla Herszkowna H. – Kossów; Ruchla z Leybowiczów H. – Tosie). Od im. Herszk-
o / Gerszko (zob. hasło Herszko w słowniku im.). Herszk-owa, żona Herszka. Por. 
też. niem. n. os. Herach. (Rt I, s. 304-305; SŻ, s. 125, 146, 147). Por. hasła Herszko-
wicz, Herszkowna. 

Herszkowicz – Szmul Herszkowicz; 1832 (70 lat); AZ; Telaki (Dawid H.; AZ – Kossów; 
Judka H.; AZ – Kossów; Mendel H.; AZ – Majdan Kossowski). Od im. Herszk-o / 
Gerszko (zob. hasło Herszko w słowniku im.). Herszk-owicz, syn / wnuk Herszka. 
Por. też. niem. n. os. Herach. (Rt I, s. 304-305; SŻ, s. 125, 146, 147). Por. hasła 
Herszkowa, Herszkowna. 

Herszkowna – Feyga Herszkowna; 1834 (20 lat); AŚ; Daniłów / Ceranów (Sura H.; AZ 
– Kossów). Od im. Herszk-o / Gerszko (zob. hasło Herszko w słowniku im.). 
Herszk-owna, córka Herszka. Por. też. niem. n. os. Herach. (Rt I, s. 304-305; SŻ, 
s. 125, 146, 147). Por. hasła Herszkowa, Herszkowicz. 

Hilfman – Szayko Judkowicz Hilfman; 1833 (56 lat); AU-Ś; Kossów. N. złoż., composit.: 
Hilf… – por. niem. Hilfe „pomoc”. +…man – por. ap. germ. manna, stwniem., 
śrwniem man „człowiek, mąż, mężczyzna”, aluzja do bibl. Adama – im. Man jako 
skrócona postać stniem; por. też Manno – tradycyjny zamiennik im. Menachem, 
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Mendel i in.; czasem, jako drugi człon n. os., pełni funkcję hipokor. (NN, s. 169; SŻ, 
s. 227). 

Ichowa – Beyla Herszkowna Ichowa; 1835 (22 lata); AU-M; Kossów (Sura Szulimowna 
I. – Dębe Stare; Gitla z Kielmanowiczów I.; AZ – Kossów). Od im. Ich-o (zob. hasło 
Icho w słowniku im.). Ich-owa, żona Icha. Por. hasło Ichowicz. 

Ichowicz – Etkun Ichowicz; 1835 (21 lat); AŚ; Kossów (Zyśko I.; AZ – Kossów; Zy-
skiend I.; AZ – Zawady). Od im. Ich-o (zob. hasło Icho w słowniku im.). Ich-owicz, 
syn / wnuk Icha. Por. hasło Ichowa. 

Ifserowa – Hindla Leybowna Ifserowa; 1828 (20 lat); AU-M; Kossów. Od im. Ifser (zob. 
hasło Ifser w słowniku im.). Ifser-owa, żona Ifsera. 

Ikowa – Marya z Szulimowiczów Ikowa; 1832 (24 lata); AU-M; Kossów (Estera 
z Wolfowiczów I. – Sterdyń; Sera z Szulimowiczów I. – Kossów; Szeyna Gierszo-
nowna I. – Olszew; Jenta Zelmanowna I. – Niewiadoma; Chana Jankielowna I. – 
Kossów; Marya Szulimowna I. – Kossów). Od im. Iko (zob. hasło Iko w słowniku 
im.). Ik-owa, żona Ika. Por. też n. m. Ик (Archangielsk, Perm) Ика (Perm). (SŻ, 
s. 148). 

Imbir – Leyzor Szajowicz Imbir; 1827 (28 lat); AZ-Ś; Kossów. Od ap. pol. imbir „roślina 
podzwrotnikowa stosowana jako przyprawa”, wyraz zapożyczony z niem. Ingeber; 
w stp. też ambierz, imbeir, inbir, ingbier, ingbir. (Rt I, s. 320). 

Izraelowa – Ryfka Moszkowna Izraelowa; 1834 (18 lat); AU-M; Kosów Lacki. Od im. 
Izrael (zob. hasło Izrael w słowniku im.). Izrael-owa, żona Izraela. Może też od 
Izrael „państwo żydowskie; członek narodu żydowskiego”. Por. też n. m. Израили 
(Jarosławl). (Rt I, s. 323; SŻ, s. 150). Por. hasło Izraelowicz. 

Izraelowicz – Majer Izraelowicz; 1832; AU; Sterdyń (Abram I. – Sterdyń). Od im. Izrael 
(zob. hasło Izrael w słowniku im.). Izrael-owicz, syn / wnuk Izraela. Może też od 
Izrael „państwo żydowskie; członek narodu żydowskiego”. Por. też n. m. Израили 
(Jarosławl). (Rt I, s. 323; SŻ, s. 150). Por. hasło Izraelowa. 
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Jabłek – Chaia Glika dwóch im. Jankielowna Jabłek; 1834 (21 lat); AŚ; Kossów (Jankiel 
Abramowicz J. – Kossów; Freydla Jekowna J. – Kossów). Od ap. pol. jabłko, 
ros. Яблоко. (Rt I, s. 324; SŻ, s. 151). Por. hasło Jabłko. 

Jabłko – Szmul Srólowicz Jabłko; 1828 (3 lata); AZ; Kossów (Sról Szulimowicz J. – Kos-
sów; Ruchla Leybusiowna J. – Kossów; Jankiel Aronowicz J. – Kossów; Czarna J. – 
Kossów). Od ap. pol. jabłko, ros. Яблоко. (Rt I, s. 324; SŻ, s. 151). Por. hasło Jabłek. 

Jabłkowska – Ruchla Surkowna Jabłkowska; 1835 (wiek nieznany); AŚ-M; Kutyski.  
F. ż. od Jabłkowski. Por. hasło Jabłkowski. 

Jabłkowski – Szulim Leyb dwóch im. Srulowicz Jabłkowski; 1835 (20 lat); AŚ; Kutyski 
(Srul J. – Kutyski). Od ap. jabłko, ros. Яблоко. (Rt I, s. 324; SŻ, s. 151). Por. hasła Ja-
błek, Jabłko. 

Jankielowa – Beyla z Chaimowiczów Jankielowa; 1833 (20 lat); AU-M; Kossów (Ruchla 
Chaimówna J. – Kossów; Szuyna Mordkowna J. – Kossów; Sara Berkowna J. – Kos-
sów; Chaja J. – Kossów; Feyga Majorowna B. – Jakubiki; Cheyma z Szmulowiczów 
J. – Trzeniec Mały; Beyla z Moszkowiczów J. – Garnek Ceranowski; Chaja z Gierszo-
nów J. – Sterdyń). Od im. Jankiel (zob. hasło Jankiel w słowniku im.). Jankiel-owa, 
żona Jankiela. (SŻ, s. 153). Por. hasła Jankielowicz, Jankielowna. 

Jankielowicz – Moszko Jankielowicz; 1832; AU; Wólka Okrąglik (Sról J. – Wólka Okrą-
glik; Chuma J. – Ryte Waleczny; Szlama J.; AZ – Kossów). Od im. Jankiel (zob. hasło 
Jankiel w słowniku im.). Jankiel-owicz, syn / wnuk Jankiela. (SŻ, s. 153). Por. hasła 
Jankielowa, Jankielowna. 

Jankielowna – Michla Jankielowna; 1832 (1 rok); AZ; Sterdyń (Leja J.; AZ – Kossów; 
Dwera J.; AZ – Sterdyń). Od im. Jankiel (zob. hasło Jankiel w słowniku im.). Jankiel-
owna, córka Jankiela. (SŻ, s. 153). por. hasło Jankielowa, Jankielowicz. 

Jarmułka – Wolf Juskowicz Jarmułka; 1835 (90 lat); AZ – Kossów. Od ap. jarmułka 
„mycka, krymka obcisła, mała czapeczka sukienna lub aksamitna okrywająca cie-
mię, noszona przez ortodoksyjnych Żydów”, ta z tur. jahmurłuk „płaszcz deszczo-
wy” od jahmur „deszcz”. (SŻ, s. 153). 
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Jastrząb – Etka Niesonowna Szulimowa Jastrząb; 1828 (80 lat); Kossów (Szulim Jud-
kowicz J. – Kossów; Herszko Leybowicz J. – Kossów; Mala Szulimowiczowa J.; AZ – 
Lubiesza; Danko Szulimowicz J. – Lubiesza). Od ap. pol. jastrząb „ptak drapieżny”. 
(Rt I, s. 340; SŻ, s. 154). 

Jedwabny – Całka Jedwabny; 1834; AU; Kossów (Peysach Borychowicz J. – Kossów). 
Od ap. pol. jedwabny, to od jedwab „nić otrzymywana z oprządu jedwabnika; tka-
nina z tej nici”. (Rt I, s. 345; SŻ, s. 155). 

Jedwabny Szmulkarz – Peysach Boruchowicz Jedwabny Szmulkarz; 1827 (36 lat); AZ-
Ś; Kossów. Por. hasło Jedwabny. Drugi człon n. może od im. Samuel (zob. hasło 
Szmul w słowniku im.). Szmul-karz. (Rt II, s. 395). 

Jekowa – Leya z Herszkowiczów Jekowa; 1832 (42 lata); AU-M; Kossów (Estera Wól-
fowna J. – Sterdyń). Od im. Jek-o (zob. hasło Jeko w słowniku im.). Jek-owa, żona 
Jeka. 

Jeleń – Chana Jeleń; 1834; AU; Wólka Okrąglik (Faybus Moszkowicz J. – Wólka Okrą-
glik). Od ap. pol. jeleń. (Rt I, s. 345-346; SŻ, s. 155). 

Jęczmień – Fiszko Jęczmień; 1827; AU; Zawady (Leyba Szlamowicz J. – Zawady). Od ap. 
pol. jęczmień „roślina zbożowa”. (Rt I, s. 352; SŻ, s. 156). 

Jędrowicz – Aron Jędrowicz; 1832 (50 lat); AU-Ś; Wólka Okrąglik. Od im. Jędrek (zob. 
hasło Jędrek w słowniku im.). Jędr-owicz, syn / wnuk Jędrka. 

Joelowa – Sara Joelowa; 1828 (22 lata); AU-M; Kossów (Szondla z Leybowiczów J. – 
Nowawieś; Lura Szeykowna J. – Kossów; Szeyna Leybkowna J. – Sterdyń). Od im. 
Joel (zob. hasło Joel w słowniku im.). Joel-owa, żona Joela. 

Joerowna – Ryfka Joerowna; 1833 (6 lat); AZ; Kossów. Od im. Joer (zob. hasło Joer 
w słowniku im.). Joer-owna, córka Joera. 

Joskowa (Jośkowa) – Szeyma z Jankielowiczów Joskowa; 1832 (32 lata); AU-M; Ster-
dyń (Chaja Beyla Juskowna J. – Kosów Lacki; Dwera J.; AZ – Chruszczowka).  
Od im. Josk-o (zob. hasło Josko w słowniku im.). Josk-owa, żona Joska.  
(NCh, s. 103-104; SŻ, s. 156). 
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Joszkowa – Chaja Gotlibowna Joszkowa; 1828 (30 lat); AU-M; Kossów (Seyna Jankie-
lowna J. – Sterdyń). Od im. Joszk-a (zob. hasło Josko w słowniku im.). Joszk-owa, 
żona Joszka. (NCh, s. 103-104; SŻ, s. 157). 

Joźkowa – Chana Joszkowa Joźkowa; 1828 (36 lat); AU-M; Kossów (Sujna Gerszonow-
na J. – Olszew; Chana Jankielowna J. – Kossów; Chaja Herszkowa J. - Kossów). Od 
im. Joźk-o (zob. hasło Josko w słowniku im.). Joźk-owa, żona Joźka. 

Judkowa – Michla z Kielmanów Judkowa; 1832 (24 lata); AU-M; Grądy (Wyszka Mosz-
kowna J. – Tosie). Od im. Judk-a (zob. hasło Judka w słowniku im.). (NCh, s. 64; Rt I, 
s. 358; SŻ, s. 157). Por. hasło Judkowicz. 

Judkowicz – Pinkus Judkowicz; 1833 (51 lat); AU-O; Kossów. Od im. Judk-a (zob. hasło 
Judka w słowniku im.). Judk-owicz, syn / wnuk Judki. (NCh, s. 64; Rt I, s. 358; SŻ, 
s. 157). Por. hasło Judkowa.  

Juklowa – Sara z Berkowiczów Juklowa; 1833 (24 lata); AU-M; Kossów (Sura Ryfka 
dwóch im. Berkowna J. – Kossów). Od im. Jukiel (zob. hasło Jokiel w słowniku im.). 
Jukl-owa, żona Jukla. 

Juskowa (Juzkowa) – Małka z Aronowiczów Juskowa; 1835 (66 lat); AZ – Kossów 
(Dwera Zutkowna J. – Wólka Okrąglik). Od im. Jusk-o (zob. hasło Jusko w słowniku 
im.).  
Jusk-owa, żona Juski. Por. hasło Juskowicz. 

Juskowicz – Gulman Juskowicz; 1834 (25 lat); AU-O; Kosów Ruski. Od im. Jusk-o (zob. 
hasło Jusko w słowniku im.). Jusk-owicz, syn / wnuk Juski. por. hasło Juskowa. 

Kac – Chasia Kac; 1834; AU; Kossów (Szulim Jankielowicz K. – Kossów; Jankiel Char-
kielowicz K. – Kossów; Mendel Jankielowicz K. – Kossów; Chaika Jankielowna K; AŚ 
– Kossów). Od akron. hebr. Kohen-cedek „kapłan sprawiedliwości; pobożny, świą-
tobliwy kapłan”. Por. też śrwniem. katze „kot; trzos, maszyna oblężnicza”. Możliwe 
też pochodz. od podstawy kacz-, por. gw. kaczać (psł. *katjati) „taczać, przewra-
cać”, kaczka (psł. *kačьka). (NN, s. 122; Rt I, s. 363-364; SŻ, s. 159). 

Kafrowiecka – Leja Herszkowna Kafrowiecka; 1827 (18 lat); AŚ; Kossów (Dwora Jan-
kielowna K. – Kossów). F. ż. od Kafrowiecki. Por. hasło Kafrowiecki. 
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Kafrowiecki – Herszko Jankielowicz Kafrowiecki; 1827 (wiek nieznany); AŚ-O; Kos-
sów. Por. nhebr. im. Kafri, Kafry, to od ap. hebr. kafri „wieśniak”. (SŻ, s. 160). 

Kalina – Moszko Kalina; 1832; AU; Grądy (Chaja K. [siostra bliźniaczka] – Grądy; Judka 
Leybowicz K. – Grądy). Od ap. pol. kalina „gatunek drzewa o czerwonych owocach”. 
Por. też n. m. Калина (Orzeł, Perm). (Rt I, s. 368-369; SŻ, s. 162). 

Kalinka – Jośko Kalinka; 1833 (36 lat); AU-Ś; Olszew. N. deminut.; od ap. kalina. Por. 
też n. m. Калина (Orzeł, Perm). (Rt I, s. 368-369; SŻ, s. 162). Por. hasło Kalina. 

Kamień – Szmul Kamień; 1834; AU; Kossów (Pinkus Szmulowicz K. – Kossów). Od ap. 
pol. kamień. Por. też n. m. Kamień (liczne w Polsce, na Białorusi i w Rosji). (Rt I, 
s. 371-372; SŻ, s. 163). 

Kamińczyk – Jankiel Mędlowicz Kamińczyk; 1828 (45 lat); AZ; Kossów (Mędel Jankie-
lowicz K. – Kossów). Od ap. pol. kamień. Por. też n. m. Kamień, Kamieniec Litewski, 
Podolski (liczne w Polsce, na Białorusi, Ukrainie i w Rosji). (Rt I, s. 371-372; SŻ, 
s. 163). 

Kardey (Kardej) – Sóra Moszkowna Kardey; 1828 (6 lat); AZ; Kossów (Moszko Mę-
dlowicz K. – Kossów; Ruchla K. – Kossów). Od podstawy kard-, por. karda „rodzaj 
rośliny”. Por. też ap. niem. Karde „kard, grępla”, łac. cardo „zawias, czop, biegun, oś 
świata, punkt zwrotny”. (Rt I, s. 378; SŻ, s. 167). 

Karpik – Aron Mortkowicz Karpik; 1835 (80 lat); AZ; Kamieńczyk. N. deminut.; od ap. 
pol. karp „gatunek ryby”; to od podstawy karp-, por. karpa „pień z korzeniami po-
zostały po ścięciu drzewa”, karpać „naprawiać”. Por. też im. Karp, z grec. Kárpos, 
używane w kościele prawosławnym oraz n. m. Karpie / Karp (Bielsk Podl.). (Rt I, 
s. 381; SŻ, s. 167).  

Kat – Jankiel Kat; 1833 (37 lat); AU-Ś; Kossów. Od n. zaw. kat „wykonawca wyroków 
śmierci”. (Rt I, s. 385-386). 

Kielmanowicz – Mosko Kielmanowicz; 1833 (6 lat); AZ; Kossów. Od im. Kielman (zob. 
hasło Kilman w słowniku im.). Kielman-owicz, syn / wnuk Kielmana. Por. też niem. 
n. os. Kiellmann, ta od śrwniem. kil „pieniek; dudka; czosnek” albo od bawarskiego 
kiel „głupiec, tuman”. (Rt I, s. 394). Por. hasło Kielmanowna. 
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Kielmanowna – Sura Kielmanowna; 1835 (2 lata); AZ – Tosie. Od im. Kielman (zob. 
hasło Kilman w słowniku im.). Kielman-owna, córka Kielmana. Por. też niem. n. os. 
Kiellmann. (Rt I, s. 394). Por. hasło Kielmanowicz. 

Kierdun – Feyga Moszkowna Kierdun; 1835 (1,5 roku); AZ; Sterdyń (Mosko Mortko-
wicz K. – Sterdyń; Ruchla Juklowna K. – Sterdyń). Od psł. *kr̻dъ „trzoda, stado”, gw. 
kierda „knur”. (Rt I, s. 396). 

Kifmanowa – Brayna z Gierszonowiczów Kifmanowa; 1832 (20 lat); AU-M; Sterdyń. 
Od im. Kifman (zob. hasło Kifman w słowniku im.). Kifman-owa, żona Kifmana. (SŻ, 
s. 173, 227). Por. hasło Kifmanowna. 

Kifmanowna – Gitla Kifmanowna; 1827 (31 lat); AU-M; Kossów. Od im. Kifman (zob. 
hasło Kifman w słowniku im.). Kifman-owna, córka Kifmana. (SŻ, s. 173, 227). Por. 
hasło Kifmanowa. 

Kleyner (Kleiner) – Jankiel Szulimowicz Kleyner; 1835 (19 lat); AŚ; Sokołów (Szulim 
Moskowicz K. – Sokołów; Mindla z Berkowiczów K. – Sokołów). Od niem. n. os. Kle-
iner, ta od ap. niem. Kleiner „malec, drobnostka”, klein „mały”. Por. śrwniem. kle-
ine, klein „błyszczący, gładki” później „czysty, śliczny, delikatny, drobny” a w od-
niesieniu do człowieka „wysmukły, szczupły, delikatny, chudy; ale i niepozorny, 
słaby”. (NN, s. 131-132; Rt I, s. 406; SŻ, s. 175). 

Kołodziej (Kołodziey) – Freyda Kołodziej; 1828; AU; Kossów (Sról Moszkowicz K. – 
Kossów; Herszko Moszkowicz K. – Kossów; Judka Herszkowicz K.; AZ – Kossów). 
Od n. zaw. kołodziej „rzemieślnik wyrabiający wózki, wozy, sanie i koła”. Por. też 
n. m. z rdzeniem Kołodziej-, np. Kołodzieje, Kołodziejewo. (Rt I, s. 428). 

Korzenbaum – Beyla Jenta Korzenbaum; 1834; AU; Kosów Lacki (Izrael Herszkowicz 
K. – Kosów Lacki). N. złoż., composit.: Korzen… – por. ap. pol. korzeń „część rośliny 
wrośnięta w ziemię”. +…baum – por. ap. śrwniem. boum, nniem. Baum, jid. bojm 
„drzewo, pień”. (NN, s. 13; Rt I, s. 443; SŻ, s. 62). 

Kossowicki – Sról Kossowicki; 1828; AU; Kossów (Jankiel Herszkowicz K. – Kossów). 
Od n. m. typu Kossów, Kosowiec (Galicja) Косовица (Czernichów) Ксоичи 
(Mińsk). Kossowi-cki. (SŻ, s. 186). 
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Kossowiecka – Reyza Rykla Kossowiecka; 1833; AU; Kossów (Ester Małka dwóch im. 
Herszkowna K. – Kossów; Dwera Herszkowa K. – Kossów). F. ż. od Kossowiecki. 
Por. hasło Kossowiecki. 

Kossowiecki – Herszko Kossowiecki; 1835; AU; Kossów (Jankiel Herskowicz K. – Kos-
sów). Od n. m. typu Kossów Kosowiec (Galicja) Косовица (Czernichów) Ксоичи 
(Mińsk). Kossowi-ecki. (SŻ, s. 186). Por. hasło Kossowicki. 

Kotlarz – Chaim Jozel dwóch im. Berkowicz Kotlarz; 1834 (22 lata); AŚ; Kałuszyn / 
Sterdyń (Berko Judkowicz K. – Kałuszyn; Giela K. – Kałuszyn). Od n. zaw. kotlarz 
„rzemieślnik wyrabiający kotły”, ten od kocioł, stp. kocieł. (Rt I, s. 421; SŻ, s. 187). 

Krasowicz – Gutman Krasowicz; 1828; AU; Kossów Lacki (Sról Wólfowicz K. – Kosów 
Lacki; Cipa Izraelowna K.; AZ – Kossów; Izrael Wólfowicz K. – Kossów; Beyla Pin-
kusowna K. – Kossów). Od n. m. typu Krasów (Lwów, Ukraina) Krasowiecczyzna 
(Galicja) Krasówka (Siedlce, Wilno, Wołyń, Galicja i in), Kracoвo (Mińsk, Nowgo-
rod, Witebsk, Wołogda) Kracoвa (Pern). Możliwe też pochodz. od krasy. (Rt I, 
s. 460; SŻ, s. 191). 

Krawiec – Iko Mordkowicz Krawiec; 1833 (30 lat); AZ-Ś; Kossów. Od n. zaw. krawiec 
„rzemieślnik krojący tkaniny i szyjący z nich ubrania”, krawać „ciąć”. Por. też n. m. 
Krawce. (SŻ, s. 191). 

Krupińska – Ester Krupińska; 1834; AU; Muterki. F. ż. od Krupiński. Por. hasło Krupiń-
ski. 

Krupiński – Leybka Chaniewicz Krupiński; 1834 (60 lat); AU-O; Muterki. Od n. m. typu 
Krupin (suwal., gm. Prostki, Wieliczki Podole); Крупино (Kostroma, Witebsk), 
Крупины (Wiatka). Por. też krupa, to od stp. krupiarz, krupnik „młynarz mielący 
ziarno na krupy lub człowiek je sprzedający”. (Rt I, s. 469; SŻ, s. 195). 

Kukawka – Baria Kukawka; 1833; AU; Wólka Okrąglik (Chaim Mordkowicz K. – Wólka 
Okrąglik; Wieyna K. – Kosów Ruski; Abram Mordkowicz K. – Kosów Ruski). Od stp. 
ap. gw. kukawka „kukułka”, to od kukać „wydawać głos »kuku«”. Por. też n. m. typu 
Kukawka (Kowno, Wilno), Kukawka: Wielka, Mała (Podole). (Rt I, s. 486; SŻ, 
s. 198). 
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Kuperszmit – Icho Chaimowicz Kuperszmit; 1834 (20 lat); AŚ; Kałuszyn / Sterdyń 
(Chaim Berkowicz K. – Kałuszyn; Gieta K. – Kałuszyn). Od niem. n. os. Kupfer-
schmidt, ta od śrwniem. kupfersmit „kotlarz”. (Rt I, s. 492; SŻ, s. 200). 

Kupiec – Leybka Moskowicz Kupiec; 1835 (45 lat); AZ; Kossów (Judka Majorowicz 
Kupiec; 1828 (33 lata) AU-Ś; Kossów; Reyza Rywa dwóch im. Leybkowna K.; AŚ – 
Kossów). Od n. zaw. kupiec Nazwisko być może zw. z wykonywanym zaw. – kra-
marz. Por. też n. m. typu Купeц (Wiatka), Kupiecz (Wołyń). (SŻ, s. 200). 

Kuszelowicz – Moszko Kuszelowicz; 1834 (60 lat); AZ; Kossów. Od im. Kuszel, Kusiel 
(zob. hasło Kuszel w słowniku im.), Kusch, Kusz, te od Jakub (zob. hasło Jakub 
w słowniku im.). Kuszel-owicz, syn / wnuk Kuszela. Por. też n. m. typu Kuszelewo 
(Wilno), Кушeлeв (Czernihów), Куши (Witebsk). (SŻ, s. 202). Por. hasło Kuszlow-
na. 

Kuszlowna – Ryfka Reyza dwóch im. Kuszlowna; 1835 (16 lat); AŚ; Zalesie. Od im. 
Kuszel, Kusiel (zob. hasło Kuszel w słowniku im.), Kusch, Kusz, te od Jakub (zob. 
hasło Jakub w słowniku im.). Kuszl-owna – córka Kuszela. Por. też n. m. typu Ku-
szelewo, Кушeлeв, Куши. (SŻ, s. 202). Por. hasło Kuszelowicz. 

Kwiat – Joźko Szlamowicz Kwiat; 1827 (46 lat); AZ; Rytele Wszołki. Od ap. pol. kwiat, 
kwiatek. (Rt I, s. 503; SŻ, s. 203). Por. hasło Kwiatek. 

Kwiatek – Boim Kwiatek; 1832; AU; Nowawieś (Joel Szlamowicz K. – Nowawieś; 
Moszko K. – Sterdyń; Joel Szlamowicz K. – Sterdyń). N. deminut.; od ap. pol. kwiat, 
kwiatek. (Rt I, s. 503; SŻ, s. 203). Por. hasło Kwiat. 

Lando – Tobiasz Fiszko Lando; 1828 (21 lat); AŚ; Maków. Od niem. n. os. Land, Lande, 
Lend, te od śrwniem. Lant „pole, rola; ziemia, kraj, obszar, ojczyzna”. Możliwe też 
pochodz. od stp. lando, lendo, lędo „ziemia”. Por. też n. m. Ланды (Mohylów, Wi-
tebsk). (NN, s. 155; Rt II, s. 8; SŻ, s. 205). 

Len – Feyga Berkowa Len; 1827 (72 lata); AZ; Suchodół (Berko Leybowicz Len – Su-
chodół). Od ap. pol. len „roślina włóknista”. Por. też im. ang. Len (:Leonard). (Rt II, 
s. 14; SŻ, s. 209). 
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Lerman – Giela Lerman; 1833; AU; Kossów (Szmul Berkowicz L. – Kossów; Matus 
Lachmanowicz L. [rabin] – Kossów; Całka Dawidowicz L.; AŚ – Kossów; Gisza N. – 
Kossów). Od niem. n. os. Lehmann, ta, jako composit.: Lehr… – por. n. m. Lehre 
w Dolnej Saksonii lub ap. śrwniem. lere „nauka”. + …man – por. ap. germ. manna, 
stwniem., śrwniem man „człowiek, mąż, mężczyzna”, aluzja do bibl. Adama – im. 
Man jako skrócona postać stniem; por. też Manno – tradycyjny zamiennik im. Me-
nachem, Mendel i in.; czasem, jako drugi człon n. os., pełni funkcję hipokor. (NN, 
s. 169; Rt II, s. 16; SŻ, s. 210, 227). 

Lewicz – Nawlal Jozkowicz Lewicz; 1827 (18 lat); AŚ; Kossów, ur. w Zembrowie (Ley-
ba Józkowicz L. – Zembrów; Rajza L. – Zembrów). Od lewy, w pochodnych też 
od im. Leon. Por. też ap. pol. lew oraz im. Lew i im. bibl. Levi (zob. hasło Lewin 
w słowniku im.). (Rt II, s. 17-18; SŻ, s. 212). 

Lewin – Moszko Lewin; 1828; AU; Kossów (Sról Moszkowicz L. – Kossów; Sara Sró-
lowna L; AŚ – Kossów; Sról Moszkowicz L. – Kossów; Leja Jozkowna L. – Kossów). 
Od lewy, w pochodnych też od im. Leon lub od niem. n. os. Lewin. Por. też ap. pol. 
lew oraz im. Lew i im. bibl. Levi (zob. hasło Lewin w słowniku im.). Por. też n. m. 
Лeвин (Kostroma, Perm, Symbirsk). (Rt II, s. 17-18; SŻ, s. 212). 

Lewkowna – Eta Lewkowna; 1835 (18 lat); AŚ; Kossów (Jęta L. – Kossów). Od im. 
Lewk-o (zob. hasło Lewko w słowniku im.). Lewk-owna, córka Lewki. Możliwe też 
pochodz. od lewy, w pochodnych też od im. Leon i od bibl. Levi (zob. hasło Lewin 
w słowniku im.). (Rt II, s. 17-18). 

Leybkowa (Lejbkowa) – Etka z Gdalowiczów Leybkowa; 1833 (24 lata); AU-M; Kos-
sów (Ruchla L. z Szmulowiczów – Jakubiki; Leja z Ikowiczów L. – Puterki; Serka 
z Szlamowiczów L. – Kossów; Chaja z Mosków L. – Maliszewa Stara; Leja Ikówna 
L. – Puterki; Ita Wulfowna L. – Kossów). Od im. Leybk-a (zob. hasło Leybka 
w słowniku im.). Leybk-owa, żona Leybki. Por. hasła Leybkowicz, Leybkowna. 

Leybkowicz (Lejbkowicz) – Sról Leybkowicz; 1832; AU; Ceranów (Szymon L. – Cera-
nów). Od im. Leybk-a (zob. hasło Leybka w słowniku im.). Leybk-owicz, syn / wnuk 
Leybki. Por. hasła Leybkowa, Leybkowana.  
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Leybkowna – Bazia Leybkowna; 1832 (12 lat); AZ; Kossów (Ryfka L.; AZ – Kossów). 
Od im. Leybk-a (zob. hasło Leybka w słowniku im.). Leybk-owna, córka Leybki. 
Por. hasła Leybkowa, Leybkowicz. 

Leybowa – Leya Moszkowna Leybowa; 1827 (36 lat); AU-M; Zawady (Rychla Szmu-
lowna L. – Jakubiki; Ryfka Moszkowna L. – Kossów). Od im. Leyb (zob. hasło Leyb 
w słowniku im.). Leyb-owa, żona Leyba. (SŻ, s. 208). Por. hasło Leybowicz.  

Leybowicz (Lejbowicz) – Osiey Leybowicz; 1832; AU; Kossów (Szmul L. – Kossów; 
Judka L. – Kossów; Leja L. – Ceranów; Chaim L. – Ceranów; Szmul L. – Ceranów; 
Herszko L. – Kossów; Naftuła L. – Kuterki; Berko L.; AZ – Tosie). Od im. Leyb (zob. 
hasło Leyb w słowniku im.). Leyb-owicz, syn / wnuk Leyba. (SŻ, s. 208). Por. hasła 
Leybowa, Leybowiczowa. 

Leybowiczowa (Lejbowiczowa) – Bluma Leybowiczowa; 1835 (60 lat); AZ – Kossów 
(Ita L.; AZ – Kossów). Od. n. Leybowicz. Leybowicz-owa, żona Leybowicza. Por. ha-
sło Leybowicz. 

Leyzorowa – Leja Żelkowna Leyzorowa; 1828 (24 lata); AU-M; Kossów (Ruchla Jankie-
lowicz L. – Kossów). Od im. Lejzor (zob. hasło Leyzor w słowniku im.). Leyzor-owa, 
żona Leyzora. (SŻ, s. 208). Por. hasło Leyzorowicz. 

Leyzorowicz – Judka Leyzorowicz; 1835 (60 lat); AZ; Sterdyń. Od im. Lejzor (zob. ha-
sło Leyzor w słowniku im.). Leyzor-owicz, syn / wnuk Leyzora. (SŻ, s. 208). Por. 
hasło Leyzorowa. 

Licht – Hana Ester Kafmanowicz Licht; 1827 (18 lat); AŚ; Kossów (Kafman L. – Kos-
sów; Brayna L. – Kossów). Od niem. n. os. Licht, ta zapewne od Lichtgieβer „wyta-
piacz świec”. Por. też ap. stwniem. līht(i) „lekki”.(NN, s. 158; Rt II, s. 19; SŻ, s. 213). 

Lilenthal – Chaim Leyb Gotelowicz Lilenthal; 1834 (18 lat); AŚ; Danowo / Międzyrzecz 
(Gotel Jekowicz L. – Międzyrzecz; Krezla Wendlowna L. – Międzyrzecz). N. złoż., 
composit.: Lilen… – por. ap. niem. Lilie „lilia” oraz im. ż. Lilia. +…thal – por. n. os. 
Thal, Tal, te od śrwniem. tal „dolina”. Por. też n. m. Thal. (NN, s. 264; SŻ, s. 214, 
329). 
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Liwka – Joechal z Szulimowiczów Liwka; 1834 (40 lat); AZ; Chruszczanka (Szeyko 
Faybusiewicz L. – Chruszczanka). Od podstawy liw-, por. stp. przelewać „przewe-
lać”, Liwa „wołania na gęsi”. Por. też n. m. Liw. (Rt II, s. 23). 

Łopata – Dwera Łopata; 1834; AU; Kossów (Zelko Wulfowicz Ł. – Kossów). Od ap. pol. 
łopata „narzędzie służące do kopania, wsuwania pieczywa do pieca”. (Rt II, s. 41; 
SŻ, s. 223). 

Madrak – Peysach Madrak; 1833; AU; Rutyniec Stary (Nizon Gierszonowicz M. – Ruty-
niec Stary). Od mader „kiepski rzemieślnik wiejski”, madera „gatunek wina portu-
galskiego”, maderować, majdrować „majstrować, naprawiać co, nieudolnie”. Por. 
też niem. n. os. Mader, ta od śrwniem. mādære, māder, mæder, mader, meder, 
mëder „kosiarz, żniwiarz”. (NN, s. 166; Rt II, s. 53). 

Maierowa (Majerowa) – Peysa Manesowna Maierowa; 1835 (18 lat); AU-M; Wólka 
Okrąglik (Brayna Jankielowna M. – Kossów; Hinda Jutkowna M. – Wólka Okrąglik). 
Od im. Meer, Meir, Mejer (zob. hasło Majer w słowniku im.). Maier-owa, żona Maie-
ra. (Rt II, s. 56; SŻ, s. 224). Por. hasło Maierowicz.  

Maierowicz (Majerowicz) – Mosko Maierowicz; 1833 (120 lat); AZ; Kossów. Od im. 
Meer, Meir, Mejer (zob. hasło Majer w słowniku im.). Maier-owicz, syn / wnuk Ma-
iera. (Rt II, s. 56; SŻ, s. 224). Por. hasło Maierowa. 

Majorowa – Brayna Jankielowna Majorowa; 1828 (25 lat); AU-M; Kossów. Od im. Ma-
jor (zob. hasło Major w słowniku im.). Major-owa, żona Majora. Por. też ap. pol. ma-
jor „stopień oficerski w wojsku”, to od łac. maior „większy”. (Rt II, s. 56). Por. hasła 
Majorowicz, Majorowna. 

Majorowicz – Leybka Majorowicz; 1832 (60 lat); AZ; Kossów. Od im. Major (zob. hasło 
Major w słowniku im.). Major-owicz, syn / wnuk Majora. Por. też ap. pol. major 
„stopień oficerski w wojsku”, to od łac. maior „większy”. (Rt II, s. 56). Por. hasła 
Majorowa, Majorowna. 

Majorowna (Maiorowna) – Frema Majorowna; 1835; AU; Wólka Okrąglik (Feyga M. – 
Jakubiki; Gendla M.; AŚ – Kossów; Ruchla Leya M.; AZ – Kossów). Od im. Major 
(zob. hasło Major w słowniku im.). Major-owna, córka Majora. Por. też ap. pol. ma-
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jor „stopień oficerski w wojsku”, to od łac. maior „większy”. (Rt II, s. 56). Por. hasło 
Majorowa, Majorowicz. 

Makuszewicz – Feyga Makuszewicz; 1828; AU; Kossów (Joźko Wólfowicz M. – Kos-
sów). Od n. os. Makuch; por. ap. makuch „wytłoki z nasion roślin oleistych (maku,, 
lnu, konopi, rzepaku) w postaci suchego, okrągłego, płaskiego placka”. Por. też 
n. m. Makuchowa, Makuchówka. (Rt II, s.57). 

Malcman – Szymsio Szulim Malcman; 1833; AU; Maydan Wólka Okrąglik (Faybus Jan-
kielowicz M. – Maydan Wólka Okrąglik). N. złoż., composit.: Malc… – por. ap. śrw-
niem. malz „miękki, łagodny, delikatny”, malz „słód”; por. też n. m. Malz (Branden-
burg). +…man – por. ap. germ. manna, stwniem., śrwniem man „człowiek, mąż, 
mężczyzna”, aluzja do bibl. Adama – im. Man jako skrócona postać stniem; por. też 
Manno – tradycyjny zamiennik im. Menachem, Mendel i in.; czasem, jako drugi 
człon n. os., pełni funkcję hipokor. (NN, s. 169; SŻ, s. 226, 227). 

Malczyk – Moszko Malczyk; 1828; AU; Kossów (Joźko Ayzykowicz M. – Kossów; Szey-
na Gołda M. – Kossów; Sról Ichowicz M. – Kossów; Bazia Rywa dwóch im. Jekowna 
M.; AŚ – Kossów; Jeko Aizielowicz M. – Kossów; Chaia Herszkowna M. – Kossów). 
Od mały lub. ap. ros. mальчик „mały chłopczyk”. Por też n. m. Malczyk (Grodno) 
oraz im. ż. Małka (zob. hasło Małka w słowniku im.). (Rt II, s. 61-62; SŻ, s. 226). 

Maleszewiak – Tama Maleszewiak; 1835; AU; Wólka Okrąglik (Maier Wulfowicz M. – 
Wólka Okrąglik). Od n. m. Malesze (biał., gm. Wyszki). Jest to potoczna f. n. odoj-
cowskiego – Maleszewiak, syn Maliszewskiego. (Rt II, s. 59). 

Matysowa – Itka Dwera Izraelowiczowna Matysowa; 1834 (22 lata); AU-M; Kossów. 
Od im. Matys, Matis (zob. hasło Matys w słowniku im.). (Rt II, s. 50-51; SŻ, s. 231).  

Maydenberg (Majdenberg) – Sról Jankielowicz Maydenberg; 1828 (4 lata); AZ; Kossów 
(Jankiel Moszkowicz M. – Kossów; Sozia M. – Kossów). N. złoż., composit.: May-
den… – por. n. m. Majdan; por. też niem. meiden „unikać”. +…berg – por. ap. niem. 
Berg „góra”. (SŻ, s. 66). 

Maydenburg (Majdenburg) – Jankiel Herszko Maydenburg; 1833; AU; Sterdyń (Mosko 
Leyb M. – Sterdyń; Moszko Jankielowicz M. – Sterdyń). N. złoż., composit.: May-
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den… – por. n. m. Majdan; por. też niem. meiden „unikać”. +…burg – por. ap. Borg, 
Burg „zamek, twierdza” oraz n. os. Burg. (SŻ, s. 81). 

Mayerberg – Moszko Jankielowicz Mayerberg; 1834 (30 lat); AU-Ś; Sterdyń. N. złoż., 
composit.: Mayer… – por. im. Meer, Meir, Mejer (zob. hasło Mayer w słowniku im.). 
+…berg – por. ap. niem. Berg „góra”. (SŻ, s. 66, 224). 

Mącarz – Mendel Faywelowicz Mącarz; 1835 (19 lat); AŚ; Węgrów (Faywel Pudkowicz 
M. – Węgrów; Musza Leybowna M. – Węgrów). Od ap. pol. mąc(z)arz „handlujący 
mąką”, to od podstawy mąt- / męt-, por. mącić, dawniej męcić, im. złoż. Męcimir, 
Męcisław. (Rt II, s. 80; SŻ, s. 231). 

Mendlowa (Mędlowa) – Henia Mędlowa; 1828 (92 lata); AZ; Kossów (Sura z Leybko-
wiczów M.; AZ – Sterdyń). Od im. Mendel (zob. hasło Mendel w słowniku im.). 
Mendl-owa, żona Mendla. Por też śrwniem. mandel „migdał; górna część snopa; 
mendel – piętnaście sztuk”, ap. pol. mendel, mandel „gatunek rośliny; miara ilości” 
oraz niem. n. os. Mendel, Mandel. (NN, s. 168-169; Rt II, s. 84, SŻ, s. 234). Por. hasła 
Mendlowicz, Mendlowna. 

Mendlowicz – Maier Mendlowicz; 1835 (22 lata); AU-O; Wólka Okrąglik. Od im. Men-
del (zob. hasło Mendel w słowniku im.). Mendl-owicz, syn / wnuk Mendla. Por też 
śrwniem. mandel „migdał; górna część snopa; mendel – piętnaście sztuk”, ap. pol. 
mendel, mandel „gatunek rośliny; miara ilości” oraz niem. n. os. Mendel, Mandel. 
(NN, s. 168-169; Rt II, s. 84, SŻ, s. 234). Por. hasła Mendlowa, Mendlowna. 

Mendlowna – Reyza Mendlowna; 1835 (19 lat); AŚ; Węgrów / Wólka Okrąglik. Od im. 
Mendel (zob. hasło Mendel w słowniku im.). Mendl-owicz, syn / wnuk Mendla. Por 
też śrwniem. mandel „migdał; górna część snopa; mendel – piętnaście sztuk”, ap. 
pol. mendel, mandel „gatunek rośliny; miara ilości” oraz niem. n. os. Mendel, Man-
del. (NN, s. 168-169; Rt II, s. 84, SŻ, s. 234). Por. hasła Mendlowa, Mendlowicz. 

Męczyna – Leyba Moszkowicz Męczyna; 1828 (28 lat); AŚ; Męczyn (Moszko Borkowicz 
M. – Męczyn; Sieyna M. – Męczyn). Od n. m. Męczyn. 



KATARZYNA BIEŃ 

 172 

Michelowicz – Ayzyk Michelowicz; 1832 (2 lata); AZ; Ratyniec. Od im. Michel, Michał, 
Michael (zob. hasło Michel w słowniku im.). Michel-owicz, syn / wnuk Michela. Por. 
też n. m. Michalewicze (Mińsk, Witebsk). (NCh, s. 91; SŻ, s. 235). 

Migdał – Kielman Leybowicz Migdał; 1833 (22 lata); AŚ; Zaręby (Leyko Jakubowicz M. 
– Zaręby; Reyza M. – Zaręby; Jozko Troimowicz M. – Tosie; Jozko Ichowicz M.; AZ – 
Tosie). Od ap. hebr. migdał „wieża” lub od ap. pol. migdał „owoc migdałowca, też 
gatunek byliny o jadalnych owocach, cibora”. Por. też n. m. Migdały (Wilno). (Rt II, 
s. 95; SŻ, s. 236). 

Młynarz – Ryfka Młynarz; 1834; AU; Kosów Ruski (Szulim Leyzorowicz M. – Kosów 
Ruski). Od n. zaw. młynarz. (Rt II, s. 109; SŻ, s. 239). 

Mołokowna – Marya Mołokowna; 1827 (24 lata); AU-M; Kossów. Od n. Mołok-o.  
Mołok-owna, córka Mołoki. N. być może zw. z wsł. fonetyką rzeczownika mleko. 

Mordkowa (Mortkowa) – Leya z Boimów Mordkowa; 1833 (20 lat); AU-M; Guty (Mę-
dla Herszkowna M – Kossów; Czarna Szmulowna M. – Olszew; Jospa M.; AZ – Kos-
sów). Od im. Mordk-o (zob. hasło Mordko w słowniku im.). Mordk-owa, żona 
Mordki. (SŻ, s. 240). Por. hasła Mortkowicz, Mordkowna. 

Mordkowicz (Mortkowicz) – Chaja Mordkowicz; 1832; AU; Kossów (Iko M. – Kossów; 
Leyzor M.; AZ – Kosów Lacki). Od im. Mordk-o (zob. hasło Mordko w słowniku im.). 
Mordko-owicz, syn / wnuk Mordki. (SŻ, s. 240). Por. hasła Mordowa, Mordkowna. 

Mordkowna (Mortkowna) – Gisza Mordkowna; 1832 (6 lat); AZ; Wszołki. Od im. 
Mordk-o (zob. hasło Mordko w słowniku im.). Mordk-owna, córka Mordki. (SŻ, 
s. 240). Por. hasła Mordkowa, Mordkowicz.  

Moskowa – Marya z Leybkowiczów Moskowa; 1832 (24 lata); AU-M; Kossów (Chaja 
Dwera z Szmulowiczów M. – Sterdyń; Chana z Nochimowiczów M. – Seroczyn). 
Od im. Moszk-o, Moszek (zob. hasło Mosko w słowniku im.). Mosk-owa, żona Mo-
ska. Por. hasło Moskowicz. 

Moskowicz (Moszkowicz) – Herszko Moskowicz; 1832; AU; Wólka Okrąglik (Faybus 
M. – Wólka Okrąglik; Sról M. – Wólka Okrąglik; Leyba M. – Kossów; Mortko M.; AZ – 
Kossów; Eliasz M.; AZ – Kossów). Od im. Moszk-o, Moszek (zob. hasło Mosko 
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w słowniku im.). Mosk-owicz, syn / wnuk Moszka. (SŻ, s. 241). Por. hasło Mosko-
wa. 

Moszkowa – Basia Judkowna Moszkowa; 1828 (wiek nieznany); AU-M; Kossów (Liba 
Herszkowna M. – Kossów). Od im. Moszk-o, Moszek (zob. hasło Mosko w słowniku 
im.). Moszk-owa, żona Moszka. (SŻ, s. 241). 

Myłner – Sta Szmulowna Myłner; 1827 (24 lata); AŚ; Kossów. (Szmul Moszkowicz M. – 
Kossów; Siejdla Szmulowna M. – Kossów). Od niem. n. os. Mülner; ta od śrwniem. 
mülnære, mülner, müller, śrdniem. molner, molre, moller „młynarz” (NN, s. 179). 

Nachmanowa – Sura Judkowna Nachmanowa; 1835 (32 lata); AU-M; Kossów. 
Od im. Nachman (zob. hasło Nachman w słowniku im.). Nachman-owa, żona Na-
chmana. Por. też niem. n. os. Nachmann, ta od Nachtmann „pasterz pilnujący trzody 
w nocy”. (Rt II, s. 131). 

Naftułowa – Reyza Wolfowna Naftułowa; 1833 (22 lata); AU-M; Wólka Okrąglik (Goł-
da Ichowna N. – Kuterki). Od im. Naftuł-a (zob. hasło Naftuła w słowniku im.) Naf-
tuł-owa, żona Naftuły. (SŻ, s. 245). Por. hasło Naftułowicz. 

Naftułowicz – Herszko Naftułowicz; 1835; AU; Kuterki. Od im. Naftuł-a (zob. hasło 
Naftuła w słowniku im.). Naftuł-owicz, syn / wnuk Naftuły. (SŻ, s. 245). Por. hasło 
Naftułowa. 

Naparstek – Peysach Mędlowicz Naparstek; 1827 (3 lata); AZ; Kossów (Mędel Jankie-
lowicz N. – Kossów; Chaja N. – Kossów). Od ap. pol. naparstek „ochroniarz na palec 
wkładany do szycia”. (Rt II, s. 137). 

Nauczyciel – Moszko Chrylowicz Nauczyciel; 1827 (45 lat); AZ-Ś; Kossów. Od n. zaw. 
nauczyciel. (Rt II, s. 141). 

Naydenberg – Fiszko Jankielowicz Naydenberg; 1827 (9 lat); AZ; Sterdyń (Jankiel Mę-
dlowicz N. – Sterdyń; Ruchla N. – Sterdyń). N. złoż., composit.: Nay… – por. ap. jid. 
naj, niem. neu „nowy”. +…den… – por. n. os. Den (:Daniel). +…berg – por. ap. niem. 
Berg „góra”. (SŻ, s. 66, 99, 245). 

Naynbrum – Liba Beyla Naynbrum; 1828; AU; Kossów (Ifser Joźkowicz N. – Kossów; 
Joźko Wolfowicz N. – Kossów). N. złoż., composit.: Nayn… – por. im. arab., hebr. Na-
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im. +…brum – por. n. os. Brum, to może od im. bibl. Abram (por. hasło Abram 
w słowniku im.). (SŻ, s. 79, 245). 

Neydorf (Nejdorf) – Ruchla Neydorf; 1832; AU; Skibniew (Dawid Boimowicz N. – Skib-
niew). Od. n. m. Neudorf (Śląsk). (SŻ, s. 245).  

Nędza – Baria Wolfowna Nędza; 1827 (25 lat); AŚ; Kossów (Nola Moszkowicz N. – 
Kossów; Sara N. – Kossów). Od nędza „bieda, ubóstwo”, stp. nędzić. 

Nitka – Jokiel Nitka; 1834; AU; Kossów (Iko Mordkowicz N. – Kossów; Zelko Jekowicz 
N.; AŚ – Kossów; Chaia Sura dwóch im. N. – Kossów). Nazwisko być może zw. z za-
w. wykonywanym przez ojca – krawiec. (Rt II, s. 147). 

Nizonowa – Chana z Nuchimów Nizonowa; 1833 (38 lat); AU-M; Rutyniec Stary. 
Od im. Nizon, Nisan, Nissan (zob. hasło Nizon w słowniku im.). Nizon-owa, żona Ni-
zona. (SŻ, s. 249). 

Noachowa – Dwera Noachowa; 1834 (33 lata); AU-M; Kossów. Od im. Noach (zob. 
hasło Noach w słowniku im.). Noach-owa, żona Noacha. 

Norkowna – Cywa Norkowna; 1827 (26 lat); AU-M; Wólka Okrąglik. Od im. Nork-o.  
Nork-owna, córka Norka. 

Nowenstern (Nowensztern) – Boim Dawid Nowenstern; 1833; AU; Kossów (Iko Sru-
lowicz N. – Kossów; Mordka N. – Dębe Stare; Icho Srólowicz N. – Dębe Stare; Feyga 
Srólowna N.; AŚ – Kossów; Sról Wólfowicz N. – Kossów; Leja N. – Kossów; Leja Chy-
lowna N.; AZ – Kossów; Herszko Srulowicz N. – Kossów). N. złoż., composit.: No-
wen… – por. ap. pol. nowy, nowina, niem. neue „nowy”. +…stern – por. ap. śrw-
niem. stërne, stërre, stërn, nniem. Stern „gwiazda” oraz n. m. Stern (Szwajcaria). 
(NN, s. 254; SŻ, s. 250, 299). 

Nuchimowicz – Małka Nuchimowicz; 1832; AU; Sterdyń (Iko N. – Sterdyń). Od im. 
Nuchim (zob. hasło Nuchym w słowniku im.). Nuchim-owicz, syn / wnuk Nuchima.  

Nutkowicz – Herszko Nutkowicz; 1832 (4 lata); AZ; Sterdyń. Od im. Nutko, Nutek, Note 
(zob. hasło Nutko w słowniku im.). Nutk-owicz, syn / wnuk Nutki. Por. też n. os. 
Nuta, Nutkevitz, Nutkiewicz. (SŻ, s. 250). 
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Ochonowicz – Wolf Ochonowicz; 1832 (wiek nieznany); AZ-O; Ratynie. Od im. Ochon 
(zob. hasło Ochon w słowniku im.). Ochon-owicz, syn / wnuk Ochona. 

Okniarz – Abram Okniarz; 1828; AU; Kossów (Złotka O. [siostra bliźniaczka] – Kossów; 
Eliasz Chojnowicz O. – Kossów). Od. n. zaw. okniarz. Nazwisko być może zw. z zaw. 
wykonywanym przez ojca – szklarz. 

Okrągła – Perla Okrągła; 1827 (wiek nieznany); AZ-M; Zawady. F. ż. od Okrągły. Por. 
hasło Okrągły. 

Okrągły – Szmul Berkowicz Okrągły; 1827 (18 lat); AZ; Zawady (Berko Wulfowicz O. – 
Zawady). Od okrągły. (Rt II, s. 176). 

Oley – Jóra Oley; 1828; AU; Kossów (Major Pieńkusowicz O. – Kossów). Od ap. pol. olej. 
Olszewicz – Szulim Leybowicz Olszewicz; 1828 (46 lat); AZ; Kossów (Leyba Szmulo-

wicz O. – Kossów; Kela O. – Kossów). Od olsza, olcha „drzewo liściaste”. Olsz-ewicz. 
Por. też n. m. Olsza (Sokółka, Pińsk, Orsza, Podole). (Rt II, s. 180; SŻ, s. 253).  

Ołówek – Iser Ołówek; 1835; AU; Wólka Okrąglik (Abram Srulowicz O. – Wólka Okrą-
glik). Od ap. pol. ołówek. 

Osienowicz – Meyko Osienowicz; 1832; AU; Garnek Ceranowski (Jankiel Abram dwóch 
im. Osienowicz – Garnek Ceranowski). Od osina „osika”. Por. też wsł. oseń „jesion”. 
Osien-owicz. (Rt II, s. 187). 

Osowski – Abram Osowski; 1828; AU; Wólka Okrąglik (Chron Jędrowicz O. – Wólka 
Okrąglik). Od n. m. typu Osowa, Osowie, Ossowice, Osowiec, Osowieck, Sowieckie. 
Osow-ski. (Rt II, s. 188; SŻ, s. 254). 

Oyzerowiczowna – Ester Oyzerowiczowna; 1828 (12 lat); AZ; Ceranów. Od n. Oyzero-
wicz, to od im. Oyzer (zob. hasło Oyzer w słowniku im.). Oyzerowicz-owna, córka 
Oyzerowicza (syna / wnuka Oyzera). 

Ozdoba – Judka Chaimowicz Ozdoba; 1833 (22 lata); AŚ; Janczewice Skumanki (Chaim 
Herszkowicz O. – Janczewice Skumanki; Sura z Judkowiczów O. – Janczewice Sku-
manki). Od ap. pol. ozdoba „upiększenie”. (Rt II, s. 192). 
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Ozierowicz – Szaia Herszko Ozierowicz; 1834; AU; Kossów (Troim O. – Kossów). 
Od im. Ozier (zob. hasło Ozier w słowniku im.). Ozier-owicz, syn / wnuk Oziera. 
Por. też n. m. Oziera, Jeziora / Oзер, Oзерa. (SŻ, s. 255). 

Pałuba – Zelman Chronowicz Pałuba; 1827 (48 lat); AU-Ś; Kossów. Od stp. pałuba 
„pniak”, ale i „pokrycie wozu”. (Rt II, s. 202). 

Papuzia – Herszko Lewkowicz Papuzia; 1827 (24 lata); AŚ; Kossów, ur. w Stoczku 
(Leybka Zelmanowicz P. – Stoczek; Ester P. – Stoczek). N. deminut.; od papuga 
„ptak”. (Rt II, s. 207). 

Perelsztein (Perelsztejn) – Peysach Perelsztein; 1835; AU; Kossów (Aron Herszkowicz 
P. – Kossów). N. złoż., composit.: Perel… – por. im. Perel (zob. hasło Perła w słow-
niku im.). +…sztein – por. ap. niem. Stein „kamień, skała”, w śrwniem. „skała; wa-
rownia obronna na skale; kamień”; por. też n. m. Stein (liczne w Niemczech, Au-
strii, na Śląsku, w Prusach Wsch.). (NN, s. 251; SŻ, s. 261, 299). 

Perkal – Herszko Perkal; 1833; AU; Kossów (Leybka Herskowicz P. – Kossów). Od ap. 
perkal; fr. percale z tur. pers. Pärgālä „mocne, gładkie, cienkie płótno bawełniane 
na bieliznę osobistą i pościelową oraz do użytku przemysłowego”. Nazwisko być 
może zw. z atrybutem zaw. wykonywanego przez ojca – krawiec. Por. też perkać 
„prychać, parskać; warzyć” oraz perka „ziemniak; ryba flądra”. Perk-al. (RT II, 
s. 223; SŻ, s. 161).  

Perłowy – Lelman Perłowy; 1827; AU; Kossów (Leyba Herszkowicz P. – Kossów; Judka 
P. – Kossów; Abram Herszkowicz P. – Kossów; Szulim P. – Kossów). Od ap. pol. per-
ła. Perł-owy. (Rt II, s. 223-224; SŻ, s. 261). 

Peysachowa – Reyza Jankielowna Peysachowa; 1834 (38 lat); AU-M; Kossów. Od im. 
Peysach, Pesach (zob. hasło Peysach w słowniku im.). Peysach-owa, żona Peysacha. 
(Rt II, s. 221; SŻ, s. 259). 

Piątak – Ruchla Piątak; 1834; AU; Kossów (Moszko Leybowicz P. – Kossów). Od piąty, 
pięć. Por. też n. m. Piatak / Piątak (Sokółka) oraz ap. ros. пятак „piętak”, пята „pię-
ta”. Piąt-ak. (Rt II, s. 229; SŻ, s. 263). 
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Piekarz – Ruchla Piekarz; 1828; AU; Kossów (Jankiel Abramowicz P. – Kossów; Abram 
Herszko dwóch im. Jankielowicz P.; AŚ – Kossów; Moszko Kierdun P. – Sterdyń). 
Od n. zaw piekarz „rzemieślnik wyspecjalizowany w pieczeniu potraw, głównie 
pieczywa), to od podstawy piek-, por. piec, piekę. (Rt II, s. 231; SŻ, s. 259).  

Pinkusowa – Chana Fiszkowna Pinkusowa; 1833 (40 lat); AU-M; Kossów (Ruchla 
Leybkowna P. – Kossów; Rayza Majorowa P.; AZ – Kossów). Od im. Pinkus (zob. 
hasło Pinkus w słowniku im.). Pinkus-owa, żona Pikusa. (SŻ, s. 264). Por. hasło 
Pinkusowicz. 

Pinkusowicz – Ryfka Pinkusowicz; 1833; AU; Kossów (Major P. – Kossów). Od im. 
Pinkus (zob. hasło Pinkus w słowniku im.). Pinkus-owicz, syn / wnuk Pikusa. (SŻ, 
s. 264). Por. hasło Pinkusowa. 

Podbórna – Henia Herszkowna Podbórna; 1828 (20 lat); AŚ; Tchórznica (Chaja P. – 
Tchórznica). F. ż. od Podbórny. Por. hasło Podbórny. 

Podbórny – Herszko Szeykowicz Podbórny; 1828 (wiek nieznany); AŚ-O; Tchórznica. 
Od podborny „mieszkający pod borem” lub od podbora „podpórka, słup”. (Rt II, 
s. 260).  

Propinator – od ap. pol. propinator „posiadacz propinacji, dzierżawca monopolowego 
wyszynku napojów alkoholowych w dawnej Polsce”, propinacja. Por. hasło Rogowy 
Propinator. 

Pszenica – Herszko Pszenica; 1827; AU; Kossów (Faybus Herszkowicz P. – Kossów). 
Od ap. pol. pszenica „gatunek zboża”. (Rt II, s. 318; SŻ, s. 272). 

Radzyń – Lewin Peiek Pasfowicz Radzyń; 1835 (19 lat); AŚ; Węgrów (Pasf Pudkowicz 
R. – Węgrów; Chaia Feyga Lewkowna R. – Węgrów). Od n. m. typu Radzyń Cheł-
miński, Radzyń Podlaski, Radzyny. (Rt II, s. 333, SŻ, s. 275). 

Rafał – Feyga Gitla Rafał; 1833; AU; Niewiadoma (Iko Herszkowicz R. – Niewiadoma). 
Od im. Rafał, to od Rafael; hebr. רפאל – rephā’ēl „Bóg uzdrawia”. Im. pochodz. bibl. 
[1 Krn 26; 7], notowane w Polsce od XIII w., przyswojone z łac. Raphael. W średn. 
źródłach hist. notowane jako Rafael, Refael, Rachwael, Rachwał, Rachał, Rachoł, 
Rafał. Bibl. R. to anioł Boży, wspominany zarówno w żyd., jak i w chrześć. trad. 
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(ICh, s. 423; IŻP, s. 59; LPB, s. 322-323; NCh, s. 114; Roth., s. 58; Rt II, s. 333; SŻ, s. 
275; SIŻ, s. 12).  

Raychman (Rajchman) – Maier Joel dwóch im. Raychman; 1835 (20 lat); AŚ; Kossów 
(Chana R. – Kossów; Mosko Srolowicz R. – Kossów). N. złoż., composit.: Raych… – 
por. niem. n. os. Reich, ta z śrwniem. Rīche, rīch „wysoko urodzony, dostojny, szla-
chetny”. +…man – por. ap. germ. manna, stwniem., śrwniem man „człowiek, mąż, 
mężczyzna”, aluzja do bibl. Adama – im. Man jako skrócona postać stniem; por. też 
Manno – tradycyjny zamiennik im. Menachem, Mendel i in.; czasem, jako drugi 
człon n. os., pełni funkcję hipokor. (NN, s. 169; Rt II, s. 334; SŻ, s. 227).  

Rayzenbaum – Fiszko Rayzenbaum;1834; AU; Kossów (Chaskiel Szlamowicz R. – Kos-
sów). N. złoż., composit.: Rayzen… – por. n. m. Reisen (Hesja, Bawaria), Rejże (Wil-
no). +…baum – por. ap. śrwniem. boum, nniem. Baum, jid. bojm „drzewo, pień“. 
(NN, s. 13; SŻ, s. 62, 276). 

Rogowa – Marya Ruchla Rogowa; 1833; AU; Kossów (Chana Grudla R. – Kossów).  
F. ż. od Rogowy (por. hasło Rogowy) lub od n. m. Poгова (Archangielsk, Kijów, Ko-
strom, Kursk). (SŻ, s. 282). 

Rogowy – Berek Rogowy; 1828; AU; Kossów (Jankiel Herszkowicz R. – Kossów; Hersz-
ko Dawidowicz R. – Kossów; Berko R. – Kossów; Leyba Herszkowicz R. – Kossów; 
Jukiel Herszkowicz R. – Kossów; Moszko R. – Kossów). Od ap. pol. róg „wyrostek 
kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; 
instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź”. Rog-owy. Por. też n. m. Poгова 
(Archangielsk, Kijów, Kostrom, Kursk), Rogowo (Białystok, Wilno, Witebsk), Ro-
gów (Łódź, Lublin), Rogów Opolski. (Rt II, s. 355; SŻ, s. 282). 

Rogowy Propinator – Herszko Dawidowicz Rogowy Propinator; 1827 (45 lat); AZ-Ś; 
Kossów. N. dwuczłonowe. Por. hasła Rogowy, Propinator. 

Rostek (Roztek) – Charkiel Rostek; 1827; AU; Wólka Okrąglik (Wulf Laybowicz R. – 
Wólka Okrąglik). N. deminut.; od stp. rost „rdza”. Rost-ek. Por. też im. złoż. typu 
Rościsław. (Rt II, s. 362). 
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Rostkier (Roztkier) – Iko Leyb Rostkier; 1833; AU; Wólka Okrąglik (Naftuła Abramo-
wicz R. – Wólka Okrąglik; Herszko Naftulik dwóch im. R.; AŚ – Roztki Piotrowice 
[zamieszkały w Kosutach]; Abram Jozkowicz R. – Kosuty; Bluma R. – Kosuty; Reyza 
Wólfowna R.; AŚ – Drgicz [zamiaszkała w Wólce Okrąglik]; Wólf Leybowicz R. – 
Wólka Okrąglik; Szujma R. – Wólka Okrąglik). Od n. m. typu Rostock (Meclenburg), 
Rostoka (Galicja). Por. też ap. ros. росток „kiełek”. (SŻ, s. 283). 

Rotszteyn (Rotsztein) – Dewera Rotszteyn; 1833; AU; Sterdyń (Jankiel Matusowicz R. – 
Sterdyń; Iko R. – Kosów Lacki; Josek Jankielowicz R. – Kosów Lacki; Sura R. – Ster-
dyń). Od niem. n. os. Rothstein, ta od n. m. Rothstein; lub, jako n. złoż., composit.: 
Rot… – por. ap. niem. rot, to od śrwniem. rōt „czerwony, o rudych włosach” 
w przenośni też „fałszywy, podstępny”. +…sztein – por. ap. niem. Stein „kamień, 
skała”, w śrwniem. „skała; warownia obronna na skale; kamień”; por. też n. m. Ste-
in (liczne w Niemczech, Austrii, na Śląsku, w Prusach Wsch.). (NN, s. 213, 251; Rt II, 
s. 363; SŻ, s. 283, 284, 299). 

Roytberg – Wulf Raytberg; 1832 (48 lat); AU-Ś; Maydan Wólka Okrąglik (Sera Wul-
fowna R.; AZ – Wólka Okrąglik). N. złoż., composit.: Royt… – por. n. os. Roit, ta od 
Rot; por. śrwniem. rōt „czerwony, o rudych włosach” w przenośni też „fałszywy, 
podstępny”. +…berg – por. ap. niem. Berg „góra”. (NN, s. 213; SŻ, s. 282).  

Roytsztejn – Joszko Roytsztejn; 1828; AU; Sterdyń (Jankiel Matusowicz R. – Sterdyń). 
N. złoż., composit.: Royt… – por. n. os. Roit, ta od Rot; por. śrwniem. rōt „czerwony, 
o rudych włosach” w przenośni też „fałszywy, podstępny”. +…sztein – por. ap. nie-
m. Stein „kamień, skała”, w śrwniem. „skała; warownia obronna na skale; kamień”; 
por. też n. m. Stein (liczne w Niemczech, Austrii, na Śląsku, w Prusach Wsch.). (NN, 
s. 213, 251; SŻ, s. 282, 299). 

Rozenbern – Abram Jozkowicz Rozenbern; 1835 (wiek nieznany); AZ-O; Kossów (Leia 
Leybkowna R. – Kossów). Od niem. n. os. Rosen, ta od niem. n. m. Rosen lub 
od śrwniem. rōse „róża”. Por. też im. Rose. Możliwe też pochodz. od n. m. Rosen-
berg (dziś Rożnowice, gm. Biecz, woj. krośnieńskie). F. Rozenbern może być wyni-
kiem błędnego zapisu w ks. paraf. (NN, s. 212; Rt II, s. 361; SŻ, s. 283). 
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Rubinsztein – Judka Rubinsztein; 1834; AU; Kossów (Aron Wulfowicz R. – Kossów). 
Od niem. n. os. Rubinstein, ta od Rubinstein „kamień szlachetny”; lub jako n. złoż., 
composit.: Rubin… – por. ap. pol. rubin; +…sztein – por. ap. niem. Stein „kamień, 
skała”, w śrwniem. „skała; warownia obronna na skale; kamień”; por. też n. m. Ste-
in (liczne w Niemczech, Austrii, na Śląsku, w Prusach Wsch.). (NN, s. 251; Rt II, 
s. 369; SŻ, s. 285, 299). 

Rybak – Jołko Jułkowicz Rybak; 1827 (40 lat); AU-Ś; Kossów. Od n. zaw. rybak „czło-
wiek łowiący ryby”. (Rt II, s. 373-374; SŻ, s. 287). 

Ryc – Zyszko Wulfowicz Ryc; 1833; AU; Sterdyń. Od niem. n. os. Ritz, ta od stniem. 
Richizo lub od im. złoż. na Rich-; niektóre f. też od ukr. Hryć, ta od Hryhor 
(=Grzegorz). (Rt II, s. 374). 

Rydz – Chana Rydz; 1828; AU; Rutyniec Nowy (Zyszko Wulfowicz R. – Rutyniec No-
wy). Od ap. pol. rydz „gatunek grzyba” lub od rydzy „rdzawy”. (Rt II, s. 376). 

Rzepa – Wólf Joszkowicz Rzepa; 1828 (28 lat); AU-Ś; Jakubiki. Od ap. pol. rzepa. (Rt II, 
s. 382; SŻ, s. 288). 

Rzepka – Herszko Leyzorowicz Rzepka; 1835 (70 lat); AZ; Kossów. N. deminut.; od ap. 
pol. rzepa lub od rzepka „kość w stawie kolanowym”. Por. też n. m. Rzepka (Kow-
no), Rzepki (Słonim, Mohylów). (Rt II, s. 382; SŻ, s. 288). 

Rzeźnik – Elka Rzeźnik; 1832; AU; Kossów (Srul Moskowicz Rz. – Kossów; Moszko Rz. 
[brat] – Kossów; Sura Srólowiczowna Rz.; AŚ – Kossów; Ita Jozkowna Rz. – Kos-
sów). Od n. zaw. (wykonywanego przez ojca) rzeźnik „zajmujący się ubojem zwie-
rząt”. Por też stp. rzezać, rzazać „ciąć, zabijać”, rzezak, rzazak „dłuto”. (Rt II, s. 383-
384). 

Rzodkiew – Ester Etka Zelmanowna Rzodkiew; 1827 (20 lat); AŚ; Kossów (Zelman 
Michlowicz Rz. – Kossów; Ryfka Rz. – Kossów). Od ap. pol. rzodkiew „roślina wa-
rzywna”. (Rt II, s. 384; SŻ, s. 288). 

Sapir – Judka Wulfowicz Sapir; 1835 (60 lat); AZ; Schorznica Wyszki. Od. ap. hebr. 
sapir, niem. Saphir „szafir” oraz aram. sappirah „piękny”. Por. też ap. pol. saper 
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„żołnierz wojsk inżynieryjnych”, niem. n. os. Schapper oraz im. Safira, Sapira. (Rt II, 
s. 397; SŻ, s. 289). 

Sebarski – Kielman Sebarski; 1833 (wiek nieznany); AZ-Ś; Grzymki. Od im. Sebastian, 
z gr. sebastós „czcigodny, dostojny”. W Polsce znane od XII w. Dawniej Sebastyjan, 
także Sabestyjan, Sebestyjan, Sobestyjan i Bastyjan. Seb-arski. (NCh, s. 119; Rt II, 
s. 403-404). 

Siedlecki – Szmul Siedlecki; 1828; AU; Kossów (Joźko Boruchowicz S. – Kossów; Iko 
Boruchowicz S. – Kossów). Od n. m. Siedlce, Sielce (częste), Siedlec. Por. też ap. stp. 
siodło „siedziba, osada, wieś” oraz osiedlić się „zamieszkać. Może też od im. złoż. 
typu Siedlewit. (Rt II, s. 416; SŻ, s. 292). 

Siejnman – Raszka Siejnman; 1827; AU; Puterkowskie (Herszko Chaimowicz S. – Pu-
terkowskie). N. złoż., composit.: Siejn… – od podstawy siej-, por. stp. siejać „siać”, 
sieja „ryba łososiowata”; por. też siejny „siewny”. +…man – por. ap. germ. manna, 
stwniem., śrwniem man „człowiek, mąż, mężczyzna”, aluzja do bibl. Adama – im. 
Man jako skrócona postać stniem; por. też Manno – tradycyjny zamiennik im. Me-
nachem, Mendel i in.; czasem, jako drugi człon n. os., pełni funkcję hipokor. (NN, 
s. 169; Rt II, s. 417; SŻ, s. 227). 

Sierota – Abram Zelmanowicz Sierota; 1827 (41 lat); AZ-Ś; Kossów. Od sierota, stp. 
sirota „dziecko pozbawione rodziców”. Por. też n. m. Сирота (Wiatka). (Rt II, 
s. 421; SŻ, s. 301). 

Słodarz – Guta Pinkusowna Słodarz; 1835 (16 lat); AŚ; Kossów (Pinkus Pudkowicz S. – 
Kossów; Chana Fiszkowna S. – Kossów). Od podstawy słod-, por. słodzić, słód 
„skiełkowane ziarno zbóż, surowiec w piwowarstwie”, słodki. Słod-arz. (Rt II, 
s. 445). 

Smolarz – Jośko Zewlowicz Smolarz; 1828 (19 lat); AŚ; Zaręby Kościelne (Zawel Szmu-
lowicz S. – Zaręby Kościelne; Sora S. – Zaręby Kościelne). Od n. zaw. (wykonywa-
nego przez ojca) smolarz „wyrabiający lub handlujący smołą”, ten od smoła 
„uboczny produkt suchej destylacji  węgla lub drewna”, smolić „brudzić, powlekać 
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smołą; palić”. Por. też n. m. Smol (Mińsk), Smolary, Smolarze. (Rt II, s. 452-453; SŻ, 
s. 305). 

Srulowa (Srólowa, Srolowa) – Necha Szulimowna Srulowa; 1828 (30 lat); AU-M; Kos-
sów (Rufka Joszkowna S. – Kossów; Guta Leybowna S. – Kosów Lacki; Ita Mosz-
kowna S. – Kossów; Chaja Freyda z Ikowiczów S. – Buczyn Ruski; Deyna Dwera 
Herszkówna S. – Kossów; Leia Szaylowna S. – Wólka Okrąglik; Szyma Leybkowna 
S. – Wólka Okrąglik). Od im. Srul (zob. hasło Sról w słowniku im.). Srul-owa, żona 
Srula. Por. też niem. n. os. Schroll, ta z śrwniem. Schrolle „gruda, bryła, ziemia, ro-
la”. (Rt II, s. 553; SŻ, s. 308). Por. hasło Srulowicz. 

Srulowicz (Srólowicz) – Szeyna Elka Srulowicz; 1833; AU; Buczyn Ruski (Szmul S. – 
Buczyn Ruski; Berko S. – Sterdyń; Szmul S. – Wólka Okrąglik; Boruch S.; AZ – Dębe; 
Herszko S.; AZ – Kossów). Od im. Srul (zob. hasło Sról w słowniku im.). Srul-owicz, 
syn / wnuk Srula. Por. też niem. n. os. Schroll, ta z śrwniem. Schrolle „gruda, bryła, 
ziemia, rola”. (Rt II, s. 553; SŻ, s. 308). Por. hasło Srulowa. 

Sterdyniak – Herszko Moszkowicz Sterdyniak; 1827 (2 lata); AZ; Kossów (Moszko 
Mędlowicz S. – Kossów; Ruchla S. – Kossów). Od n. m. Sterdyń (siedl., gm. Sterdyń). 
Może to być potoczna f. odmiejscowa – Sterdyni-ak, mieszkaniec Sterdyni. (Rt II, 
s. 484). 

Strzeszak – Wólf Strzeszak; 1834; AU; Sterdyń (Jeko Nachymowicz S. – Sterdyń). Od 
ap. pol. strzecha. Strzesz-ak. Por. też im. złoż. typu Strzeżysław. (Rt II, s. 498; SŻ, 
s. 311). 

Styczyńska – Minda Moszkowna Styczyńska; 1835 (20 lat); AŚ; Kossów (Brayna S. – 
Kossów). F. ż. od Styczyński. Por. hasło Styczyński. 

Styczyński – Gimpel Moszkowicz Styczyński; 1834 (42 lata); AŚ-Ś; Sterdyń (Moszko 
Lewkowicz S. – Kossów). Od styczeń „pierwszy miesiąc roku”. Styczyń-ski. (Rt II, 
s. 502). 

Sukniarz – Abram Sukniarz; 1834; AU; Kossów (Fałka Szulimowicz S. – Kossów). Od 
n. zaw. (wykonywanego przez ojca) sukniarz; to od suknia „wierzchni strój kobiecy 
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dawniej też męski; ubiór, ubranie”, sukno „gryba tkanina wełniana”. Sukni-arz. (Rt 
II, s. 506). 

Szarfman – Boim Ichowicz Szarfman; 1835 (24 lata); AŚ; Męczyn / Prostyń (Icho Szu-
limowicz Sz. – Prostyń; Ruchla Berkowna Sz. – Prostyń). N. złoż., composit; Szarf… 
– od dawnego szarf „śmiało, ostro, na baczność” lub od niem. n. os. Scharf, Scharff, 
Sharf (:tytuł rabin), te od śrwniem. scharpk, scharpf, scharf „ostry, silny, przeni-
kliwy, gwałtowny”. +…man – por. ap. germ. manna, stwniem., śrwniem man „czło-
wiek, mąż, mężczyzna”, aluzja do bibl. Adama – im. Man jako skrócona postać st-
niem; por. też Manno – tradycyjny zamiennik im. Menachem, Mendel i in.; czasem, 
jako drugi człon n. os., pełni funkcję hipokor. (NN, s. 169; Rt II, s. 523; SŻ, s. 227, 
316). 

Szaykowa (Szeykowa) – Fraydla Fiszkowna Szaykowa; 1834 (25 lat); AU-M; Kossów 
(Zraydla Judkowna Sz. – Kossów). Od im. Szayk-o, Szaja (zob. hasło Szayko 
w słowniku im.). Szayk-owa, żona Szayki. (SŻ, s. 315). Por. hasło Szaykowicz. 

Szaykowicz – Mortko Szaykowicz; 1833 (32 lata); AU-Ś; Olszew. Od im. Szayk-o, Szaja 
(zob. hasło Szayko w słowniku im.). Szayk-owicz, syn / wnuk Szayki. (SŻ, s. 315). 
Por. hasło Szaykowa. 

Szczeciński – Gimpel Moszkowicz Szczeciński; 1827 (32 lata); AZ-Ś; Kossów. Od n. m. 
Szczecin lub od szczeć „pierwotnie szczecina”; od tej podstawy pochodzi też szcze-
cina „sierść, sztywne włosy”, szczotka „narzędzie do czyszczenia, mycia, czesania” 
(por. wsł. szczet’ „szczotka”). Szczeciń-ski. (Rt II, s. 526). 

Szczupak – Abram Szczupak; 1832; AU; Kossów (Szmul Fiszkowicz Sz. – Kossów; 
Herszko Fiszkowicz Sz. – Kossów; Marya Ruchla Sz. – Kossów; Ruchla Sz. – Kossów; 
Gitla Fiszkowna Sz.; AŚ – Kossów; Bella Sz. – Kossów). Od ap. pol. szczupak „gatu-
nek ryby”, to od podstawy szczup-. Szczup-ak. Por. też n. m. Szczupak (Lublin), 
Szczupaki (Słuck). (Rt II, s. 530; SŻ, s. 317). 

Szewc – por. hasło Grzybek Szewc. 
Szeykowna – Ruchla Szeykowna; 1832 (5 lat); AZ; Kossów. Od im. Szeyk-o, Szejka, 

Szayko (zob. hasło Szayko w słowniku im.). Szeyk-owna, córka Szeyki. (SŻ, s. 317). 
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Szeynman – Don Herszkowicz Szeynman; 1834 (9 lat); AZ; Kossów Ruski (Herszko 
Pinkusowicz Sz. – Kossów Ruski; Mirka Eliaszowna Sz. – Kossów Ruski). Od im. 
Szejnman; por. też n. os. Scheiman, Sheiman, te od Shemaja, Scheinman, także 
Ephraim, Schimon, Schönemann oraz Menachem; lub, jako n. złoż., composit.: 
Szeyn… – por. ap. jid. schajn < niem. Schein „blask, światło, pretekst”; por. też ap. 
niem. schön „piękny”. +…man – por. ap. germ. manna, stwniem., śrwniem man 
„człowiek, mąż, mężczyzna”, aluzja do bibl. Adama – im. Man jako skrócona postać 
stniem; por. też Manno – tradycyjny zamiennik im. Menachem, Mendel i in.; cza-
sem, jako drugi człon n. os., pełni funkcję hipokor. (NN, s. 169; SŻ, s. 227, 295). 

Szlamowa – Feyga Leybkowna Szlamowa; 1834 (23 lata); AU-M; Olszew. Od im. Szla-
ma, Szlam, Szlem (zob. hasło Szlama w słowniku im.). Szlam-owa, żona Szlama. 
(SŻ, s. 319). Por. hasło Szlamowna. 

Szlamowna – Cypa Szlamowna; 1833 (18 lat); AŚ; Ryte Walechny. Od im. Szlama, 
Szlam, Szlem (zob hasło Szlama w słowniku im.). Szlam-owna, córka Szlama. (SŻ, 
s. 319). Por. hasło Szlamowa. 

Szleifszteyn – Chaia Szleifszteyn; 1828 (19 lat); AŚ; Kossów (Hinda Jośkowa Sz. – Kos-
sów). N. złoż., composit.: Szleif… – por. n. os. Schleif, Schleifer oraz ap. niem. Schle-
ifer „szlifierz”. +…sztein – por. ap. niem. Stein „kamień, skała”, w śrwniem. „skała; 
warownia obronna na skale; kamień”; por. też n. m. Stein (liczne w Niemczech, Au-
strii, na Śląsku, w Prusach Wsch.). (NN, s. 251; SŻ, s. 297, 299). 

Szlifiarz – Szeyna Szlifiarz; 1827; AU; Kossów (Joźko Juklowicz Sz. – Kossów). Od szlif 
„powierzchnia wypolerowana” lub od szlifierz „rzemieślnik zajmujący się szlifo-
waniem, wyrównywaniem”. Szlifi-arz. (Rt II, s. 542).  

Szmerkowicz – Michel Szmerkowicz; 1834 (30 lat); AZ-Ś; Zalesie. Od im. Szmerko, 
Szmerke (zob. hasło Szmerko w słowniku im.). Szmerk-owicz, syn / wnuk Szmerka. 
(SŻ, s. 320). 

Szmulkarz – por. hasło Jedwabny Szmulkarz  
Szmulowa – Sara Laybowna Szmulowa; 1828 (31 lat); AU-M; Kossów (Ester z Jankie-

lowiczów Sz. – Kossów; Freyda z Jankielowiczów Sz. – Kossów; Tauba z Jałkowi-
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czów Sz. – Kossów; Liba z Zelmanów Sz. – Kossów; Gołda z Kifmanów Szmulowa; 
Cypa Tauba dwóch im. Herszkowna Sz. – Kossów; Kieyla Szulimowa Sz. – Kossów; 
Freyda Enochówna Sz. – Kossów; Chaia Sura dwóch im. Sz.; AZ – Kossów). Od im. 
Szmul, Samuel (zob. hasło Szmul w słowniku im.). Szmul-owa, żona Szmula. (Rt II, 
s. 395; SŻ, s. 320). Por. hasła Szmulowicz, Szmulowna.  

Szmulowicz – Dawid Szmulowicz; 1832; AU; Ceranów (Abram Sz. – Ceranów; Szaia S.; 
AZ – Kossów). Od im. Szmul, Samuel (zob. hasło Szmul w słowniku im.). Szmul-
owicz, syn / wnuk Szmula. Por. hasła Szmulowa, Szmulowiczowa, Szmulowna. 

Szmulowiczowa – Judkowa Szmulowiczowa; 1833 (70 lat); AZ; Grzymki. Od n. Szmu-
lowicz. Szmulowicz-owa, żona Szmul-owicza, syna Szmula. Charakterystyczna jest 
identyfikacja nazewnicza tej postaci – Judkowa Szmulowiczowa, czyli żona Judki 
Szmulowicza. Por. hasła Szmulowicz. 

Szmulowna (Szmólowna, Szmolowna) – Chaia Sura dwóch im. Szmulowana; 1835 (5,5 
roku); AZ – Kossów. od im. Szmul, Samuel (zob. hasło Szmul w słowniku im.). 
Szmul-owna, córka Szmula. Por. hasło Szmulowa, Szmulowicz. 

Szrayman – Chana Szrayman; 1834; AU; Kossów (Joel Kainowicz Sz. – Kossów). Od 
niem. n. os. Schreimann; lub, jako n. złoż., composit.: Szray… – por. niem. n. os. 
Schrei, ta stanowi synonim n. os. Schreier, od śrwniem. schrīer „herold, obwoły-
wacz publiczny”. +…man – por. ap. germ. manna, stwniem., śrwniem man „czło-
wiek, mąż, mężczyzna”, aluzja do bibl. Adama – im. Man jako skrócona postać st-
niem; por. też Manno – tradycyjny zamiennik im. Menachem, Mendel i in.; czasem, 
jako drugi człon n. os., pełni funkcję hipokor. (NN, s. 169; Rt II, s. 552; SŻ, s. 227). 

Szteinhardt (Sztejnhart) – Izrael Notkowicz Szteinhardt; 1834 (19 lat); AŚ; Czyżew 
(Nutko Sz. – Czyżew; Ryfka Herszkowna Sz. – Czyżew). Od. niem. n. os. Steinhard 
lub n. m. Steinhardt (Nadrenia, Bawaria). Por. też. śrwniem. steinherte „twardy 
kamień”; to, jako composit.: Sztein… – por. ap. niem. Stein „kamień, skała”, w śrw-
niem. „skała; warownia obronna na skale; kamień”; por. też n. m. Stein (liczne 
w Niemczech, Austrii, na Śląsku, w Prusach Wsch.). +…hardt – por. stwniem. hart, 
herti, śrwniem. herte, hert, hart „silny, mocny, krzepki, dzielny” oraz śrwniem. 



KATARZYNA BIEŃ 

 186 

i śrdniem. hart „las gminny; później las; pastwisko”. (NN, s. 92-93, 251; Rt II, s. 473; 
SŻ, s. 322).  

Szteynman – Szayko Wulfowicz Szteynman; 1835; AZ; Kossów. N. złoż., composit.: 
Szteyn… – por. ap. niem. Stein „kamień, skała”, w śrwniem. „skała; warownia 
obronna na skale; kamień”; por. też n. m. Stein (liczne w Niemczech, Austrii, na Ślą-
sku, w Prusach Wsch.). +…man – por. ap. germ. manna, stwniem., śrwniem man 
„człowiek, mąż, mężczyzna”, aluzja do bibl. Adama – im. Man jako skrócona postać 
stniem; por. też Manno – tradycyjny zamiennik im. Menachem, Mendel i in.; cza-
sem, jako drugi człon n. os., pełni funkcję hipokor. (NN, s. 169, 251; Rt II, s. 473, SŻ, 
s. 227, 322).  

Szteynzer – Gdal Mendel Szteynzer; 1834; AU; Kossów (Herszko Srólowicz Sz. – Kos-
sów). N. złoż., composit.: Szteyn… – por. ap. niem. Stein „kamień, skała”, w śrw-
niem. „skała; warownia obronna na skale; kamień”; por. też n. m. Stein (liczne 
w Niemczech, Austrii, na Śląsku, w Prusach Wsch.). +…zer – pochodz. nieznane. 
(NN, s. 251; Rt II, s. 473; SŻ, s. 322 – hasło SZTEJN).  

Szulc – Peysach Szulc; 1827; AU; Kossów (Gdal Herszkowicz Sz. – Kossów; Herszko 
Abramowicz Sz. – Kossów; Mordko Herszkowicz Sz. – Kossów; Cywa Chaja Sz. – 
Kossów; Gołda Sz. – Kossów; Dwora Herszkowna Sz.; AŚ – Kossów; Feyga Gdalow-
na Sz.; AŚ – Kossów; Jankiel Dawidowicz Sz.; AZ – Sterdyń). Od niem. ap. Schulze, 
ten od śrwniem. schultheiʒe, śrdniem. schulthēte, schultēte, schulte „osoba zlecają-
ca wykonanie zobowiązań lub świadczeń; sołtys, wójt”. Por. też n. os. Schultz, 
Schulz. (NN, s. 233; Rt II, s. 558; SŻ, s. 323). 

Szuler – Lura Szuler; 1834; AU; Kossów (Noach Abramowicz Sz. – Kossów). Od. niem. 
n. os. Schüler, ta od śrwniem. n. os. schuolær, schüeler „uczeń, student” ale też „kle-
ryk, nauczyciel” lub od ap. pol. szuler „gracz hazardowy oszukujący w grze”. Por. 
też gw. szulerz, sulerz „oszust, hazardzista” oraz niem. n. os. Schuller(t). (NN, 
s. 233; Rt II, s. 558). 
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Szulimowa – Chaja z Husynowiczów Szulimowa; 1834 (20 lat); AU-M; Kosów Ruski 
(Leja Abramowna Sz. – Kossów). Od im. Szulim (zob. hasło Szulim w słowniku im.). 
Szulim-owa, żona Szulima. Por. hasła Szulimowicz, Szulimowna. 

Szulimowicz – Herszko Szulimowicz; 1834 (20 lat); AŚ; Kossów (Icho Szulimowicz – 
Prostyń). Od im. Szulim (zob. hasło Szulim w słowniku im.). Szulim-owicz, syn / 
wnuk Szulima. Por. hasła Szulimowa, Szulimowiczowa, Szulimowna. 

Szulimowiczowa – Uchla Ichowa Szulimowiczowa; 1835 (wiek nieznany); AZ – Pro-
styń. Od n. Szulimowicz. Szulimowicz-owa, żona Szulimowicza. Por. hasło Szuli-
mowicz. 

Szulimowna – Cyrla Szulimowna; 1835 (14 lat); AZ; Kossów. Od im. Szulim (zob. hasło 
Szulim w słowniku im.). Szulim-owna, córka Szulima. Por. hasła Szulimowa, Szuli-
mowicz. 

Szuster – Majer Szuster; 1833; AU; Maliszewa Stara (Leybko Herszkowicz Sz. – Mali-
szewa Stara). Od ap. niem. Szuster, ten od śrwniem. schuochsūtære, schuosūtære, 
schuosūter „szewc; wtórnie też partacz, fuszer”. F. Schuster pochodz. z uproszcze-
nia wielosylabowego ap. schuostære > schuochster > schuchster > schuster. (NN, 
s. 234; Rt II, s. 561; SŻ, s. 324). 

Szymeiowa – Ryfka ze Szlamowiczów Szymeiowa; 1832 (23 lata); AU-M; Prostyń. 
Od im. Szymei (zob. hasło Szymei w słowniku im.). Szymei-owa, żona Szymeia. 

Szymkowicz – Chaim Szymkowicz; 1832 (66 lat); AU-Ś; Ceranów (Leyba Sz. – Kossów). 
Od im. Szymk-o (zob. hasło Szymko w słowniku im.). (Rt II, s. 568-570). 

Szymonowa – Sara z Srulowiczów Szymonowa; 1832 (wiek nieznany); AU-M; Cera-
nów. Od im. Szymon (zob. hasło Szymon w słowniku im.). Szymon-owa, żona Szy-
mona. 

Szymsiowa – Ester Boruchowna Szymsiowa; 1834 (23 lata); AU-M; Kossów. Od im. 
Szymsio (zob. hasło Szymsio w słowniku im.). Szymsi-owa, żona Szymsia. (SŻ, 
s, 325). 

Ślifiarz – Joźko Srólowicz Ślifiarz; 1827 (42 lata); AZ; Kossów (Hinda Szmulowna Ś. – 
Kossów). Por. hasło Szlifiarz. 
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Ślifierz – Ruchla Juklowna Ślifierz; 1827 (4 lata); AZ; Kossów. (Jukl Srólowicz Ś. – Kos-
sów; Ryfka Ś. – Kossów). Por. hasło Szlifiarz. 

Śliwka – Joszko Zelmanowicz Śliwka; 1828 (30 lat); AŚ; Kossów (Zelman Berkowicz 
Ś. – Kossów; Chana Ś. – Kossów). Od ap. pol. śliwka „owoc śliwy”, ta od śliwa 
„drzewo lub krzew owocowy”. Por. też gw. śliwać „zlewać” oraz n. m. Śliwka 
(Słuck), Śliwki (Galicja, Podole). (Rt II, s. 578, SŻ, s. 325). 

Światła – Chana Jankielowna Światła; 1828 (60 lat); AZ; Kossów. F. ż. od Światły. Por. 
hasło Światły. 

Światły – Josko Światły; 1834; AU; Kossów (Szmul Abramowicz Ś. – Kossów; Abram 
Majorowicz Ś. [duchowny] – Kossów). Od światły „mądry, uczony; widny”, 
to od światło. (Rt II, s. 585). 

Świeca – Nochym Abramowicz Świeca; 1834 (30 lat); AŚ; Kossów (Abram Judkowicz 
Ś. – Kossów). Od ap. pol. świeca, stp. świca. (Rt II, s. 586). 

Tabaka – Chaja Tabaka; 1828; AU; Kossów (Sról Berkowicz T. – Kossów). Od ap. taba-
ka, tabak, tobaka „sproszkowany tytoń; dawniej też tytoń fajkowy”. Por. też n. m. 
Табак Табаки (Besarabia). (Rt II, s. 592; SŻ, s. 326). 

Tama – Ayzyk Judkowicz Tama; 1835 (20 lat); AŚ; Kramków (Szyfra z Pekowiczów 
T. – Kramków). Od ap. pol. tama, tam „budowla zatrzymująca bieg wody”. (Rt II, 
s. 594). 

Tracz – Jankiel Tracz; 1834; AU; Olszew (Szlam Zelman dwóch im. Jankielowicz T. – 
Olszew). Od stp. n. zaw. tracz „robotnik obrabiający piłą kłody drzewa; ptak”. Por. 
też n. m. Tracz, Tracze, Traczowa. (Rt II, s. 615; SŻ, s. 330). 

Troimowa – Mirka Herszkowna Troimowa; 1834 (35 lat); AU-M; Kossów. Od im. Tro-
im (zob. hasło Troim w słowniku im.). Troim-owa, żona Troima.  

Trukawka – Zundel Jałkowicz Trukawka; 1827 (31 lat); AU-Ś; Kossów. Od ap. pol. 
trukawka „turkawka”, trukać „gruchać, grać na rogu”. (Rt II, s. 621). 

Trzcina – Leja Jośkowna Trzcina; 1827 (2 lata); AZ; Kossów (Jośko Jankielowicz T. – 
Kossów; Chaja T. – Kossów). Od ap. pol. trzcina „roślina nadwodna”. Por. też n. m. 
typu Trzciana, Trzcieniec, Trzcianka, Trzcianne, Trzcin, Trzciniec. (Rt II, s. 623). 
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Trzcińska – Gutka Trzcińska; 1828; AU; Kossów. F. ż. od Trzciński. Por. hasło Trzciński. 
Trzciński – Joszko Jankielowicz Trzciński; 1828 (33 lata); AU-O; Kossów. Od n. m. 

Trzciana, Trzcieniec, Trzcianka (kilka wsi), Trzcianne, Trzcin, Trzciniec. Por. też ap. 
pol. trzcina „roślina nadwodna”. (Rt II, s. 623; SŻ, s. 332). 

Tuchman – Chaia Sura Tuchman; 1834; AU; Kossów (Matys Mordkowicz T. – Kossów). 
Od niem. n. os. Tuchmann, ta, jako composit.: Tuch… – por. niem. Tuch „sukno”. 
+…man – por. ap. germ. manna, stwniem., śrwniem man „człowiek, mąż, mężczy-
zna”, aluzja do bibl. Adama – im. Man jako skrócona postać stniem; por. też Manno 
– tradycyjny zamiennik im. Menachem, Mendel i in.; czasem, jako drugi człon n. os., 
pełni funkcję hipokor. (NN, s. 169, Rt II, s. 626; SŻ, s. 227).  

Turbstein – Kifman Maiorowicz Turbstein; 1834 (50 lat); AU-Ś; Sterdyń. N. złoż., com-
posit.; Turb… – być może zw. z rdzeniem wyrazu turbina; por. łac. turb „wir, obrót“. 
+…sztein – por. ap. niem. Stein „kamień, skała”, w śrwniem. „skała; warownia 
obronna na skale; kamień”; por. też n. m. Stein (liczne w Niemczech, Austrii, na Ślą-
sku, w Prusach Wsch.). (NN, s. 251; SŻ, s. 299). 

Uszerowa – Etka Judkowna Uszerowa; 1834 (24 lata); AU-M; Sterdyń. Od im. Uszer 
(zob. hasło Uszer w słowniku im.). Uszer-owa, żona Uszera. 

Waynbrum (Wajnbrum; Wejnbrum) – Jenta Waynbrum; 1835; AU; Kossów (Chaskiel 
Pekowicz W. – Kossów; Iko Leybowicz W. – Kossów; Jozko Laybowicz W. – Kossów; 
Jenta Ikowiczowna W.; AZ – Kossów). N. złoż., composit.: Wayn… – por. ap. niem 
Wein „wino” oraz niem. n. os. Wein, Weine, te od im. złoż. na Win-. +…brum – por. 
n. os. Brum, ta od im. Abram (zob. hasło Abram w słowniku im.). (Rt II, s. 647; SŻ, 
s. 79, 345). 

Waysberg – Sura Juklowna Waysberg; 1834 (20 lat); AŚ; Sterdyń (Jukl Herszkowicz W. 
– Sterdyń; Chaia W. – Sterdyń; Jankiel Moszkowicz W. – Kossów). N. złoż., compi-
sit.: Ways… – od ap. niem. Weiss, ten od śrwniem. wīʒ „biały, błyszczący”. +…berg – 
por. ap. niem. Berg „góra”. (NN, s. 283; Rt II, s. 647; SŻ, s. 345). 

Weysner (Wejsner, Wajsner) – Berko Weysner; 1833 (50 lat); AU-Ś; Kossów. Od niem. 
n. os. Weisner, ta od n. m. Weiβen lub od śrwniem. „tynkarz”. (Rt II, s. 647). 
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Wellman – Leyb Abramowicz Wellman; 1834 (30 lat); AZ; Zalesie. N. złoż., composit.: 
Well… – por. niem. n. os. Weller, ta od Welle „walec, cylinder” lub Waller „pielg-
rzym“. +…man – por. ap. germ. manna, stwniem., śrwniem man „człowiek, mąż, 
mężczyzna”, aluzja do bibl. Adama – im. Man jako skrócona postać stniem; por. też 
Manno – tradycyjny zamiennik im. Menachem, Mendel i in.; czasem, jako drugi 
człon n. os., pełni funkcję hipokor. (NN, s. 169; SŻ, s. 227, 347). 

Wertel – Sender Abramowicz Wertel; 1833 (27 lat); AZ-Ś; Maliszewa Nowa. Od ap. 
wertel „rodzaj krążka“. Por. też wartel, wertel, warter, werter „strażnik, dozorca“. 
(NN, s. 285; Rt II, s. 667). 

Wieniowy – Szmul Wieniowy; 1832 (26 lat); AU-Ś; Kossów. Od n. herbu Wieniawa, 
notowanego od początku XV w., później też od n. m. Wieniawa (cz. Lublina; 
gm. Wieniawa). (Rt II, s. 676). 

Winograd – Gołda Beyla Winograd; 1827; AU; Kossów (Mordko Lewkowicz W. – Kos-
sów; Jenta W. [siostra] – Kossów). Od ap. ros. виноград (winograd) „winorośl; wi-
nogrona”; ten od podstawy win-; por. wino „napój otrzymywany przez fermentację 
moszczu z winogron; kolor w kartach, pik”, winić, wina „występek, błąd”, dawniej 
„kara pieniężna, grzywna”. (Rt II, s. 683-684; SŻ, s. 349). 

Wiśnia – Troim Szaykowicz Wiśnia; 1833 (40 lat); AZ-Ś; Kossów. Od ap. pol. wiśnia, 
ros. вишня „drzewo owocowe”. Por. też n. m. Wisznia, Wisznia Abramowa (Grod-
no, Podole). (Rt II, s. 686; SŻ, s. 350). 

Wiśniowa – Chaia Ryfka Wiśniowa; 1832; AU; Kossów. F. ż. od Wiśniowy. Por. hasło 
Wiśniowy. 

Wiśniowy – Szmul Wiśniowy; 1832 (29 lat); AU-O; Kossów. Od ap. wiśnia, ros. вишня 
„drzewo owocowe”. Por. też n. m. Wisznia, Wisznia Abramowa (Grodno, Podole). 
(Rt II, s. 686; SŻ, s. 350). 

Wiszniowy – Ela Wiszniowy; 1834; AU; Kossów (Szmul Eliaszowicz W. – Kossów). 
Od ap. wiśnia, ros. вишня „drzewo owocowe”. Por. też n. m. Wisznia, Wisznia 
Abramowa (Grodno, Podole). (Rt II, s. 686; SŻ, s. 350). 
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Witlar – Sara Seja Witlar; 1827; AU; Zawady; (Abram Zelmanowicz W. – Zawady). 
N. złoż., composit.; Wit… – może od im. ż. Wita, Witalja (im. znane także u Żydów). 
+…lar – od im. Hilary; por. n. os. Lar, Lara, Lary. (Rt I, s. 397). 

Wolfowa (Wulfowa, Wólfowa) – Ryfka z Heynechów Wolfowa; 1832 (wiek nieznany); 
AU-M; Kossów (Ruchla Szlamowna W. – Kossów; Suyna Przyrachowna W. – Kos-
sów; Sóra Todrefowna W.; AZ – Kossów). Od im. Wolf (zob. hasło Wolf w słowniku 
im.). Wolf-owa, żona Wolfa. Por. też ap. niem. Wolf „wilk”. (NN, s. 292-293; SŻ, 
s. 350). Por. hasła Wolfowicz, Wolfowna. 

Wolfowicz – Abram Wolfowicz; 1832 (16 lat); AZ; Ratynice. Od im. Wolf (zob. hasło 
Wolf w słowniku im.). Wolf-owicz, syn / wnuk Wolfa. Por. też ap. niem. Wolf „wilk”. 
(NN, s. 292-293; SŻ, s. 350. Por. hasła Wolfowa, Wolfowna. 

Wolfowna – Ita Wolfowna; 1834 (24 lata); AŚ; Węgrów / Kossów (Cywa W.; AZ – Ster-
dyń). Od im. Wolf (zob. hasło Wolf w słowniku im.). Wolf-owna, córka Wolfa. Por. 
też ap. niem. Wolf „wilk”. (NN, s. 292-293; SŻ, s. 350). Por. hasło Wolfowa, Wolfo-
wicz.  

Wolman – Feyga Wolman; 1833; AU; Kossów (Leyb Iko Gerszonowicz W. – Kossów; 
Wolf W. – Sterdyń; Herszko W. – Kossów; Nachman Poskiewicz W. – Kossów). Od 
niem. n. os. Wollmann, ta od Waldmann, na zasadzie uproszczenia spółgłosek -ldm- 
> -lm- oraz wschśrniem. podniesienia artykulacji a > o. Por. goc., stsas. waldan 
„panować rządzić” oraz śrwniem. ap. walt, śrdniem. wolt, walt las. Może też, jako 
composit.: Woll… – por. ap. niem. Woll… „wełniany”. +…man – por. ap. germ. man-
na, stwniem., śrwniem man „człowiek, mąż, mężczyzna”, aluzja do bibl. Adama – 
im. Man jako skrócona postać stniem; por. też Manno – tradycyjny zamiennik im. 
Menachem, Mendel i in.; czasem, jako drugi człon n. os., pełni funkcję hipokor. (NN, 
s. 169, 277-278; Rt II, s. 698; SŻ, s. 227, 351). 

Wóytowska – Chana Szajowna Wóytowska; 1827 (wiek nieznany); AŚ-M; Dobre.  
F. ż. od Wóytowski. Por. hasło Wóytowski. 

Wóytowski (Wójtowski) – Herszko Wóytowski; 1832; AU; Sabnie (Aron Szaiowicz W. – 
Sabnie; Aron Szeykowicz W.; AŚ – Dobre; Szaj Herszkowicz W. – Dobre). Od n. zaw. 
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wójt „urzędnik gminy”. Por. też n. m. Wójtowice, Wójtowiczówka. (Rt II, s. 695-
697). 

Wyrobnik – Liba Chana Wyrobnik; 1834; AU; Kossów (Szymsio Leybowicz W. – Kos-
sów). Od n. zaw. (wykonywanego przez ojca), wyrobnik. Por. też wyrobić „produ-
kować, doskonalić coś; nadawać czemuś kształt”, wyrób „produkt; produkcja”. (Rt 
II, s. 710).  

Zaleska – Beyla Enachowna Zaleska; 1828 (36 lat); AZ; Kossów (Małka Z. – Kossów). 
F. ż. od Zaleski. Por. hasło Zaleski. 

Zaleski – Moszko Łoynowicz Zaleski; 1827 (25 lat); AŚ; Sterdyń (Soyna Z. – Sterdyń; 
Joyna Leybowicz Z. – Kossów; Herszko Leybowicz Z.; AZ – Kossów; Leyba Puzono-
wicz Z. – Kossów). Od n. m. Zalesie (liczne w Polsce). (Rt II, s. 722; SŻ, s. 358). 

Zaliwski – Jayna Leybowicz Zaliwski; 1835 (50 lat); AZ-Ś; Sterdyń. Od n. m. Zaliwie 
(siedl., gm. Mokobody). (Rt II, s. 722). 

Zarębska – Sura Ryfka Zarębska; 1834; AU; Kossów (Raszka Jankielowna Z.; AZ – Kos-
sów). F. ż. od Zarębski. Por. hasło Zarębski. 

Zarębski – Icek Zarębski; 1832; AU; Sterdyń (Jankiel Z. [brat] – Sterdyń; Wolf Z. – Ster-
dyń; Dawid Szmulowicz Z. – Kossów). Od stp. ap. zaręba, zarąb „miejsce po wycię-
tych zaroślach”, zarąbać „wyrąbać; zabić bronią sieczną”. Por. też n. herbu Zaręba 
oraz n. m. Zaręby (Białystok). Zaręb-ski. (Rt II, s. 726; SŻ, s. 359). 

Zawlowa – Chaja z Gieców Zawlowa; 1833 (22 lata); AU-M; Kossów. Od im. Zawel 
(zob. hasło Zawel w słowniku im.). Zawl-owa, żona Zawla. (SŻ, s. 360). 

Zbuczyński – Herszko Zbuczyński; 1828; AU; Kossów (Szmul Abramowicz Z. – Kos-
sów). Od n. m. Zbuczyn (siedl., gm. Zbuczyn Poduchowny). Zbuczyń-ski. 

Zelkowa – Marya Jankielowna Zelkowa; 1834 (46 lat); AU-M; Kossów. Od im. Zelk-o 
(zob. hasło Zelko w słowniku im.). Zelk-owa, żona Zelki. 

Zelmanowicz – Jankiel Zelmanowicz; 1835 (34 lata); AU-Ś; Wólka Okrąglik. Od im. 
Zelman (zob. hasło Zelman w słowniku im.). Zelman-owicz, syn / wnuk Zelmana. 
(SŻ, s. 361). 
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Zielonka – Necha Wolfowna Chajmowa Zielonka; 1827 (34 lata); AZ; Kossów (Chajma 
Moszkowicz Z. – Kossów). Od zielonka „świeżo skoszone rośliny pastewne, używa-
ne jako pasza; gatunek grzyba, gąska”; te od podstawy ziel-, por. ziele, zielony, zie-
leń, gw. ziel. Por. też n. m. Zielonka, Zielonki (Grodno, Kowno, Suwałki, Mińsk i in. 
n. m. w Polsce, na Litwie, Białorusi, Ukrainie oraz w Rosji). (Rt II, s. 739-740; SŻ, 
s. 362). 

Złotkowski – Judka Laybowicz Złotkowski; 1828 (35 lat); AZ-Ś; Kossów. Od ap. pol. 
złotko, złoto „metal szlachetny”. Złot-k-owski; (Rt II, s. 743; SŻ, s. 363). 

Złotogór – Berko Joszkowicz Złotogór; 1828 (35 lat); AU-Ś; Rutyniec Nowy. N. złoż., 
composit.: por. ap. pol. złoty i góra. Por. też n. m. Złota Góra. 

Zylbersztejn – Abram Boruchowicz Zylbersztejn; 1828 (40 lat); AU-Ś; Kossów. N. złoż., 
composit.: Zylber… – por. niem. n. os. Silber, ta od śrwniem. silber „srebro”. 
+…sztein – por. ap. niem. Stein „kamień, skała”, w śrwniem. „skała; warownia 
obronna na skale; kamień”; por. też n. m. Stein (liczne w Niemczech, Austrii, na Ślą-
sku, w Prusach Wsch.). (NN, s. 251; Rt II, s. 423; SŻ, s. 365). 

Zyszkowa – Beyla Abramowna Zyszkowa; 1834 (wiek nieznany); AZ; Rutyniec Nowy. 
Od im. Zyszk-o (zob. hasło Zyszko w słowniku im.). Zyszk-owa, żona Zyszka. 

Zytny – Szlama Morkowicz Zytny; 1833 (70 lat); AU-Ś; Kossów. Od ap. pol. żyto „gatu-
nek zboża”. (Rt II, s. 767). 

Żebrak – Gela Żebrak; 1828; AU; Kossów (Abram Srólowicz Ż. – Kossów; Mordka Sza-
iowicz Ż.; AZ – Kossów). Od żebrak, żebrać „prosić o wsparcie, głownie materialne, 
jałmużnę”. (Rt II, s. 758). 

Żelazko – Moszko Żelazko; 1827; AU; Kossów (Kielman Moszkowicz Ż. – Kossów; Ryf-
ka Ż. – Kossów; Faybus Jankielowicz Ż.; AZ – Kossów). Od ap. pol. żelazko „przed-
miot z żelaza; narzędzie do prasowania”, to od żelazo „metal ciężki”. Nazwisko być 
może zw. z wykonywanym zaw. – krawiec. (Rt II, s. 760). 

Żelenik – Mordka Enochowicz Żelenik; 1827 (22 lata); AŚ; Czyżew (Enoch Szlamowicz 
Ż. – Czyżew; Sara Szlamowicz Ż. – Czyżew). Może od podstawy ziel-, por. ziele, zie-
lony, gw. ziel. (Rt II, s. 739). 
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Żytna – Szyfra Żytna; 1835 (wiek nieznany); AŚ-M; Kossów. F. ż. od Żytny. Por. hasło 
Żytny. 

Żytny – Herszko Szlamowicz Żytny; 1835 (24 lata); AŚ; Kossów (Szlama Mordkowicz 
Ż. – Kossów). Od żyto „gatunek zboża”, żytni. (Rt II, s. 767). 
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Skróty ze źródeł: 
 

AŚ  – akt ślubu 
AU – akt urodzenia 
AU-M – akt urodzenia – matka; skrót oznacza, że nazwisko nosi matka dziecka widnie-

jącego w akcie urodzenia); 
AU-O – akt urodzenia – ojciec; skrót oznacza, że nazwisko nosi ojciec dziecka widnie-

jącego w akcie urodzenia); 
AU-Ś – akt urodzenia – świadek; skrót oznacza, że nazwisko nosi świadek spisywane-

go aktu urodzenia); 
AZ  – akt zgonu 
 
Skróty językowe: 
 
akad. – akadyjski  
akron – akronim 
ang. – angielski   
ap. – apelatyw  
arab. – arabski  
aram. – aramejski 
babil. – babiloński   
biał. – województwo białostockie  
bibl. – biblijny  
bretoń. – bretoński  

brs. – białoruski  
celt. – celtycki  
chrześć. – chrześcijański  
composit. – compositum 
cz. – część  
deminut. – deminutywny 
dosł. – dosłowny, dosłownie 
egip. – egipski  
ekw. – ekwiwalent 
etym. –etymologia   
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f. – forma 
f. deminut. – forma deminutywna 
f. hipokor. – forma hipokorystyczna 
fr. – francuski  
f. ż. – forma żeńska 
geogr. – geograficzny  
germ – germański 
gm. – gmina  
goc. – gocki  
gr. – grecki   
gw. – gwara, gwarowy  
hebr. – hebrajski 
hipokor. – hipokorystyczny  
hist. – historyczny  
hiszp.. – hiszpański  
im. – imię 
im. m. – imię męskie  
im. relig. – imię religijne 
im. złoż. – imię złożone  
im. ż. – imię żeńskie  
in. – inne  
jęz. – język  
jid. – jidysz 
jw.– jak wyżej 
ks. – księga  
ks. paraf.– księga parafialna  
lit. –literatura, literacki  
łac. – łaciński 
łuż. – łużycki 
m. in. – między innymi 
mit. – mitologia, mitologiczny  

n – nazwisko, nazwa; przy skrótach biblij-
nych – następne  

n.e. – nasza / nowa era 
n. etn. – nazwa etniczna 
nhebr. – nowohebrajski   
niem. – niemiecki  
n. m. – nazwa miejscowości  
nniem. – nowoniemiecki  
n. os. – nazwa osobowa 
np. – na przykład  
n. zaw. – nazwa zawodowa 
n. złoż. – nazwisko złożone  
p. Chr. – przed Chrystusem  
pers. – perski 
p.n.e. – przed naszą erą  
pochodz. – pochodzenie 
podl. – podlaski  
pol. – polski 
polit. – polityka, polityczny 
por. – porównaj 
psł. – prasłowiański  
r. – rok  
relig. – religijny   
ros. – rosyjski   
s. – strona 
siedl. – województwo siedleckie  
sł – słowiański  
stniem. – staroniemiecki 
stnord. – staronordycki  
stsas. – starosaski 
stszw. – staroszwedzki    
stwniem. – staro-wysoko-niemiecki   
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stp. – staropolski  
suwal. – województwo suwalskie  
śrdniem.– średnio-dolno-niemiecki 
średn. – średniowiecze; średniowieczny 
śrniem. – średnioniemiecki  
śrwniem. – średnio-wysoko-niemiecki 
tłum. – tłumaczenie  
trad. – tradycja  
transkr. – transkrypcja   
tur. – turecki 
ukr. – ukraiński   
ur. – urodzony  
w. – wiek 
wg – według 
wł. – włoski   

woj. – województwo  
wsch. – wschodni 
wschniem. – wschodnioniemiecki  
wschśrniem. – wschodnio-średnionie-

miecki  
wsł. – wschodniosłowiański  
zapoż. – zapożyczenie 
zach. – zachodni  
zaw. – zawód 
złoż. – złożony 
zob. – zobacz  
zw. – związek; związany  
ż. – żeński 
żyd. – żydowski 
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ANDRZEJ CHOJNACKI 
 

(Siedlce) 
 
 

Związki Żydów z armią w departamencie 
siedleckim i województwie podlaskim  
1809-1831 
 

 
 

Wspólna historia Polaków i Żydów mieszkających na terenie pogranicza Mazow-
sza, Podlasia, Lubelszczyzny i Litwy sięga swymi korzeniami wieku XVI. Wówczas to 
w międzyrzeczu Bugu, Wisły i Wieprza osiedlała się społeczność, która na przełomie 
wieków XIX i XX utworzy w tutejszych miastach największą mniejszość etniczną, reli-
gijną, kulturową i językową. Do legend i anegdot przeszli Żydzi z Międzyrzeca, Kału-
szyna, Włodawy, Żelechowa czy Kocka. Wspólna egzystencja Polaków, Żydów, Rusi-
nów, Tatarów, w pewnym okresie też Rosjan, Niemców i Austriaków, właśnie na tych 
terenach skończyła się dopiero w czasie II wojny światowej. W największej części 
niemieckie zbrodnie „Ostatecznego rozwiązania” zakończyły kilkusetletnie wspólne 
życie dwóch narodów – polskiego i żydowskiego.  

Nie zawsze Polacy rozumieli Żydów – nie rozumieli Polaków też i Żydzi. Czasami 
dochodziło do nieporozumień i sąsiedzkich sprzeczek. Największym jednak paradok-
sem historii obu narodów był jednak stosunek Izraelitów do Rosji. O ile Polacy zazwy-
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czaj, z daleko posuniętą nieufnością, podchodzili do rosyjskiego okupanta – to naród 
żydowski na terenach dawnej Rzeczypospolitej często widział w nich wybawcę. Para-
doks ten zdaje się tym dziwniejszy, że Rosja to państwo, które w zasadzie jako pierw-
sze wprowadziło w życie państwowy antysemityzm, a któremu dorównała III Rzesza 
dopiero w 1935 r.1 Nakaz osiedlania się Żydów na terenach zabranych Rzeczypospoli-
tej, połączony z jednoczesnym zakazem zamieszkania na terenach na wschód od nich 
sprawił, że od Kurlandii po Morze Czarne powstały duże enklawy żydowskie. W tym 
miejscu trzeba też mocno zaakcentować zbrodnie antysemickie carskiej policji poli-
tycznej, bo dziś zdajemy się ich nie dostrzegać, a są one dodatkowym dowodem na 
„państwowy” antysemityzm carskiej Rosji.  

Konieczność osiedlenia się Żydów na byłych terenach Rzeczypospolitej był też po-
czątkiem wspólnych nieporozumień – rywalizacją między Polakami a Żydami, na te-
renach uznawanych przez Polaków za swoje. Ukaz Katarzyny II z grudnia 1791 r., 
dalsze regulacje tych kwestii przez kolejnych carów były jednak zestawiane czasem 
z polskim Privilegium de non tolerandis Judaeis – ale ten przywilej ograniczał się do 
wybranych miast królewskich, i mocno kontrastował z opieką polskiej szlachty nad 
Żydami w ich dobrach. 

Opisywany w niniejszym opracowaniu okres był więc początkiem nowożytnego 
sąsiedztwa dwóch narodów. W każdej z dużych wsi, niewielkich miasteczek, czy du-
żych miast w międzyrzeczu Wisły, Bugu i Wieprza powstały bardzo duże skupiska 
Żydów. Żydzi jednak, wypędzeni z Rosji, w Rosji widzieli jednocześnie obrońcę ich 
bezpieczeństwa. Najbardziej symptomatyczny w tym względzie był stosunek Żydów 
w Kongresówce do Mikołaja Nowosilcowa, który będąc zaufanym cara Aleksandra I 
był w stanie przekonać Żydów, że tylko opieka „dobrego cara” nad Izraelitami będzie 
tarczą przed Polakami. Najbardziej jaskrawym przykładem takich działań była wiosna 
1816 r. 
                                                
1  Piotr Wróbel: Przed odzyskaniem niepodległości, [w:] Najnowsze dzieje Żydów w Polsce w zarysie (do 

1950 roku), red. Jerzy Tomaszewski, Warszawa 1993, s. 13. 
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Tuż przed Wielką Nocą w kilku miasteczkach wschodniej Polski, m.in. we Włoda-
wie i Międzyrzecu znaleziono zwłoki małych dzieci. Wtedy też pojawiły się oskarżenia 
o mordy rytualne. Za całą sprawą, od samego początku stał Nowosilcow, który tak 
pokierował wydarzeniami, że to sami Żydzi uwierzyli, że protekcja senatora oczyści 
ich i ochroni przed żądającymi sprawiedliwości Polakami. Ani jedni, ani drudzy nie 
wiedzieli, że byli jedynie marionetkami w rękach senatora2. 

Zamieszkujący na tym obszarze Żydzi, choć stanowili największą mniejszość naro-
dową, z wojskiem wiązali się niechętnie. W miasteczkach i wsiach opisywanego regio-
nu w pierwszym ćwierćwieczu XIX wieku można generalnie podzielić ich na dwie 
grupy. Pierwszą stanowili osiadli od wieków mieszkańcy tych ziem, sprowadzani tu 
dla poprawy handlu czy rzemiosła – oni w większym stopniu identyfikowali się z Pol-
ską i jej władzami, drugą grupę stanowiła ludność biedniejsza, bardzo często zamknię-
ta w obrębie swojego Szettla i języka jakim się posługiwała, najczęściej wyznawcy 
zdobywającego rzesze wiernych – Chasydyzmu, przybysze ze wschodu. Chasydyzm 
swe początki miał na terenach Rzeczypospolitej, a na opisywanym terenie szczególnie 
Międzyrzec stanowił ważny jego ośrodek. Wpływ na Chasydów na terenie Księstwa 
miał agent carski Sznejer Zelman, w 1812 r. cadyk w litewskich Ladach. Ten żydowski 
mistyk i kabalista swą naukę rozpoczynał właśnie w Międzyrzecu u Magida Bera. 
W latach 60 i 70 XVIII wieku Zelman mieszkał u cadyka w Międzyrzecu i tam pobierał 
u niego naukę. To właśnie Zelman mobilizował Chasydów z terenu Polski, m.in. cadyka 
Izraela Magida z Kozienic (dobrego znajomego księcia Adama Czartoryskiego) oraz 
cadyka Jakuba Izaaka z Lublina3. Aktywnym na terenie siedleckiego musiał być także 
Hirsch Halperin, szpieg rosyjskiego pułkownika, z pochodzenia Polaka, Józefa Tur-
skiego, który operował z Białegostoku4. Żydowskich Chasydów łatwiej było zatem 

                                                
2  Ignacy Schiper: Żydzi Królestwa Polskiego w dobie powstania listopadowego, Warszawa 1932, s. 65-67. 
3  Dawid Kandel: Żydzi w 1812 roku, „Biblioteka Warszawska” 1910, nr 70, s. 172. 
4  Marian Kukiel: Wojna 1812 roku, t. I, Kraków 1937, s. 267; Andrzej Nieuważny: My z Napoleonem, 

Wrocław 1999, s. 101. 
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znaleźć pośród szpiegów niźli pośród żołnierzy. Artur Rogalski słusznie zauważył, że 
nawykli do handlu Żydzi stanowili grupę społeczeństwa najbardziej mobilną, co 
w przypadku szpiegowania znacznie ułatwiało realizację zadań5.  

Na uwagę zasługuje postawa Żydów z obu stron Bugu latem i jesienią 1812 r. 
Mieszkających tam starozakonnych, zaliczyć trzeba generalnie do stronników Rosjan – 
czego odzwierciedleniem był choćby fakt, że Rosjanie, kiedy musieli opuścić po raz 
pierwszy Brześć, zabrali ze sobą tamtejszych Żydów. Żyd z Włodawy, arendarz miej-
scowej karczmy, był osobą, która jako pierwsza rozmawiała z wchodzącymi do miasta 
kozakami. Na fakt ten, choć bardzo ogólnie, zwrócił już uwagę m.in. Marian Kukiel. 
Przykłady współpracy Żydów z Rosjanami podał także Niemcewicz, zacytujmy frag-
ment najbardziej charakterystyczny:  

 
Żydzi, wierni przyjaciele, wspólnicy wszystkich kradzieży moskiewskich, służą im za dono-
sicielów, doradców i szpiegów6.  

 
Stwierdzić jednak trzeba, że Żydzi dostarczali niezwykle cennych informacji także 
prefektowi siedleckiemu – Józefowi Grzybowskiemu. Propolski był na pewno kahał 
włodawski współpracując z tajnym agentem Jeanem Verand’em, jak również Berek – 
arendarz z Gnojna, agent Jakuba Gumowskiego. Cennych informacji o wycofujących się 
Rosjanach z Brześcia przed 30 czerwca 1812 r. dostarczył handlarz żydowski zza kor-
donu. Przekazał on Polakom miejsce ich koncentracji i kierunek ich marszu (na Sło-
nim). W dniach największego zagrożenia rosyjskiego na jesieni 1812 r., w siedleckim 
odnotowano więc co najmniej dwa typy postaw ludności żydowskiej. Jedna to szpie-
gostwo na rzecz Rosjan (szpiedzy w Terespolu i Włodawie), druga zaś to informatorzy 
siedleckiego prefekta Józefa Grzybowskiego, udzielający informacji stronie polskiej 

                                                
5  Artur Rogalski: Radzyń i powiat radzyński w okresie Księstwa Warszawskiego 1809-1812. Próba na-

kreślenia problemu badawczego, „Radzyński Rocznik Humanistyczny” t. 6, 2008, s. 104-105. 
6  Julian Ursyn Niemcewicz: Pamiętniki, t. I, Poznań 1871, s. 357-8. 
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(Gnojno, Włodawa)7. Dualizm ten, w obrębie jednej grupy wyznaniowej, narodowej 
i kulturowej potwierdzał zatem opinię, że Żydzi byli świetnymi szpiegami, tak dla 
Rosjan, jak i Polaków. 

Wpływ na niechętną postawę Żydów wobec polskiego wojska miała zapewne nie-
jednoznaczna postawa władz Księstwa wobec tej mniejszości. Jako głos w dyskusji 
odnotujmy opinię Artura Eisenbacha, który twierdził, że podczas wojny 1809 r., gdy 
wzywano Żydów do wypełnienia obowiązku służby wojskowej obiecywano im, że 
„wtenczas słusznie sobie zasłużycie na imię obywateli, zamiast mieszkańców poniżo-
ną tolerancję. Staniecie się przysposobionymi tej Ojczyzny synami”. Jak twierdził dalej 
Eisenbach władze Księstwa na początku 1812 r. postanowiły „zupełnie zostawić Ży-
dów od służby wojskowej, w zamian za zryczałtowaną opłatę roczną w wysokości 700 
tysięcy zł pl”8. Kolejne regulacje osadnictwa żydowskiego na terenach Księstwa także 
nie sprzyjały tym planom. 

Szymon Askenazy zwrócił uwagę na dwa dekrety księcia warszawskiego – Fryde-
ryka Augusta, które nakładały na chcących się osiedlić osadników żydowskich znacz-
ne obciążenia finansowe. Wydany w 1809 r., a potem powtórzony w 1812 r. dekret, 
nakładał na Żydów obowiązek posiadania majątku o wartości 60 000 złotych polskich, 
zobowiązania kształcenia dzieci powyżej 7 roku życia w szkołach świeckich albo po-
siadania przydatnego fachu: garbarzy, rymarzy, siodlarzy, sukienników, farbiarzy, 
postrzygaczy, płucienników, górników, hutników, kowali, nożowników, puszkarzy, 
stolarzy, kołodziejów i stelmachów – słowem wykwalifikowanych rzemieślników9. 
Niewątpliwie więc Żydzi, trudniący się głównie drobnym handlem lub rzemiosłem, nie 
posiadając dostępu do pełni praw publicznych, skazywani byli tym samym na działa-
                                                
7  Szerzej o postawie Żydów nad Bugiem w 1812 r. zob. Andrzej Chojnacki: Wywiad pograniczny w Depar-

tamencie Siedleckim w świetle raportów podprefektów w lipcu i sierpniu 1812 r., „Wschodni Rocznik 
Humanistyczny” t. V 2008, s. 76-77. 

8  Artur Eisenbach: Kwestia równouprawnienia Żydów w Królestwie Polskim, Warszawa 1972, s. 79. 
9  Szymon Askenazy: Ze sprawy żydowskiej doby kongresowej, „Kwartalnik Poświęcony Badaniu Prze-

szłości Żydów w Polsce” 1913, z. 3, s. 1-2. 
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nia nieformalne, ograniczające się do tej jednej grupy narodowej. Alienacja ta sprawi-
ła, że 100 lat później polscy Żydzi byli głównie handlarzami, lekarzami, adwokatami 
czy historykami, łatwiej im było bowiem odnaleźć się w wolnym zawodzie niż wycho-
dzić w struktury, które były dla nich nowe i bardziej formalne (np. wojsko).  

Mimo podnoszonej przez historyków niechęci tej grupy społecznej do wojska, na 
badanym terenie odnaleziono jednostkowe przypadki osób, które mogły wywodzić się 
z rodzin żydowskich.  Opisywane ziemie w chwili obecnej stanowią jednolitą struk-
turę narodowościową i religijną. Dwa wieki temu jednak okolice Siedlec, Białej 
i Włodawy zamieszkiwały duże skupiska mniejszości narodowych, rozsiane głównie 
na wschodzie opisywanego terenu oraz w miastach regionu. Większość ówczesnych 
mieszkańców stanowili Polacy i Żydzi. W powiatach dep. siedleckiego i woj. podla-
skiego odsetek ludności polskiej oscylował na poziomie 90 – 93%, ludność żydowska 
stanowiła od 7 do 10 % ogółu mieszkańców. Zdecydowanie inaczej przedstawiała się 
struktura narodowościowa w miastach na styku Podlasia, Lubelskiego, Mazowsza 
i Polesia, gdyż w okresie Księstwa i Królestwa w miastach odnotowywano średnio 
50% odsetek ludności żydowskiej (najwięcej – około 65% w Międzyrzecu i Żelecho-
wie, najmniej w Garwolinie – około 10%)10.  

Literatura historyczna zgodnie podaje, że Żydzi mieszkający na opisywanym tere-
nie z armią polską wiązali się niechętnie. Oczywiście podkreśla się udział pułkownika 
Berka Joselewicza w powstaniu Kościuszki, Legionach we Włoszech i w armii Księstwa 
Warszawskiego, ale jeśli się dobrze zastanowimy, to Berek, w zasadzie jako jedyny, 
pozostaje w pamięci Polaków, jako ten, który walczył z zaborcami o wolną  Polskę. 
Oczywiście pogląd to daleki od prawdy, bo na terenie departamentu siedleckiego, 
a potem województwa podlaskiego ze stolicą w Siedlcach, udało się odnaleźć innych 
żołnierzy pochodzenia żydowskiego. Musimy jednak zacząć od samego Berka Josele-
wicza, bo to właśnie tu zginął śmiercią żołnierską. W Kocku, a więc w miejscowości le- 
                                                
10  Józef Kazimierski: Miasta i miasteczka na Podlasiu (1809-1914). Zabudowa – ludność – gospodarka,  

Warszawa 1994, s. 280, 283.  
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żącej na terenie przyszłego departamentu siedleckiego, w 1809 r. w walkach o mia-
steczko, śmiercią żołnierza zaginął pułkownik Berek Joselewicz (1764-1809)11. Jakże 
symboliczne zdawały się być starania miejscowych Polaków i Żydów, o pochówek 
bohatera, bo:  

 
zarówno Chrześcijanie jak i Żydzi chcieli pochować ciało niezwykłego człowieka na swoich 
cmentarzach, skutkiem czego wywiązał sie spór i szlachetne współzawodnictwo. Postano-
wiono tedy załagodzić zwadę przez pozostawienie rozstrzygnięcia przypadkowi. Do szara-
banu zaprzęgnięto dwójkę, złożono na nim zwłoki i popędzono konie. Tam, gdzie zatrzyma-
ły sie same, miał spocząć bohaterski szef szwadronu na wieki. I tak stało się. W szczerym po-
lu, za miastem, legł Berek pod usypanym kopcem12.  
 

Nagrobek polskiego oficera przetrwał do dziś – odnaleźć go można pośród pól, na 
zachód od miasteczka, przy drodze Kock–Białobrzegi. Jednak związki Joselewicza 
z regionem nie ograniczały się jedynie do miejsca pochówku, ponieważ jego syn Józef 
służył w dobie Księstwa Warszawskiego w stacjonującym w Siedlcach 13 pułku jazdy 
huzarów, a potem jeszcze w Krakusach dowodzonych przez liwskiego szlachcica – 
Aleksandra Oborskiego13. Uczestnik wojny 1812 r., Józef Berkowicz z Rosji i Niemiec 
„wywiózł” „16 ran i dwa krzyże za waleczność” (w tym Legię Honorową), awansowa-
ny do stopnia oficerskiego służył jeszcze krótko w pododdziałach ułańskich Króle-
stwa. Zdjął jednak szybko mundur i objął stanowisko podleśniczego w Rogoźnie. 
W roku 1831 wziął udział w powstaniu listopadowym, po którym zdecydował się na 
emigrację. Zmarł w Liverpool w 1846 r.14 

                                                
11  Jan Pachoński: Berek Joselewicz, PSB, t. I, s. 446. 
12  Ernest Łuniński: Berek Joselowicz i jego syn, Warszawa 1909, s. 59. 
13  Robert Bielecki: Słownik biograficzny oficerów powstania listopadowego, t. I, Warszawa 1995, s. 182. 

Ciekawy biogram Józefa Berkowicza zob. Żydzi polscy w służbie Rzeczypospolitej, t. I, red. Andrzej Ku-
nert, Andrzej Przewoźnik, Warszawa 2002, s. 221. 

14  Ignacy Schiper: Żydzi Królestwa Polskiego..., s. 58. 
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Józef Berkowicz Joselewicz – syn Berka Joselewicza 

 
Osobą posiadającą w jakiejś części żydowskie korzenie, związaną z siedleckim woj-

skiem, był urodzony w 1775 r. w Grabianowie koło Białej Podlaskiej, major Karol Mi-
chaelis. Pierwsza wzmianka dotycząca działalności Michaelisa w Siedlcach pochodziła 
z 1813 r., kiedy Seweryn Uruski wymienił go jako „Komendanta Placu w Siedlcach, 
mającego [także] nadzór nad magazynami ubiorów”15. Uruski podawał, że rodzicami 

                                                
15  Seweryn Uruski: Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, t. X, s. 356. 
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majora Michaelisa, byli Jan i Elżbieta ze Stankowskich, a szlachectwo uzyskał dopiero 
w 1844 r. z tytułu posiadanej rangi oficerskiej. Niestety Uruski pomylił się co do imion 
rodziców Michaelisa, ponieważ on sam żeniąc się po raz drugi w Białej w 1825 r. po-
dał, że jego rodzicami byli Fryderyk i Estera, i to właśnie imię jego matki wskazywało, 
że przynajmniej od jej strony miał korzenie żydowskie. Uruski podał także, że Micha-
elis brał udział w kampaniach 1792 r., 1794 r. przeciw Rosji, w 1809 r. przeciw Au-
strii, a w 1812 r. walczył pod Witebskiem i Połockiem. Skoro w 1813 r. sprawował 
funkcję siedleckiego komendanta placu, to do miasta trafić musiał pod koniec 1812 r., 
albo na początku 1813 r. Warto dodać, że mjr Michaelis, w 1815 r. został przeniesiony, 
w stopniu kapitana do korpusu żandarmerii w Siedleckim. W 1815 r. należał także do 
siedleckiej loży wolnomularskiej Orzeł Biały Przywrócony16. Bronisław Gembarzew-
ski nie wymienił go pośród komendantów placu w Siedlcach, podając jedynie, że od 
8 listopada 1811 r. był adiunktem w komendanturze placu w Toruniu – z tego wynika-
łoby więc, że była to ta sama osoba17. Analizując przebieg służby Michaelisa w Księ-
stwie zwraca uwagę fakt, że rozpoczął ją w 2 pułku piechoty galicyjsko-francuskiej 
(ppg-f), w którym awansował na kapitana 20 lipca 1811 r.  

Wiadomo zatem, że Karol Michaelis mieszkał w Siedlcach w latach 1813-1824.  
26 sierpnia 1815 r. skwitował, wraz ze swoją pierwszą żoną Katarzyną I voto Lipiń-
ską, Mikołaja Lipińskiego z Szaniaw w pow. łosickim. Lipiński winny był 5000 zł pl. 
Z majątku brata pierwszego męża Katarzyny, z mocy intercyzy ślubnej zawartej  
24 października 1802 r. Do ugody między Katarzyną a Jakubem i Marianną z Wolskich 
Rzewuskich małżeństwem Lipińskimi doszło 14 grudnia 1809 r. i zapisano ją w aktach 
ziemi mielnickiej. 4 października 1818 r. Michaelisowie odebrali od Petroneli z Mar-
kowskich Lipińskiej, wdowy po Mikołaju mieszkanki Pietrus w łosickim, dług opiewa-

                                                
16  Stanisław Małachowski-Łempicki: Wolne Mularstwo w Lubelszczyźnie 1811-22, Lublin 1933, s. 88.  
17  Bronisław Gembarzewski: Wojsko Polskie. Księstwo Warszawskie 1807-1814, Warszawa-Kraków 

1905, Lista imienna, s. XXVI. 
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jący na kwotę 10 tysięcy zł pl18. W 1823 r. Michaelis sprawował funkcję komendanta 
żandarmerii województwa podlaskiego, wskazuje na to zapis udzielenia plenipotencji 
przez niego dla Franciszka Cukrowicza, do odebrania sum jakie winni byli Michaeli-
sowi bialscy Żydzi (łączna kwota – 2700 zł pl.), gdzie tytuł taki podał19. W 1824 r. 
kapitan Michaelis był świadkiem odebrania przez Aleksandrę z Młockich Załuską su-
my 17668,02 zł pl. z rąk gen. dyw. Aleksandra Rożnieckiego. Rożniecki pieniądze te 
winny był mężowi Aleksandry – Tomaszowi Załuskiemu. Michaelis po śmierci swej 
pierwszej żony, służąc w Siedlcach – mieszkał w Białej, gdzie wychowywał córkę – 
Karolinę, która w 1823 r. wyszła za mąż za Stanisława Konteckiego – do 1825 r. audy-
tora dywizji ułanów z Siedlec20. Z cytowanego powyżej dokumentu wynikało, że Karo-
lina w 1823 r. była osobą nieletnią, a więc urodziła się na pewno po 1805 r. W tamtej 
epoce niczym szczególnym nie było zamążpójście osoby nieletniej, ale musiała ona 
mieć zwyczajowo co najmniej lat 15. Jeśli więc tak było, to ślub Karola Michaelisa 
z Katarzyną należało przesunąć co najmniej na lata 1805-1809. Daty te wskazywały by 
więc, że Michaelis, weteran wojny polsko-rosyjskiej 1792 r. oraz żołnierz Insurekcji, 
który w latach 1795-1798 pracował we wrocławskim szpitalu, powrócił w rodzinne 
strony i tu założył rodzinę21. Dopiero wojna 1809 r. i zaciąg do nowych formacji gali-
cyjsko-francuskich skłoniły go do powrotu do armii. Michaelis mieszkał w Siedlcach 
jeszcze w 1825 r., wówczas to bowiem, wziął za swego pełnomocnika Stanisława 
Ruszczewskiego, któremu zlecił przekazanie pieniędzy dla jego córki – Karoliny 
z Michaelisów Konteckiej22. Ze służby w siedleckiej żandarmerii wyszedł w 1824 r., 
ponieważ „Rocznik Woyskowy” za 1825 r. nie wymieniał go już pośród oficerów tej 
                                                
18  Archiwum Państwowe w Siedlcach [dalej APS], Akta notariusza Adama Chojnackiego, nr 11/1818 z dn. 

4 X 1818 r., sygn. 1.  
19  APS, Akta notariusza A. Chojnackiego nr 242/1823 z dn. 14 IX 1823 r., sygn. 10. 
20  APS, Akta notariusza A. Chojnackiego nr 245/1823 z dn. 20 IX 1823 r., sygn. 10. S. Kontecki otrzymał 

przyznanie szlachectwa w Królestwie w 1843 r. 
21  Robert Bielecki: Słownik biograficzny…, t. III, s. 128. 
22  APS, Akta notariusza A. Chojnackiego nr 73/1825 z dn. 17 IV 1825 r., sygn. 12. 
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formacji23. Być może powodem tego kroku było kolejne małżeństwo Michaelisa –  
5 kwietnia 1825 r. wziął bowiem ślub z Karoliną Kostecką, panną urodzoną w Lublinie 
w 1803 r., córką Jana i Róży z Barciańskich Kosteckich, podsędkostwa policji popraw-
czej z Białej24.  

Do Wojska Polskiego powrócił Michaelis w 1831 r., w trakcie powstania walczył 
w korpusie weteranów i awansowany był ponownie do stopnia majora. Potem, za-
trudniony przez Rosjan, pracował w szpitalu przy Koszarach Aleksandryjskich w War-
szawie i w komendach inwalidnych X okręgu straży wewnętrznej. Żył na pewno do 
1845 r., bo wtedy właśnie wylegitymował się ze szlachectwa25. Urodzony na styku 
dwóch przyszłych powiatów: bialskiego i łosickiego Michaelis, po powstaniu powrócił 
w rodzinne strony. Około 1835 r. Michaelisom urodził się syn Teofil. W chwili śmierci 
matki (w 1863 r.) Teofil podał, że dzierżawił folwark w podłosickich Biernatach, ale 
jego ojciec już nie żył. Karol Michaelis także więc był polskim oficerem, który posiada-
jąc pochodzenie żydowskie bił się o Polskę niepodległą.  

Podobnie jak mjr Michaelis, przodka żydowskiego miał także dowódca siedleckiej 
rezerwy dywizji ułanów ppłk Mateusz Neyman herbu Spława. Siedlecki żołnierz uro-
dził się około 1776 r. w rodzinie Mateusza i Marianny ze Zwolińskich, właścicieli wiel-
kopolskiego Sierosława. Matka pułkownika była córką Hersza Kaufmana z Brodów, 
który od momentu przyjęcia chrztu w obrządku katolickim nazywał się Ludwik Zwo-
liński26. Starszym bratem Mateusza był pułkownik Melchior Józef Neyman (1776-
1835), po 1794 r. emigrant w Saksonii, Francji i Włoszech, publicysta, przedstawiciel 
obozu polskich Jakobinów, przeciwnik polityczny Jana Henryka Dąbrowskiego. Co 
                                                
23  Ostatnie zestawienie wymienia Karola Michaelisa w 1824 r., zob. „Rocznik Woyskowy” [1824 r.], s. 133. 
24  Archiwum Państwowe w Lublinie, Księga urodzeń, zapowiedzi, małżeństw i zgonów parafii rzymsko-

katolickiej w Białej, Akt ślubu nr 7 z 5 IV 1825 r., sygn. 25, s. 96-97. 
25  Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836-1861, oprac. Elżbieta Sęczys, Warszawa 

2000, s. 429. 
26  Tomasz Trzeciakowski: Żyd, neofita, szlachcic. Inwentarz ruchomości Ludwika Zwolińskiego z 1786 r., 

„Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 2010, z. 3-4, s. 387-393. 
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ciekawe także Melchior związany był z Siedlcami, tu bowiem brał on poborowych, 
którzy obsadzili w czerwcu 1809 r., odbity z rąk austriackich, garnizon warszawski, on 
sam zaś po zakończeniu wojny z Austrią pełnił służbę wojskową w Serocku. 

W młodości Mateusz był żołnierzem 4 pułku kirasjerów pruskich, a w 1807 r. 
w stopniu kapitana przeszedł do 1 pułku strzelców konnych Księstwa. Bił się w Rosji 
w 9 pułku ułanów, w 1813 r. bronił Gdańska. Po 1815 r. przeszedł na oficera 3 pu, 
w którym awansował do stopnia podpułkownika27. Około 1824 r. objął dowództwo 
nad rezerwą dywizji ułanów i zamieszkał w Siedlcach. W 1825 r. w Radzyniu ożenił 
się z Anielą z Lipskich I voto Szeptycką, II voto Grodecką. Leopold Szumski wspominał, 
że Neyman kulał na jedną nogę, co miało być skutkiem kontuzji odniesionej we Wło-
szech28. Mateusz Neyman, odznaczony w 1812 r. krzyżem kawalerskim Legii Honoro-
wej, poległ w lutym 1831 r. w bitwie pod Olszynką Grochowską. 

Innym jeszcze żołnierzem, którego żydowscy rodzice przyjęli chrzest był lekarz 
sztabowy w pułku jazdy podlaskiej organizowanego w 1830 r. przez Antoniego Kuszl-
la – Ludwik Adam Ritterband. O Ritterbandzie do wybuchu powstania wiadomo tylko 
tyle, że urodził się we Włocławku. Czy pracował w Siedlcach? Nie wiadomo, nie od-
najdujemy go w źródłach z epoki. Ważną poszlaką był jednak fakt, że od stycznia  
1831 r. Ritterband służył u Antoniego Kuszlla w pułku zorganizowanym w okolicach 
Siedlec i Białej. Drugą poszlaką zdawało się być opisane w literaturze niezwykłe zda-
rzenie, które rozegrało się w pierwszych dniach grudnia 1830 r. w Siedlcach. Zapalony 
ideą powstania powrócił z grupą akademików z Warszawy do Siedlec Antoni Kuszell, 
właściciel Żeliszewa, bliski kuzyn ówczesnych właścicieli Hulidowa – dziś części Ko-
sowa Lackiego. Chciał on schwytać i powiesić Joachima Starnalskiego, prezesa komisji 
województwa podlaskiego, ale agent Konstantego okazał się sprytniejszy i ujrzawszy 
w drzwiach siedleckiego pałacu rozpalonych powstańców „uciekł [...] przez tylne 

                                                
27  Seweryn Uruski: Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, t. XII, s. 68. 
28  Leopold Szumski: Wspomnienia o 3 pułku ułanów byłego Wojska Polskiego, Kraków 1892, s. 5 – tu błąd 

autora, bo Neyman nie bił się we Włoszech. Kontuzja ta mogła być skutkiem wojny 1809 r. lub 1812 r. 
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okno”. Kompani Kuszlla nie dali za wygraną, schwytali w Siedlcach „majora komende-
rującego artylerią, jako nieochotnego rewolucji”29 i zaczęli tropić osobistych wrogów 
Antoniego, bo ten „szukał wszędzie osób, z którymi miał dawniej na pieńku, a pomię-
dzy innymi pewnego doktora (neofitę), któren raz był mu odmówił przybyć na jego 
wezwanie, nastraszył bardzo, uwożąc go w las i po kilka razy, zawiązawszy mu oczy, 
komenderując swoim przybocznym akademikom ślepymi ładunkami go rozstrzeli-
wać”30. Co z tej historii wiemy? Ano to, że Antoni Kuszell z akademikami warszawski-
mi przybył do Siedlec i nastraszył pewnego lekarza – neofitę. Czy było możliwe, że 
Wężyk w opisie zdarzeń pominął jakiś ważny fakt? To prawdopodobne – Władysław 
nie przepadał za męskimi potomkami z rodu Kuszllów, uważał ich (pewnie za sprawą 
swej matki) za ludzi obciążonych genem szaleństwa31. Jeśli Wężyk wiedział, że jakiś 
lekarz – neofita walczył w powstaniu u boku jego wuja, to z jakiejś przyczyny przemil-
czał ten fakt. Przy założeniu, że to Ritterband był tym „rozstrzeliwanym” lekarzem 
trzeba byłoby stwierdzić, że Antoni w ten, mało cywilizowany, sposób jedynie nakła-
niał go do przystąpienia do służby w powstaniu, a taki obrót rzeczy zepsułby autorowi 
Kroniki  narrację o rodzinie jego matki i nie pasował by do malowanego przez Wężyka 
obrazu „szalonego” rodu Kuszllów.  

Po rozwiązaniu pułku Kuszlla, Ritterband służył jako lekarz pułkowy u boku Sa-
muela Różyckiego, z którym przekroczył granicę austriacką i udał się na emigrację. 
                                                
29  Jan Warmiński podał informację, że Antoni Kuszel aresztował w Siedlcach ppłk M. Neumana (dowódcę 

rezerwy dywizji ułanów), a kpt. żandarmerii Malskiego zmusił do złożenia przysięgi na wierność wła-
dzom powstańczym, zob. Jan Warmiński: Siedlce w okresie powstania listopadowego, „Rocznik Mazo-
wiecki” t. VIII, 1984, s. 33. „Zmuszenie” dowódcy siedleckiej artylerii było tym dziwniejsze, że bateria ta 
już w pierwszych dniach grudnia powiadomiła Warszawę o swym poparciu dla zrywu, zob. Leon Dem-
bowski: Moje wspomnienia z czasów Księstwa Warszawskiego i wojny polsko-rosyjskiej 1831 roku, t. II, 
Petersburg 1898, s. 63. 

30  Władysław Wężyk: Kronika rodzinna, wstęp i oprac. Maria Dernałowicz, Warszawa 1987, s. 272. 
31  Szerzej zob. Andrzej Chojnacki: Antoni Kuszell i Michał Kuszell – legenda i rzeczywistość, [w:] Kosów 

Lacki. Studia i materiały z dziejów miejscowości, red. Artur Ziontek przy współpracy Moniki Samuel, 
Siedlce 2011. 
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Dotarłszy najpierw do Francji osiadł w Anglii, gdzie zmarł w październiku 1879 r., 
przyjmując wcześniej obywatelstwo brytyjskie32. Z całą pewnością o nim właśnie pisał 
Adam Giełgud w pracy poświęconej Adamowi Mickiewiczowi wspominając, że doktor 
Ritterband, był w Anglii znany, jako wynalazca „rozmaitych przyrządów mechanicz-
nych”33. Miał być także lekarz z pułku Kuszla współpracownikiem brytyjskiego wyna-
lazcy broni barona Hurtelonga34. W ten oto sposób mielibyśmy „siedleckiego” żołnie-
rza pośród budowniczych potęgi gospodarczej i militarnej XIX-wiecznej Wielkiej Bry-
tanii. 

Jeszcze innym, odnotowanym w literaturze historycznej przykładem konwertyty – 
żołnierza był przypadek odnotowany przez Artura Rogalskiego w Liwie35. Badacz 
przywołał służbę wojskową w cesarsko-królewskiej armii Walentego Dobrowolskiego, 
który po powrocie do Liwa w 1810 r., jako „żołnierz abszytowany* z austriackiego 
wojska”, zgłosił zgon swego ojca Józefa, nawróconego „do Katolicyzmu z Religii Mojże-
szowej. Rodziców na arendzie mający niegdy we wsi Komorach [w] gminie Korytnic-
kiej”36. Poza przytoczonymi wyjątkami próżno jednak szukać podlaskich Żydów 
w pododdziałach walczących w 1831 r., choć warszawska prasa codzienna tego okre-
su zachowała informacje o ich pomocy rzeczowej dla powstańców, a żydowscy ku-
śnierze z Białej dostarczali torby wojskowe polskim pododdziałom formowanym 
w województwie podlaskim. 
                                                
32  Rafał Gerber: Studenci Uniwersytetu Warszawskiego 1808-1831, Słownik biograficzny, Warszawa–

Kraków–Wrocław 1977, s. 319. 
33  Adam Giełgud: Wychodźcy nasi w Anglii, [w:] Z ziemi pagórków leśnych, z ziemi łąk zielonych. Książka 

zbiorowa poświęcona pamięci Adama Mickiewicza w stuletnią rocznicę jego urodzin, Warszawa 1899, 
s. 325. 

34  Adam Bielecki: Słownik biograficzny…, t. III, s. 387. 
35  Artur Rogalski: Szkice z dziejów Węgrowa i powiatu węgrowskiego w czasach napoleońskich, Węgrów 

2010, s. 142. 
* zwolniony z wojska. 
36  APS, Urząd Stanu Cywilnego Liw, Akt zgonu Józefa Dobrowolskiego nr 14/1810 z 35 X 1810 r., sygn. 3, 

s. 5. 
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* 
 
W zasadzie na tych jednostkowych przykładach polskich żołnierzy pochodzenia 

żydowskiego należy poprzestać. Nie oznacza to jednak, iż na tym kończą się związki 
podlaskich Żydów z polską armią. Odnajdujemy ich bowiem pośród dostawców dla 
armii i dzierżawców budynków wykorzystywanych przez pododdziały artylerii i uła-
nów w województwie podlaskim. Najbardziej jaskrawy przykład osoby związanej 
z dostawami dla wojska mieliśmy w wypadku siedleckiego Żyda, który w czasach 
Księstwa i w połowie drugiej dekady XIX wieku podawał swe imię: Jankiel Herszko-
wicz, ale około 1822 r. podpisywał się już jako Jankiel Liwerant – wziąwszy nazwisko 
od zawodu37, jaki wykonywał na rzecz wojska stacjonującego w stolicy województwa 
podlaskiego. Podobnie rzecz się miała w przypadku innego siedleckiego kupca. 
W 1825 r. bowiem przed siedleckim księdzem stanął Josek Jankielowicz Liwerant 
i oznajmił, że urodziła mu się córka38. Pierwsze zadania dla tutejszych mieszczan po-
chodzenia żydowskiego, związane z dostarczaniem produktów potrzebnych wojsku, 
odnaleziono już w 1811 r. Wówczas to naddzierżawca dóbr siedleckich – Stanisław 
Krzyżanowski podpisał umowę z siedleckimi Żydami: Samuelem Silbersteinem 
i Lemlem Mendelsonem na dostarczenie „do magazynów wojskowych w twierdzy 
Zamość 50 korców pszenicy i 3000 garnców wódki Szumówki”39. W tym samym  
1811 r., liwerunkiem dla armii polskiej zajął się także węgrowski Żyd – Menes Majo-
rowicz, aby jednak zabezpieczyć skarb Księstwa przed ewentualnym nieuczciwym 

                                                
37  Liwerunek – dawn. dostawa żywności dla wojska. 
38  APS, Akta stanu cywilnego gminy Siedlce, Akta urodzin, zgonów, Akt urodzenia Jonty – córki Joska 

Janklowicza Liweranta nr 137 z 23 III 1825 r., sygn. 40, s. 43. 
39  APS, Akta pisarza aktowego departamentu siedleckiego Wiktora Witkowskiego, nr 149/1811 z dn. 1 VI 

1811 r., sygn. 2. 
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dostawcą, kaucję w wysokości 1000 zł pl. dla Menesa zapisał sędzia pokoju pow. wę-
growskiego, właściciel Suchodołu i części wsi Kostki – Teodor Święcki40. 

Za sprawne dostawy dla carskiej armii swym majątkiem ręczył natomiast siedlecki 
Żyd Szmul Lewkowicz. W marcu 1813 r. zapisał on zabezpieczenie na siedleckiej ka-
mienicy położonej przy Rynku kwotę 5000 zł pl., i poręka ta była pochodną chęci za-
warcia kontraktu na dostarczenie liwerowanego zboża w miejsca przez w władze 
wskazane41. W interesie tym pomagali synowie Szmula: Jankiel i Lejba42. Wkrótce 
okazało się, że w listopadzie i grudniu 1813 r. dostarczyli oni do żelechowskiego laza-
retu, produkty spożywcze na łączną sumę 2279,20 zł. pl.43 Współpracę z armią Króle-
stwa kontynuowali Lewkowicze i później, wiadomo bowiem, że w maju i kwietniu 
1816 r.  dostarczyli do wojskowego szpitala w Siedlcach „lekkie pokarmy i inne afek-
ta” na łączną kwotę 3308,20 zł. pl.44 

Szmul Kiewlowicz wkrótce zmonopolizował dostawy dla siedleckiego szpitala woj-
skowego, ponieważ dokument z 1815 r. określał do jako głównego liweranta wszyst-
kich lazaretów w tutejszym departamencie. Zabezpieczenie tych dostaw gwarantował 
nie tylko sam zainteresowany, ale też Konstanty Jasieński na swych dobrach we wsi 
Szczepanki niedaleko Łukowa45. W ten sposób rozwijał się żydowski monopol na do-
stawy produktów dla armii. Kontynuowali podlascy Żydzi wcześniejsze tradycje do-
                                                
40  APS, Akta pisarza aktowego powiatu węgrowskiego Franciszka Roguskiego 1810-11, nr 9/1811 z dn. 14 

stycznia 1811 r., sygn. 1. 
41  APS, Akta pisarza aktowego departamentu siedleckiego Wiktora Witkowskiego, nr 38/1813 z dn.  

8 III 1813 r., sygn. 6. 
42  APS, Akta pisarza aktowego departamentu siedleckiego Wiktora Witkowskiego, nr 39/1813 z dn.  

8 III 1813 r., sygn. 6. 
43  APS, Akta notariusza departamentu siedleckiego J. Mościckiego 1815, nr 274/1815 z dn. 30 X 1815 r., 

sygn. 6; oraz tamże akt nr 61/1815 z dn. 02 kwietnia 1815 r. 
44  APS, Akta pisarza aktowego departamentu siedleckiego W. Witkowskiego, nr 196/1816 z dn. 1 VII  

1816 r., sygn. 13. 
45  APS, Akta notariusza departamentu siedleckiego J. Mościckiego 1815, nr 123/1815 z dn. 5 V 1815 r., 

sygn. 6. 
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staw dla wojska, ponieważ Schiper wymieniał znanego dostawcę dla polskiej armii 
w latach 90-tych XVIII wieku, węgrowskiego przemysłowca włókienniczego – Cudyka 
Bojmowicza, a jego zaangażowanie w liwerunek dla wojska stanowiło punkt, w któ-
rym „tkwiło źródło jego przedsiębiorczości handlowo-przemysłowej, stąd brał się 
główny bodziec, który nadawał […] działalności rozmachu”46. 

Potwierdzenie ścisłej współpracy Żydów z dostawami wojskowymi można także 
wykazać na podstawie listy starozakonnych członków siedleckiej loży wolnomular-
skiej – „Orzeł Biały Przywrócony”. Aktywni tam bowiem byli: Samuel Starkman, do-
stawca wojskowy Wilhelm Majerowicz oraz jeden z najbardziej znanych producentów 
guzików wojskowych w Królestwie Kongresowym – Samuel Munchheimer47. Mun-
chheimer (1780-1844), był synem Abrahama. Znany mistrz kunsztu pieczętarskiego, 
sztycharskiego oraz wytwórca guzików. Od  1795 r. mieszkał w Warszawie, a w 1808 
roku otrzymał upoważnienie na wyrób pieczęci skarbowych. Był też właścicielem 
zakładu produkującego pieczęcie i guziki, czołowym wytwórcą guzików dla wojska 
w okresie Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego. Z całą pewnością filobuto-
niści, kolekcjonujący guziki polskiej armii mają w swoich zbiorach materiały wytwo-
rzone przez członka siedleckiej loży wolnomularskiej. 

Kolejnym przykładem współpracy podlaskich Żydów z polską armią było także 
dzierżawienie nieruchomości, które zajmowała armia Królestwa Polskiego w podla-
skich garnizonach w latach 1815-183048. W Kocku stacjonowała artyleria Królestwa, 

                                                
46  Ignacy Schiper: Dzieje handlu żydowskiego na ziemiach polskich, Warszawa 1937, s. 324, 328. 
47  Krzysztof Gładki: Münchheimer – historia i działalność, Łódź 2007. Listę żydowskich członków siedlec-

kiej loży opracowano na podstawie: Stanisław Małachowski-Łempicki: Wykaz polskich lóż wolnomular-
skich oraz ich członków w latach 1738-1821 poprzedzony zarysem historji wolnomularstwa polskiego 
i ustroju Wielkiego Wschodu Narodowego Polskiego, Kraków 1929. 

48  Informacje o budynkach wykorzystywanych przez armię Królestwa Kongresowego, należących do podla-
skich Żydów opracowano na podstawie: Archiwum Główne Akt Dawnych, Komisja Rządowa Wojny, Akta 
inwentarzy i opisów budowli wojskowych lub na użytek wojska zajętych w woj. podlaskim [place: Siedl-
ce, Kock, Łuków, Międzyrzec, Parczew, Radzyń, Włodawa, Węgrów], mrf. 35164, sygn. 114. 
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a tamtejszy budynek przeznaczony na lazaret wydzierżawiono od Kiwy Goldfinfera. 
Była to nieruchomość położona przy ówczesnej ulicy Radzyńskiej, a w kockim lazare-
cie przewidziano miejsce dla 12 chorych. W Kocku umieszczono jeszcze odwach oraz 
trzy stajnie wojskowe: pierwsza znajdowała się w kompleksie pałacowym, pobudo-
wana była z cegły w 1790 r., miała powierzchnię 282 m2 i przeznaczona był do trzy-
mania 50 koni, druga – drewniana, usytuowana na powierzchni 406 m2 przy ul. Ryn-
kowej przeznaczona dla 87 koni, trzecia stajnia sytuowana w budynku stanowiącym 
własność  Żyda Chaima Mendlowicza pomieścić mogła 30 koni. W Międzyrzecu nato-
miast w dobie Królestwa znajdował się sztab 1 brygady ułanów oraz sztab i 3 pułku 
ułanów. Większość budynków wynajmowanych przez armię należała do właściciela 
miejscowości – gen. Konstantego Czartoryskiego, ale tamtejszy odwach znajdował się 
w budynku należącym do międzyrzeckiego Żyda Lejba Dumana. Duman był także 
właścicielem budynku w Ostrowie, w którym umieszczono miejscowy odwach. 

W Łukowie, gdzie stacjonowała rezerwa 1 pułku ułanów, drewniana stajnia zaj-
mowana przez wojsko znajdowała się przy ul. Warszawskiej i należała do Chaima 
Łynkiersztajna. Miała ona powierzchnię 179 m2, nakryta była gontem i mieściła 22 
konie. Przy Kozim Rynku stały dwie kolejne stajnie, obie drewniane, należące do inne-
go łukowskiego Żyda – Lybunia Goldmana. Włodawa, gdzie dyslokowano 4 szwadron 
4 pułku ułanów, także posiadała szereg budynków przeznaczonych na stajnie woj-
skowe. Łącznie we Włodawie stajnie pomieścić mogły 177 koni, były to budowle nale-
żące do trzech Żydów: Icka Wolfowicza, Icka Leyzorowicza i Borucha Tłomackiego, 
a także do rodziny Zamoyskich i zakonu Paulinów. Trzy stajnie żydowskie położone 
były przy ul. Wyrykowskiej, budynek Zamoyskich na Stodolnej, a księży Paulinów 
poza zwartą zabudową miasta. 

Innym, ale bardzo znaczącym, przykładem wynajmowania nieruchomości przez 
podlaskich mieszczan pochodzenia żydowskiego, był przypadek żołnierza francuskie-
go, który pozostał w województwie podlaskim po 1812 r. Były żołnierz Napoleona 
pozostał na łaskawym chlebie w majątku Korzybskich w Wilczyskach – François Mal-
ton, który pod Łuków sprowadził także swą żonę – Wilhelminę z Danglasów Malton. 



ANDRZEJ CHOJNACKI 

 218 

Francuz dla poratowania zdrowia w 1822 r. przyjechał do siedleckiego szpitala i tu 
wynajął mieszkanie należące do siedleckiego Żyda – Szmula Nuchymowicza. W trakcie 
leczenia 33 letni Malton jednak zmarł 8 maja 1822 r., a akt jego zgonu spisano 
w obecności Józefa Lisowieckiego – lekarza sztabu dywizji ułanów oraz kapitana Jana 
Rędziny – adiunkta w tymże sztabie49. 

Analogicznie rzecz miała się w przypadku zgonu 35 letniego Kazimierza Granata, 
szeregowego żołnierza 2 batalionu weteranów czynnych z Białej, który w 1830 r. 
zmarł na kwaterze, w domu wynajmowanym od bialskiego Żyda Szmula Berka50. 

 
 

* 
 
Reasumując zatem problematykę uczestnictwa podlaskich Żydów w formacjach 

wojskowych doby Księstwa Warszawskiego i Królestwa Kongresowego, zwracają 
uwagę osoby, które rozpoczynając swą przygodę w wojsku, pochodziły z rodzin które 
konwertowały się na religię katolicką. Współpraca podlaskich Żydów z polską armią 
nie kończyła się jednak na tego typu osobach. W niniejszym materiale ukazano osoby, 
które dostarczały produkty dla wojska i wynajmowały należące do nich budynki. Ana-
lizując przedstawione przypadki należy stwierdzić, że polska armia, obok właścicieli 
miejscowości (Międzyrzec, Włodawa, Kock) budynki dzierżawiła głównie od tutej-
szych posesjonatów pochodzenia żydowskiego. Przykłady te są też dowodem na to, że 
administracja armii Królestwa ufała swoim kooperantom. Niewątpliwie też dostar-
czanie produktów dla wojska było początkiem budowy fortun miejscowych Żydów. 

                                                
49  APS, Akta stanu cywilnego gminy Siedlce, Akta urodzin i zgonów, Akt zgonu Franciszka Malton nr 161 

z 10 V 1822 r., sygn. 34, s. 69. 

50  Archiwum Państwowe w Lublinie, Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Białej, Księga 
urodzeń, małżeństw i zgonów, Akt zgonu Kazimierza Granata nr 34 z 3 VIII 1830 r., sygn. 30, s. 92. 
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EDWARD KOPÓWKA 
(Siedlce) 
 
 

Obóz zagłady w Treblince 
 
 

 

Obozy śmierci 
 
Trudno jest jednoznacznie ustalić datę podjęcia decyzji o wymordowaniu Żydów 

żyjących na terenach okupowanych przez Niemców oraz w III Rzeszy. Najprawdopo-
dobniej zapadła ona w drugiej połowie 1941 r. Konferencja w Wannsee pod Berlinem, 
która odbyła się 20 stycznia 1942 r., zajęła się praktyczną realizacją „ostatecznego 
rozwiązania kwestii żydowskiej”1. W celu wykonania tego zadania na terenie General-
nej Guberni powstały obozy śmierci w Bełżcu, Sobiborze i Treblince. 

Główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy (RSHA) – inspirator i organizator narady 
w Wannsee – akcję masowej zagłady powierzył dowódcy SS i policji w dystrykcie lu-
belskim, Odilo Globocnikowi. Posiadał on wykształcenie budowlane i był dobrze zo-
rientowany w sprawach gospodarczych. Cieszył się zaufaniem Himmlera. Pochodził 
z  Triestu,  młodość  spędził  w  Austrii.  W  1931 r.,  mając  27  lat,  wstąpił  do  NSDAP,  

                                                        
1  Szerzej na ten temat patrz: Christian Gerlach: Konferencja w Wannsee. Los niemieckich Żydów a poli-

tyczna decyzja Hitlera o wymordowaniu wszystkich Żydów Europy, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu 
Historycznego” 1998, nr 185-186. 
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Odilo Globocnik jako gauleiter Wiednia, 1938 

 
a w 1934 r. do SS. Był łącznikiem między Hitlerem a nazistami austriackimi. Po zajęciu 
Austrii, będąc w stopniu SS-Standartenführera, został Gauleiterem Wiednia. Wkrótce 
potem za spekulacje obcą walutą został osadzony na rok w więzieniu i zdegradowany 
do prostego członka SS. W trakcie walk w Polsce był w stopniu SS-Brigadenführera. 
W końcu został dowódcą SS i policji w dystrykcie lubelskim. Zadanie jego polegało na 
przesiedleniu z gett i obozów pracy setek tysięcy Żydów i unicestwieniu ich w obo-
zach śmierci. Zakładano przy tym czasowe wykorzystanie siły roboczej młodych ludzi. 
Akcja ta miała i drugi cel: zagospodarowanie mienia zagrabionego po zamordowa-
nych. Obydwa cele: polityczny i gospodarczy, były ze sobą ściśle powiązane, wymagały 
doświadczenia i bezwzględności w przeprowadzaniu morderstw na skalę dotychczas 
nieznaną. 
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Koncepcja obozów i sposób uśmiercania został opracowany przez ludzi bezpo-
średnio związanych z realizowaną w latach 1939-41 akcją uśmiercania umysłowo 
chorych na terenie Rzeszy. Akcji tej nadano kryptonim T-4, a w jej wyniku życie straci-
ło 70-80 tys. ludzi. Masowy mord w komorach gazowych, dokonany w kilku specjalnie 
do tego celu wytypowanych zakładach leczniczych, stanowił swoisty poligon doświad-
czalny dla późniejszych działań. Centrala T-4 dysponowała „kwalifikowaną” kadrą 
lekarzy, pielęgniarzy, techników budowy i obsługi komór gazowych. Specjaliści ci pod 
koniec 1941 i na początku 1942 r. zjawili się w Lublinie2.  

Na czele sztabu stworzonego przez Globocnika stanął SS-Sturmbannführer Her-
man Hoefle, były kierownik Oddziału IV B w Głównym Urzędzie Bezpieczeństwa Rze-
szy, specjalista od spraw żydowskich. Jego zadaniem było uruchomienie obozów 
śmierci, obsadzenie ich odpowiednim personelem, zorganizowanie deportacji do po-
szczególnych obozów oraz zabezpieczenie i zagospodarowanie mienia pomordowa-
nych. Najbliższym współpracownikiem Hoeflego został znany ze swej brutalności 
Christian Wirth. Posiadał on „odpowiednie” kwalifikacje i doświadczenie, gdyż wcze-
śniej był dyrektorem i organizatorem zakładu uśmiercania chorych w Hartheim 
k. Linzu, a później w Hadamarze. Wirth początkowo został komendantem obozu 
w Bełżcu, później inspektorem wszystkich trzech obozów: Bełżca, Treblinki, Sobiboru. 
Cały personel „Akcji Reinhard” liczył ok. 100 osób i był opłacany oraz zarządzany 
przez Biuro Kancelarii Führera NSDAP, tzw. Centralę T-4, która nazwę wzięła od miej-
sca urzędowania, tj. Tiergartenstraße 4 w Berlinie. Rozpoczęty mord Globocnik na-
zwał „Akcją Reinhard” (Aktion lub Einsatz Reinhard(t)) na cześć byłego szefa policji 
i służby bezpieczeństwa SS-Obergruppenführera Reinharda Heydricha, zmarłego 4(5) 
czerwca 1942 r. na skutek ran odniesionych w zorganizowanym na niego zamachu 
w Pradze. 

 
                                                        
2  Dieter Pohl: Rola dystryktu lubelskiego w ostatecznym rozwiązaniu kwestii żydowskiej, „Zeszyty Maj-

danka” 1997, nr XVIII, s. 15-19. 
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                Hermann Hoefle                                 Christian Wirth                  Reinhard Heydrich, patron „Akcji” 
 

Na wiosnę 1942 r. SS-Hauptsturmbannführer Herman Hoefle wysłał ekipę, składa-
jącą się z byłych uczestników akcji T-4, w celu znalezienia odpowiedniego miejsca do 
budowy obozów śmierci. Wszystkie trzy: Bełżec, Sobibór i Treblinka, zostały zlokali-
zowane w miejscowościach nadbużańskich, w kompleksach leśnych na wschodniej 
granicy Generalnej Guberni. Położenie takie dawało możność maskowania dokony-
wanej zbrodni, a przywożonym tu ludziom wrażenie, iż istotnie znaleźli się w obozie 
przejściowym i po dezynfekcji wyjadą dalej na wschód – do pracy. Tereny na których 
powstały obozy śmierci, były słabo zaludnione i położone stosunkowo blisko Lublina, 
gdzie mieścił się sztab „Akcji Reinhard”. Do Treblinki było 160 km, do Bełżca 110 km, 
a do Sobiboru 75 km. Te trzy obozy śmierci znalazły się na pograniczu dwóch naj-
większych skupisk ludności żydowskiej w Europie, której liczebność w końcu 1941 r. 
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szacowano na 2 284 000 w Generalnej Guberni, 3 441 000 na Ukrainie i Białorusi oraz 
446 000 w Okręgu Białystok3.  

Treblinka leżała na styku dystryktu warszawskiego, lubelskiego i Okręgu Biały-
stok, przy dobrych połączeniach kolejowych z Warszawą, Białymstokiem i dystryktem 
radomskim. Istniała tu już bocznica kolejowa, prowadząca do żwirowni, a cały teren 
patrolowały grupy strażników z karnego obozu pracy, oddalonego zaledwie o 2 km od 
nowo powstającego. 

W Treblince od 1941 r. istniał, oficjalnie powołany przez władze niemieckie, Karny 
Obóz Pracy. Taka sytuacja sprzyjała uśpieniu czujności deportowanych tu ludzi, tym 
bardziej iż pierwszy komendant obozu zagłady Irmfried Eberl w pismach kierowa-
nych do Rady Żydowskiej w Warszawie określał swój obóz jako obóz pracy (Arbe-
itslager Treblinka)4. 
 

 

 
 
 

Irmfried Eberl 
pierwszy komendant obozu śmierci Treblinka II 

 
 

                                                        
3  Józef Marszałek: System obozów śmierci w Generalnym Gubernatorstwie i jego funkcje (1942-1943), 

„Zeszyty Majdanka” 1996, nr XVII, s. 19. 
4  Patrz: dokumenty z 26 VI 1942 r. i 7 VII 1942 r. zamieszczone w książce Janusza Gumkowskiego i Ada-

ma Rutkowskiego: Treblinka, Warszawa 1963. 
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Budowa drogi do Treblinki, z przodu Antoni Kamiński 
Ze zbiorów Mirosława Kamińskiego 
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Topografia obozu  
 

Projektowaniem i budową obozu śmierci w Treblince zajęła się specjalna ekipa 
budowlana SS z Centralnego Zarządu Budowlanego SS i Policji w Lublinie, kierowana 
przez SS-Obersturmführera Richarda Thomallę. Prace budowlane wykonywały dwie 
firmy niemieckie z Legnicy i Warszawy. Drutem kolczastym ogrodzono 17 ha gruntów 
położonych ok. 500 m od głównej drogi kolejowej i szosy Małkinia–Kosów Lacki. Zało-
żono linię telefoniczną, zbudowano dogodną brukowaną drogę prowadzącą od szosy 
przez las do obozu. W czerwcu 1942 r. wybudowano nieduży boczny tor od istniejące-
go już odcinka linii kolejowej prowadzącej do żwirowni. Tor kończył się rampą kole-
jową. Materiały do budowy obozu przywożono z Warszawy, Sokołowa Podlaskiego 
i Kosowa Lackiego. Okoliczne gminy żydowskie zmuszano do dostarczania materiałów 
budowlanych i instalacyjnych, a nawet całych kompletów zastaw stołowych dla per-
sonelu administracyjnego. Do prac wykorzystywano więźniów żydowskich sprowa-
dzonych w tym celu z okolicznych miasteczek oraz więźniów karnego obozu pracy. 
Oficjalnie obóz nosił nazwę SS-Sonderkommando Treblinka, potocznie określany był 
jako Treblinka II5. Dnia 11 lipca 1942 r. zakończono prace budowlane, a  komendant 
tego obozu, doktor medycyny, SS-Untersturmführer Irmfried Eberl, był przygotowany 
do „ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej.” Podobnie jak i inni, on też zdobył 
odpowiednie doświadczenie podczas akcji eutanazji. 

Cały obóz otaczało podwójne ogrodzenie z drutu kolczastego, wysokie na 2,5 m, 
przeplatane zielonymi gałęziami, głównie sosnowymi, tak by nie można było zoba-
czyć, co dzieje się za nimi. W górne partie drutu ogrodzenia wtykano jeszcze gałęzie 

                                                        
5  Franciszek Ząbecki: Wspomnienia dawne i nowe, Warszawa 1977, s. 35-38; Manfred Burba: Treblinka. 

Ein NS Vernichtungslager im Rahmen der „Aktion Reinhard”, 1995, s. 5; Zdzisław Łukaszkiewicz: Obóz 
straceń w Treblince, Warszawa 1946, s. 8. 
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jałowca, by je podwyższyć i dodatkowo zamaskować. Ok. 40 m przed ogrodzeniem 
ustawiono kozły przeciwpancerne i rozpleciono zwoje drutu kolczastego. 

Główna brama znajdowała się od strony północnej i otwierała się na drogę nazwa-
ną przez Niemców Kurt Seidel Straße – od nazwiska najstarszego wiekiem niemiec-
kiego członka obsługi obozu. Główne drogi były wybrukowane, pozostałe wysypane 
żwirem. Tuż za bramą, po prawej stronie, znajdowała się wartownia, a naprzeciwko 
niej komendantura. Od Kurt Seidel Straße odchodziła uliczka w kierunku wschodnim, 
prowadząca do koszarów ukraińskich strażników. Pierwszy duży budynek od strony 
wschodniej to jadalnia połączona z kuchnią i spiżarnią. Następne dwa, położone 
względem siebie równolegle, to baraki mieszkalne dla strażników, tzw. wachmanów. 
Dalej stały kolejne dwa baraki, również usytuowane równolegle względem siebie: 
pierwszy to barak mieszkalny, drugi zawierał pomieszczenia dla lekarza i fryzjera. 
Koszary nosiły nazwę SS-Untersturmführera Maxa Biali, który 11 września 1942 r., 
podczas przeprowadzania selekcji na placu apelowym, został zakłuty nożem przez 
warszawskiego Żyda Meira Berlinera. Berlinera, wraz z dwoma stojącymi obok niego 
więźniami, strażnicy natychmiast zabili szpadlem6. Koszary zamieszkiwała kompania 
strażników, tj. 80–120 osób. Kolejnym obiektem znajdującym się na obszarze koszar 
było ZOO. Znajdowały się w nim zwierzęta leśne, m.in. sarna, lisy, gołębie oraz dwa 
pawie. „Dookoła było pięknie i spokojnie. Z drzewa zrobiono ławki dla wypoczynku 
Niemców i Ukraińców. Spokój i cisza zalegała to miejsce”7. SS-Untersturmführer Kurt 
Franz, zastępca komendanta, zwany przez więźniów „Lalką”, w swoim albumie foto-
graficznym zatytułowanym Schöne Zeiten (Piękne czasy) na jednej stronie nakleił 
zrobione przez siebie zdjęcia w berlińskim ZOO oraz te z Treblinki. Pamiętającemu 
o centrali na Tiergartenstraße 4 daje to symboliczną wymowę. 

 

                                                        
6  Żydowski Instytut Historyczny (dalej ŻIH), Przeżycia zbiega z Treblinki, grudzień 1942, Archiwum 

Ringelbluma R II syg. 295, s. 10; M. Burba: Treblinka..., s. 9. 
7  Jankiel Wiernik: Rok w Treblince, Warszawa 1944, s. 34, pisownia skorygowana.  
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Fragment obozu śmierci, tzw. strefa przyjęć; szkic Samuela Willenberga  
Ekspozycja Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince 

 
Obok ZOO znajdowała się sortownia kosztowności. Tutaj ok. 10-12 osób, tzw. Gold-

judenów, sortowało, rejestrowało i pakowało rzeczy wartościowe, głównie pieniądze, 
złoto, diamenty i biżuterię. Ich szefem był SS-Unterscharführer Franz Suchomel. Gold-
judeni byli specjalistami w swojej branży i uprzywilejowanymi więźniami w obozie. 

W sąsiedztwie komendantury, przy Kurt Seidel Straße znajdował się budynek dla 
Niemców, w którym mieścił się schron, izolatka, gabinet dentystyczny i fryzjerski. Za 
nim był barak dla Polek i Ukrainek, które pełniły funkcje sprzątaczek i służących. 



EDWARD KOPÓWKA 

228 

Po drugiej stronie ulicy stał pokaźnych rozmiarów budynek z wieżą. Pierwszą jego 
część stanowiła jadalnia dla esesmanów. Środkowa część była murowana, stylizowana 
na wieżę zamkową i mieściła magazyn broni. Dalej ciągnął się barak mieszkalny dla 
Niemców, których liczbę określa się na 25-30 osób. Po przeciwnej stronie drogi znaj-
dował się magazyn z tkaninami i piekarnia. Tutaj wypiekano wiedeńskie bułeczki dla 
drugiego komendanta – Stangla, Austriaka z pochodzenia.  

W tej części obozu stały baraki dla więźniów, określane gettem, obozem nr 1 lub 
obozem dolnym. Niemcy nazywali go Wohnlager – obóz mieszkalny. Przebywało 
w tych pomieszczeniach 700-800 więźniów. Wyłapywano ich z transportów i kiero-
wano do wykonywania różnych prac. Rotacja ich była duża. Baraki ustawiono 
w kształt podkowy. Patrząc z ulicy Kurt Seidel, po lewej stronie znajdował się barak 
mieszczący kuchnię, pralnię, warsztat szewski, krawiecki, stolarnię oraz część miesz-
kalną dla kobiet żydowskich, których było tu 20-30. Szczytem do niego stał barak, 
w którym mieli swoje pomieszczenia Goldjudeni oraz ślusarze. W kolejnym baraku 
znajdowali się pozostali więźniowie, tzw. Arbeitsjuden i Hofjuden. Okna w barakach 
były zakratowane, we wnętrzu nie było podłóg, tylko piasek. Po stronie południowej 
tego baraku aż do latryny  rozciągał się plac apelowy. Obóz nr 1 ogrodzony był dodat-
kowo drutem kolczastym. Obok baraków dla więźniów znajdowała się stajnia. Trzy-
mano w niej konie, którymi opiekował się Willi Mentz, a ujeżdżał Kurt Franz, znający 
się na sztuce jeździeckiej. Miłośnikiem konnych przejażdżek był także komendant 
Franz Stangl, który często jeździł po obozie i wokół niego w białym hipicznym stroju, 
w żółtych rękawiczkach z koziej skóry i ze szpicrutą, na której widniały inicjały „F. S.” 
wykonane ze złotych zębów zamordowanych tu ludzi. 

Wszystkie wymienione dotychczas budynki, jak i stacja benzynowa, garaż, w któ-
rym trzymano samochody, w tym także samochód pancerny, oraz skład węgla  stano-
wiły tzw. część administracyjno-mieszkalną. 

Kolejną część obozu tworzyła tzw. strefa przyjęć, określana przez Niemców jako 
Auffanglager – obóz przejściowy. Składała się ona z rampy, rozbieralni dla kobiet 
i dzieci, w której pracował również fryzjer, oraz tzw. kasy, czyli miejsca, gdzie składo-
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wano drogocenne rzeczy. Po przeciwnej stronie znajdowała się rozbieralnia dla męż-
czyzn. Teren rozbieralni ogrodzony był dodatkowo drutem kolczastym. Stąd prowa-
dziła łukowata droga do komór gazowych, określana przez Niemców „der Schlauch”, 
a przez więźniów – „Himmelfahrtsstraße” (Droga Wniebowstąpienia). Ścieżka ta była 
długa na 50-60 m i szeroka na ok. 3-4 m. Ogrodzona z obu stron drutem kolczastym, 
skręcała prawie pod kątem prostym, tak aby na zakręcie można było przerwać napływ 
ludzi do komór gazowych. Kształt tej drogi nie był przypadkowy, „ułatwiał pracę” 
obsłudze. Na zakręcie wstrzymywano napływ ludzi, gdy komory gazowe były już za-
pełnione. 

Przy rampie znajdował się dużych rozmiarów barak, w którym składano posorto-
wane rzeczy ofiar. Od strony rampy i torów magazyn ten upodobniony był do stacji 
kolejowej. Posiadał duży napis „Treblinka – Obermajdan”, okienko imitujące kasę 
biletową i namalowany na szczycie zegar. Strzałki wskazywały kierunek rzekomej 
przesiadki do Białegostoku i Wołkowyska oraz kierunek do łaźni. Przedłużenie tego 
budynku stanowiły dwa mniejsze baraki, gdzie także składano posortowane rzeczy 
ofiar. Na niektórych planach wszystkie te trzy baraki tworzą jedną całość8.  

Ważnym obiektem w tej strefie był tzw. lazaret. Nie służył on do leczenia, lecz 
wręcz przeciwnie – do zabijania. Teren lazaretu ogrodzony był szczelnie drutem kol-
czastym. Naprzeciwko wejścia znajdowało się dodatkowe ogrodzenie z drutu kolcza-
stego, wchodzący czuł się więc jak w korytarzu labiryntu. Tak pomyślane wejście było 
po to, by więzień nie mógł się cofnąć, a tym bardziej wybiec. Na terenie lazaretu znaj-
dował się drewniany budynek o wymiarach 30 m długości, 6 m szerokości i 2 m wy-
sokości, który służył jako poczekalnia. Nad nim powiewała biała flaga z czerwonym 
krzyżem. Za nim znajdował się dół, w którym palono przywożone dokumenty, zdjęcia, 
dyplomy, przedmioty kultu religijnego. Nad ten płonący dół przyprowadzano chorych,  

                                                        
8  Na planie zamieszczonym przez Manfreda Burbę: Treblinka..., jest to jeden barak podzielony na dwie 

części A i B; Samuel Willenberg w swojej książce Revolt in Treblinka zamieszcza na planie jeden duży 
barak i dwa mniejsze, równolegle położone względem siebie.  
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        Od lewej: Paul Bredow, Willi Mentz „Frankenstein", Max Möller, i Josef Hirtreiter w obozie Treblinka II 
 
starców, inwalidów, dzieci bez opieki oraz tych, którzy mogliby opóźnić tempo „prac” 
mających na celu szybkie uśmiercanie. Sadzano ich na ławkę i strzałem w tył głowy 
pozbawiano życia. Zadanie to wykonywał SS-Unterscharführer Willi Mentz, zwany 
przez więźniów „Frankensteinem”. Dbał on, by nie dochodziło do głośnych strzałów 
i zwracał bacznie uwagę, by nie pobrudzić się rozpryskującymi się mózgami ofiar. Za 
„prawidłowe” funkcjonowanie lazaretu i kierowanie tu ludzi odpowiadał SS-
Unterscharführer August Miete, zwany „Aniołem Śmierci”. August Miete wraz z Willi 



OBÓZ ZAGŁADY W TREBLINCE 

231 

 

Mentzem chodzili w białych fartuchach lekarskich, asystował im kapo, podobnie 
ubrany i z opaską czerwonego krzyża na ramieniu9. 

Obok lazaretu znajdował się dół, w którym grzebano zwłoki zmarłych podczas 
transportu. W tej części znajdowała się również latryna. 

Podstawowe zadanie spełniał Totenlager – obóz śmierci, przez więźniów określa-
ny obozem nr 2 lub wyższym. Nazwa „wyższy” wzięła się od ukształtowania terenu. 
Znajdował się on na niedużym wzniesieniu, w przeciwieństwie do położonego w dole 
obozu nr 1, tzw. niższego. Najważniejszymi budynkami były tu komory gazowe. Na 
początku funkcjonowania obozu wybudowano trzy, określane później jako stare. Brak 
dokładnych informacji na ich temat. Najprawdopodobniej wyglądały tak jak te w Bełż-
cu. Barak – o wymiarach 4 m szerokości, 8 m długości i 2 m wysokości – zbudowany 
był z podwójnych ścian wykonanych z desek. Przestrzeń między nimi wypełniona była 
piaskiem, by budynek był hermetyczny. Ściany wewnętrzne baraku obite były papą, 
a podłogi i ściany do wysokości 1 m – blachą ocynkowaną. Wszystkie drzwi zrobiono 
z grubych desek i zabezpieczono z zewnątrz ciężkimi drewnianymi sztabami, umiesz-
czonymi w żelaznych obejmach. Drzwi, uszczelnione gumą, otwierały się na zewnątrz. 
Obok komór gazowych znajdowało się pomieszczenie z silnikiem, najprawdopodob-
niej wymontowanym z rosyjskiego czołgu, i agregatem prądotwórczym, który zaopa-
trywał obóz w energię. Wylot rury spalinowej silnika połączony był podziemną rurą 
z trzema komorami. Rury biegły wzdłuż komór, tuż pod podłogą, a ich odgałęzienia 
skierowane były do góry i wychodziły na wysokości 1 m od podłogi do otworu w we-
wnętrznej ścianie komory. Komory te otoczone były wysokim parkanem10. Śmierć 
następowała wskutek zatrucia tlenkiem węgla, który powodował sparaliżowanie cen-
tralnych dróg oddechowych. Zwłoki wyciągane były przez otwierane z zewnątrz wła-

                                                        
9  Jankiel Wiernik: Rok w Treblince...,  s. 8; Zdzisław Łukaszkiewicz: Obóz straceń,  s. 29; Manfred Burba: 

Treblinka...,  s. 7. 
10  Jankiel Wiernik: Rok w Treblince..., s. 7; Michael Tregenza: Christian Wirth a pierwsza faza „Akcji Rein-

hard”, „Zeszyty Majdanka”, t. XIV, s. 10. 
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zy na rampę. Ładowano je na wagoniki, które jeździły po specjalnych wąskich torach. 
Po obróceniu wagonu wrzucano ciała do dołu i przyciągano wagonik po kolejne zwło-
ki. Komory okazały się jednak nieszczelne, a wywożenie trupów wagonikami pochła-
niało zbyt dużo czasu. 

W ramach reorganizacji obozu, która miała miejsce w sierpniu i wrześniu 1942 r., 
wybudowano nowe komory gazowe. W tym celu do Treblinki przybył Erwin Lambert, 
ekspert z T-4 od konstrukcji komór. Czerwoną cegłę na komory pozyskano rozbierając 
w niedalekiej Małkini komin dawnej huty szkła11. Nowy budynek, posadowiony na 
betonowej podmurówce, zbudowano z cegły i otynkowano. Prace nad jego budową 
trwały ok. 6 tygodni. Wykonywali je więźniowie pod nadzorem Ukraińców. Trudno 
jest ustalić obecnie, ile było komór gazowych, przyjmuje się, że 8 do 10. Budynek stał 
szczytem do drogi śmierci (der Schlauch), z tej strony znajdowały się niskie i masyw-
ne główne drzwi, otwierające się na korytarz, przebiegający przez środek budynku 
i dzielący go na dwie części. Po każdej ze stron znajdowało się 4-5 komór. Ze wzglę-
dów praktycznych częściej używano tych po lewej stronie12. Przyjmuje się, że wymia-
ry komór wynosiły: 8  x 4  x 2 m. Z korytarza do komór wiodły pancerne drzwi, które 
prawdopodobnie pochodziły z radzieckich bunkrów z okolic Białegostoku. Po prze-
ciwnej stronie znajdowały się drzwi, przez które wyciągano zwłoki po pochyłej pod-
łodze. Cała podłoga jak również ściany do wysokości 1 m wyłożone były terakotowy-
mi kafelkami13. Budynek upodobniony był do świątyni. Do głównych drzwi prowadzi-
ło pięć betonowych, szerokich stopni. Po bokach stały szerokie betonowe donice, 
w których czasami trzymano kwiaty. Nad drzwiami widniała gwiazda Dawida. Po 
przeciwnej stronie drzwi wejściowych znajdowała się maszynownia wyposażona 
w dwa silniki Diesla. Trujące spaliny były doprowadzane górą, a wyloty rur zakończo-  
                                                        
11  Kurt Franz zrobił z tej akcji 14 zdjęć, dokładnie dokumentując sposób pozyskania cegły i obecność przy 

tym Lamberta. 
12  Wasilij Grossman: Piekło Treblinki. Reportaż literacki, Katowice 1945, s. 17; Jerzy Rajgrodzki: Jedena-

ście miesięcy w obozie zagłady w Treblince, „Biuletyn ŻIH” 1958, nr 25, s. 104. 
13  Zob. Caroline Sturdy Colls: Szukając Treblinki. Badania i wykopaliska, Staffordshire 2015, s. 16-26. 
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            Gustav Münzberger                                    Kurt Gerstein                                 Herbert Floß 

 
no sitkami od pryszniców. Plany nowej instalacji gazowej opracował Lorenz Hacken-
holt z Bełżca, a nadzór nad nią powierzono Gustavowi Münzbergerowi14. 

Dnia 19 sierpnia 1942 r. obóz wizytował SS-Obersturmführer Kurt Gerstein, kie-
rownik Oddziału Higieny w Amtsgruppe D Służby Zdrowia SS. Towarzyszył mu in-
spektor Christian Wirth, który zademonstrował gościowi działanie komór. Zastana-
wiano się bowiem nad możliwością zastosowania w istniejących komorach gazu 
o nazwie Cyklon B. Ostatecznie pomysł ten porzucono, a Gerstein doradził, jak sku-
tecznie dezynfekować rzeczy po zamordowanych15.  
                                                        
14  Manfred Burba: Treblinka..., s. 8; Zdzisław Łukaszkiewicz: Obóz straceń..., s. 10-11. 
15  Michael Tregenza : Christian Wirth: Inspekteur der SS-Sonderkommandos „Aktion Reinhard”, „Zeszyty 

Majdanka” 1993, t. XV, s. 27. 
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Pomordowanych początkowo chowano, później palono na rusztach. Zbudował je 
wiosną 1943 r. przybyły do Treblinki specjalista do spraw kremacji, SS-Oberschar-
führer Herbert Floß, zwany „Nieskazitelnym”. W celu zatarcia śladów zbrodni wpro-
wadzono metodę palenia zwłok przy użyciu benzyny i oleju dieslowego, a przemie-
szane z piaskiem prochy zakopywano. Ruszty wykonano z szyn kolejowych, które 
ułożono na betonowych podstawach. Pięć lub sześć szyn leżało na 3 rzędach betono-
wych kolumienek o wysokości 70 cm. Cała konstrukcja miała długość 20-30 m. 

Na terenie Totenlager (obozu śmierci) znajdował się ogrodzony barak dla więź-
niów, których wykorzystywano do grzebania i palenia zwłok. Było ich ok. 300. W ba-
raku, o wymiarach 30 x 10 m, wydzielona była część dla kobiet, w której przebywało 
12-15 osób. Znajdowało się w nim pomieszczenie dla lekarza oraz kapo, posadowiona 
pośrodku umywalnia, pomieszczenie dla mężczyzn i kuchnia. Okna w baraku były 
zakratowane. 

W tej części obozu znajdowało się kilka głębokich dołów na zwłoki, wykopanych 
głównie za pomocą koparek (bagrów), sprowadzonych tu w końcu lipca 1942 r. Wy-
kopy sięgały do 8-10 m głębokości. 

 

Załoga 
 
Obsługa obozu liczyła zaledwie 25-30 osób. Byli to przeważnie ludzie w wieku 30-

40 lat, Niemcy i Austriacy. Wszyscy musieli podpisać dokument o zachowaniu ścisłej 
tajemnicy państwowej. Na czele obozu stał komendant. Pierwszym komendantem był 
doktor medycyny Irmfried Eberl, który pełnił tę funkcję od powstania obozu do sierp-
nia 1942 r. Został zwolniony przez inspektora Wirtha za nieudolność i bałagan panu-
jący w obozie. Po reorganizacji Wirth powołał na to stanowisko Franza Stangla, Au-
striaka z pochodzenia, który do tego momentu był komendantem obozu zagłady 
w Sobiborze. Pełnił swą funkcję do końca sierpnia 1943 r. Potem jego obowiązki prze-
jął Kurt Franz. Zajmował się zarządzaniem obozu do listopada 1943 r.,  tj. do całkowi- 
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             Franz Stangl                                    Kurt Franz 
 

tej jego likwidacji. Pomagał mu w tym jego zastępca, SS-Hauptscharführer Fritz Küt-
ner, nazywany przez więźniów „Kiwa”, który wcześniej przeprowadzał selekcje więź-
niów przeznaczonych na śmierć, a także osobiście ich mordował16.  

Komendantowi podlegali kierownicy poszczególnych oddziałów – pionów. Pierw-
szym był szef Totenlager, odpowiedzialny za cały proces uśmiercania. Kierował nim 
SS-Scharführer Arthur Matthes i jego zastępca SS-Scharführer Karl Pötzinger oraz SS-
Unterscharführer Ludwig Emil. Za komory gazowe odpowiadał SS-Unterscharführer 
Gustav Münzberger oraz SS-Unterscharführer Alfred Löfler, za kremację zwłok – Her-
bert Floß. Nadzór nad komandem roboczym, tzw. grabarzami, miał Albert Rum oraz 
Otto Horn. W tej części obozu „pracował” również Erwin Ganze. Drugie miejsce wśród 

                                                        
16  Józef Marszałek: System obozów śmierci..., s. 112. 
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kierowników oddziałów obozu zajmował kierownik administracyjny, spełniający 
funkcje kwatermistrzowskie. Do niego należały sprawy z zakresu zaopatrzenia i ra-
chunkowości, jemu podporządkowano prowadzenie kartotek pieniędzy i kosztowno-
ści oraz odzieży. Funkcję tę pełnił Otto Stadie. Trzeci w hierarchii szefów był kierow-
nik obozu więźniarskiego. Zajmował się on sprawami zakwaterowania i wyżywienia, 
a przede wszystkim zatrudnienia osadzonych tu czasowo więźniów, niezbędnych do 
wykonywania prac związanych z segregacją i wysyłką zrabowanego mienia, pracą 
w warsztatach i zagrodach. Nadzorcą warsztatów rzemieślniczych był SS-Unterschar-
führer Karl Schifner. Czwartą komórkę w zarządzie obozu stanowiło dowództwo stra-
ży obozowej, odpowiedzialne za bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne obozu. Na 
czele straży obozowej, złożonej głównie z Ukraińców, stał SS-Unterscharführer Willi 
Post. Josef Hirtereiter sprawował nadzór nad rozbieralniami i tzw. placem dworco-
wym. Lazaretem zawiadywał szef, SS-Scharführer August Miete, wraz ze swym 
„strzelcem”, Willi Mentzem. Do obsługi należeli również SS-Unterscharführer Josef 
Herman, nadzorca budowlany, i SS-Unterscharführer Erwin Lambert, budowniczy 
nowych komór gazowych17.  

Większość niemieckiej obsługi należała do SS, ale niektórzy byli funkcjonariuszami 
policji. Dla ujednolicenia przynależności organizacyjnej sztab „Akcji Reinhard” przyjął 
zasadę wcielenia wszystkich do SS jako formacji elitarnej. 

Spośród strażników znane są m.in. następujące nazwiska: Andrejew, Binimen, 
Bondare Peter, Bondarenko Mikołaj, Dmitrenko Piotr, Duszenko Fiodor, Fedorenko 
Mikołaj, Gonzurał Mikołaj, Jeger Sasza, Jelentschuk Wasil, Kołasznikow, Kostenko, 
Kowalenko, Loch, Marczenko Iwan, Martoszenko Moisej, Melnik Teodozy, Mikoda, 
Nidosrelow Mikołaj, Onoprijenko Daniel, Osyczański Mikołaj, Pilman, Polakow Leon, 
Rittich Aleksander, Rogoza, Rogow, Rubez Grigorii, Rudenko Wasyl, Safonow, Scheffer 
Mikołaj, Schischajew Wasil, Schmidkin Iwan, Senykow Mikołaj, Skudowa, Strebel, 
                                                        
17  Michael Tregenza: Christian Wirth: Inspekteur..., s. 11; Manfred Burba: Treblinka..., s. 11-12, 16-17, 21-

22; Józef Marszałek: System obozów śmierci..., s. 25-26. 
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Strejber, Szulc, Tscherniewskij Wladimir, Urnan Jakub, Wasilenko Iwan, Wołoszyn 
Wasyl, Woronkow18.  

Strażnicy najczęściej byli pochodzenia ukraińskiego. Werbowano ich głównie spo-
śród jeńców radzieckich, a ponowne szkolenie ideologiczne przechodzili w obozie 
w Trawnikach koło Lublina. Oficjalnie określano ich Trawnikimänner, a okoliczna 
ludność nazywała ich wachmanami lub czarnymi (ze względu na kolor mundurów). 
Byli uzbrojeni w karabiny i bagnety. Przeważnie byli to młodzi ludzie w wieku 19-30 
lat. Ich głównym zadaniem było strzeżenie obozu. Pełnili więc dniem i nocą wartę na 
wieżach strażniczych, wokół ogrodzenia, pilnowali magazynów i obiektów gospodar-
czych w poszczególnych sektorach. Uczestniczyli też w całym procesie zagłady. Na 
początku funkcjonowania obozu strażnicy udawali się do okolicznych wiosek, zabiera-
jąc ze sobą broń krótką. W związku z ich pijaństwem i możliwością utraty broni zaka-
zano tego, a zezwolono jedynie na noszenie bagnetów. Wśród strażników były przy-
padki dezercji. 

 

Więźniowie  
 

Na terenie całego obozu (nr 1 i 2) przebywało jednorazowo ok. 1000 więźniów. 
Ilość ta zmieniała się w zależności od potrzeb niemieckiej obsługi. Rotacja wśród 
więźniów była duża. Chorych i słabych odsyłano do komór, a na ich miejsce wybierano 
więźniów z tłumu przybyłych. Również choroby, szczególnie tyfus, zbierały swoje 
żniwo. Więźniowie podzieleni byli na komanda. Istniało Tornungskommando specjali-
zujące się w kamuflażu ogrodzenia. Praca jego członków polegała na wycinaniu świe-
żych gałęzi sosnowych i wstawianiu ich w miejsce zeschniętych, tak by ogrodzenie 
zawsze było zielone. Kommando Rot, komando czerwone, którego nazwa wzięła się od 

                                                        
18  Stanisław Wojtczak: Karny obóz pracy i ośrodek zagłady Treblinka II, „Biuletyn GKBZH w Polsce” 1975, 

nr 26, s. 152-153; Ryszard Czarkowski: Cieniom Treblinki, Warszawa 1989, s. 79-87. 
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koloru opasek, jakie nosili więźniowie na rękawach ubrania, zajmowało się sortowa-
niem rzeczy po zamordowanych. Była to najliczniejsza grupa. Składała się głównie 
z biednych Żydów warszawskich, przybyłych tu w pierwszych transportach. Funkcję 
kapo pełnił Jurek, były rykszarz w warszawskim getcie. Kommando Blau, komando 
niebieskie, obsługiwało fikcyjny dworzec. Otwierali przybyłe tu wagony, wynosili 
bagaże i zmarłych podczas transportu, czyścili i dezynfekowali wagony. Wśród nich 
było wielu uczniów szkół religijnych. Na ich czele stał kapo Meir. Holzfällerkommando 
– komando drwali – zajmowało się pozyskiwaniem drewna na potrzeby obozu. Desin-
fektionskommando – komando dezynfekcyjne – zajmowało się dezynfekcją groma-
dzonych ubrań oraz ściętych włosów kobiecych. Goldjudeni zajmowali się segregowa-
niem i oszacowaniem kosztowności. Przebywała też tutaj grupa rzemieślników róż-
nych specjalności, wśród których byli m.in. krawcy. Nosili oni żółte opaski lub łaty. 
Było również kilku chłopców w wieku 13-14 lat, którzy paśli gęsi i wykonywali inne 
drobne prace. Przez pewien czas działało komando Flaschensortieren, które zajmowa-
ło się zbieraniem wszystkich butelek i garnków. Komando to składało się przeważnie 
z ludzi starszych, głównie inteligentów. Wśród nich był prof. Mering. Po wykonaniu 
zleconej pracy wszystkich zamordowano w lazarecie19.  

Ponadto działała orkiestra obozowa, składająca się z 10 muzyków, ubranych 
w specjalne stroje. Kierował nimi znany warszawski kapelmistrz Arthur Gold. Więź-
niowie na rozkaz komendanta musieli śpiewać hymn obozowy w drodze do lub z pra-
cy oraz przy innych okazjach. Arthur Gold  zginął najprawdopodobniej w czasie po-
wstania w obozie. Słowa hymnu napisał Kurt Franz. Dopasował je z melodii, którą 
                                                        
19  Samuel Willenberg: Bunt w Treblince, Warszawa 1991, s. 66-68. Istnieją dwie książki Samuela Willen-

berga, jedna opublikowana w języku polskim przez wydawnictwo Res Publica w 1991 r. i w języku an-
gielskim Revolt in Treblinka, wydana przez Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie w 1992 r. Pu-
blikacja w języku angielskim zawiera ciekawy materiał zdjęciowy, plan oraz szkice wykonane przez au-
tora. Najnowsze wydanie polskie, uzupełnione o posłowie i przypisy opracowane przez Andrzeja Żbi-
kowskiego oraz  wywiad z autorem przeprowadzony przez Pawła Śpiewaka ukazało się w serii Biblio-
teka „Więzi” (Samuel Willenberg: Bunt w Treblince, Warszawa 2004). 
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zapamiętał z Buchenwaldu. Esesmani w Treblince lubili muzykę. Były tenor operowy, 
nazywany Salve z Warszawy, zmuszany był do śpiewania znanych utworów opero-
wych. Śpiewał także dla więźniów w baraku przy akompaniamencie ustnej harmonijki 
czternastoletniego Edka. 

 
Hymn Treblinki 

 
Fester Schritt und Tritt 
Und der Blick gerade aus 
Immer mutig und treu 
In der Welt geschaut 
Marschieren Kolonnen zur Arbeit 
Darum sind wir heute in Treblinka 
Das unser Schicsal ist tara-ra 
Darum sind wir heute in Treblinka 
Und gestellt in kurzer Frist 
Wir hören auf den Ton des Kommandanten 
Und folgen ihm auf den Wink 
Wir gehen jeden Tritt und Schritt zusammen 
Für alle, was dir Pflicht von uns verlangt 
Die Arbeit soll alles hier Bedeuten 
Und auch Gehorchsamkeit und Pflicht; 
Wir werden weiter, weiter leisten, 
Bis das kleine Glück gibt einmalein Wink 
Hu - Ha! 
 

W wolnym tłumaczeniu: 
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Stacja kolejowa Treblinka 
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Franz Stangl i Kurt Franz w Treblince 
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ZOO w Treblince, zdjęcie z albumu Kurta Franza Piękne czasy 
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Przy wejściu do koparki, Treblinka II 
 
 
 
 



EDWARD KOPÓWKA 

244 

 
 

Magazyn broni w obozie Treblinka II 
histomil.com 
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Twardy krok i śmiałe spojrzenie, 
zawsze odważnie i wiernie 
patrząc w świat, 
maszerują kolumny do pracy, 
Dlatego jesteśmy dzisiaj w Treblince, 
bo nasz los jest tara – ra 
Dlatego jesteśmy dzisiaj w Treblince 
gdyż nasza przyszłość jest krótka. 
Wsłuchajmy się w ton komendanta 
i śledźmy każdy jego znak. 
Idziemy krok w krok razem, 
we wszystkim, czego od nas oczekuje obowiązek. 
Praca musi tutaj znaczyć wszystko, 
tak jak posłuszeństwo i obowiązek. 
Będziemy dokonywać więcej i więcej, 
aż małe szczęście da nam choć raz znać. 
 

[Źródło: Samuel Willenberg: Bunt w Treblince, Warszawa 1991, s. 66-67].  
 
W czasie tzw. przestojów, gdy nie nadchodziły transporty, aby zapewnić obsłudze 

rozrywkę, Kurt Franz organizował walki bokserskie, mecze piłki nożnej, występy ka-
baretu, a nawet wesela i pogrzeby zgodne z zasadami judaizmu20. Tak wspomina we-
sele Jerzy Rajgrodzki:  

 
Kawalerem był mechanik od motorów do gazowania, a narzeczoną taka sobie panienka. 
Urządzono im uroczyste wesele wg wszelkich przepisów wyznania mojżeszowego. Przyjęcie 
odbyło się wieczorem w kuchni. Przyszło nawet kilku esesmanów. W owym czasie już coś 
niecoś mówiono o przygotowaniu powstania, ale tym bardziej wszystko odbyło się spokoj-

                                                        
20  Jankiel Wiernik: Rok w Treblince..., s. 23. 
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nie. Graliśmy na tym weselu, a jakże, i przeprowadzono młodych pod baldachimem. Był taki, 
który umiał pisać „tnoim” (akt zaręczynowy) i odprawiać modlitwy. Goście w mundurach 
odeszli, zaproszeni z załogi pobawili się i pozostali nowożeńcy, którym przygotowano 
wspólne spanie na pryczy w kuchni21.  
 

W czasie „przestoju” pozwalano nawet napisać więźniom listy, które potem palono. 
Stałej zabawy dostarczali dwaj żydowscy wartownicy.  

 
Przed bramą naszego baraku stał wybrany przez Niemców żydowski wartownik. Ubrano 

go po czerkiesku w czerwone spodnie, obcisłą marynarkę i z obydwu stron na piersiach 
drewniane naboje i wysoką czapkę futrzaną (papachę), karabin dali mu z drzewa. Zmuszano 
go do błazeńskich występów i tańców do przemęczenia. W niedzielę zmieniano mu strój na 
biały, płócienny z czerwonymi lampasami, wyłogami i czerwonym sznurem. Często go upi-
jano i bawiono się nim. Podczas godzin pracy nie wolno było nikomu wchodzić na teren ba-
raków, strzegł więc bramy. Nazywał się Moryc i pochodził z Częstochowy. 

Drugą taką ofiarą był tak zwany »szajsmajster«. Nałożyli mu strój kantora. Musiał sobie 
zapuścić brodę, przy sobie miał duży budzik na tasiemce zawieszony na szyi. Jego zadaniem 
było patrzeć na zegar, gdy ktoś wchodził do ubikacji. Nie wolno było przebywać tam dłużej 
niż trzy minuty. Na imię tej ofierze było Julian. Pochodził także z Częstochowy22.  

 
Więźniowie wstawali ok. godz. 5, jedli śniadanie złożone z suchego chleba i kawy 

lub chlebowej zupy (rozwodniony czerstwy chleb), potem udawali się do pracy. Obiad 

                                                        
21  Jerzy Rajgrodzki: Jedenaście miesięcy w obozie zagłady..., s. 11. 
22  Jankiel Wiernik: Rok w Treblince..., s. 30. Jankiel Wiernik pracował jako obozowy cieśla. Przybył do 

Treblinki w sierpniu 1942 r. Zatrudniony był przy budowie kilku drewnianych obiektów, w tym wież 
obserwacyjnych. Uciekł z Treblinki podczas buntu, po czym nawiązał kontakt z Radą Pomocy Żydom 
„Żegota” w Warszawie. Z pomocą tej organizacji żydowskie podziemie wydało w 1944 r. w nakładzie 
2000 egzemplarzy jego relację z obozu pt. Rok w Treblince. Mikrofilmy tej książki zostały przewiezione 
przez kuriera do Londynu. Dzięki temu jeszcze w czasie wojny ukazały się jej dwa wydania w języku ji-
dysz i angielskim (Nowy Jork 1944 i 1945) . 
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spożywano w godzinach 12-13. W czasie gdy przychodziły do obozu transporty, więź-
niowie byli w miarę dobrze odżywiani, gdyż spożywano produkty, które przywozili ze 
sobą deportowani tu ludzie. Gdy transporty nie nadchodziły, sytuacja zmieniała się 
radykalnie. Więźniowie cierpieli wówczas głód. Na kolację otrzymywali kawę i chleb, 
czasami z kawałkiem margaryny lub marmolady23.  

Była próba wprowadzenia numeracji i oznakowania więźniów. Każda grupa robo-
cza – komando – otrzymała swój kolorowy trójkąt ze skóry z odpowiednią numeracją. 
Przyszywano go do ubrań więźniów po lewej stronie na wysokości piersi. Nikt obcy 
z transportów nie mógł się już wkraść do grup roboczych. Ze względu na dużą rotację 
i śmiertelność więźniów zaniechano ich numerowania. 

Na czele więźniów obozu nr 1, liczącego ok. 700 osób, stał, pochodzący z Łodzi, in-
żynier Galewski. W czasie jego choroby – Rakowski. Galewski robił, co mógł, by po-
prawić warunki życia więźniom. Stanął też na czele komitetu organizacyjnego przygo-
towującego powstanie. 

Więźniowie w obozie nr 2 zajmowali się wyciąganiem zwłok z komór gazowych 
i ich paleniem. Było ich ok. 300. Przez pewien czas przebywał tam Jankiel Wiernik:  

 
Gdy przybyłem do obozu nr 2, był tam tylko jeden barak, prycze niedokończone, a kuchnia 
polowa stała na podwórzu. Spotkałem tam z Warszawy moc znajomych, którzy zmienili się 
nie do poznania. Czarni, obrzęknięci, pobici. Niedługo też cieszyłem się ich widokiem. Nowe 
twarze, nowi znajomi. Ciągła nowość i ciągła śmierć. Nauczyłem się patrzeć na każdego ży-
jącego jako na trupa w najbliższej przyszłości. Taksowałem go wzrokiem, myślałem o jego 
ciężarze. Kto go do grobu zaniesie i ile przy tym batów dostanie. […] Ja byłem wliczony do 
grupy, która pracowała przy trupach. Była to praca bardzo ciężka, gdyż we dwóch musiano 
ciągnąć trupa około 300 metrów. Czasami obwiązywaliśmy go i ciągnęliśmy do grobu. Z da-
leka zauważyłem żywą, nagą kobietę. Młoda była i piękna. Wzrok jej był błędny. Mówiła coś 
do nas, lecz nie zrozumieliśmy jej i nie mogliśmy jej pomóc. Nałożyła na siebie prześciera-

                                                        
23  Jerzy Rajgrodzki: Jedenaście miesięcy w obozie zagłady..., s. 110. 
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dło, pod którym ukryła nagie dziecko. Szukała schronienia. Nagle zauważył ją Niemiec, kazał 
jej wejść do wykopanego grobu i zastrzelił wraz z dzieckiem24.  
 
Więźniowie za wszelkiego rodzaju przewinienia byli karani. Powszechnie stoso-

waną karą było przywiązywanie więźnia do drabiny, służącej do wejścia na wieżę 
strażniczą, i bicie go biczami czy pałkami drewnianymi minimum 25 razy. Często 
przywiązywano więźnia, pozbawiając go możliwości wykonania jakiegokolwiek ru-
chu, i pozostawiano go tak na wiele godzin. 

 
Transporty 

 
Dnia 22 lipca 1942 r. szef sztabu „Akcji Reinhard” i jednocześnie pełnomocnik 

niemiecki do spraw przesiedlenia, SS-Hauptsturmführer Hoefle przekazał Radzie Ży-
dowskiej (Judenratowi) w Warszawie zarządzenie zawierające m.in. następujące wy-
tyczne: 

 
1. Wszyscy Żydzi bez względu na wiek i płeć zamieszkali w Warszawie będą przesiedleni 

na Wschód […] 
4. Początek przesiedlenia dnia 22 VII 1942 r. o godz. 1100 […] Na czas przesiedlenia zo-

stają udzielone Radzie Żydowskiej następujące wytyczne, za których ścisłe przestrzeganie 
odpowiadają życiem członkowie Rady Żydowskiej […].  

Rada Żydowska jest odpowiedzialna za stawiennictwo Żydów przeznaczonych codzien-
nie do transportu. 

Wykonanie tego zadania Rada Żydowska powierzy Żydowskiej Służbie Porządkowej 
(1000 osób). Rada Żydowska będzie dbała, aby codziennie począwszy od 22 VII 1942 r. naj-
później do godz. 1600 było dostarczonych na punkt zborny 6000 Żydów […] 

                                                        
24  Jankiel Wiernik: Rok w Treblince..., s. 4-5, 11.  
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22 lipca 1942 r. ma być dostarczonych 6000 Żydów bezpośrednio na plac przeładunko-
wy przy Transferstelle25. 

 
Od tego dnia na murach domów getta w Warszawie rozlepiano obwieszczenia Ra-

dy Żydowskiej o przesiedleniu i codziennie między Warszawą a Treblinką zaczął kur-
sować pociąg z „przesiedleńcami”, określany jako wahadłowy. Od 6 sierpnia 1942 r. 
w tym samym celu uruchomiono na tej trasie drugi pociąg wahadłowy, składający się 
z 58 wagonów towarowych krytych, tzw. bydlęcych, i dwóch wagonów osobowych 
przeznaczonych dla strażników. Pociąg ten kursował według rozkładu jazdy nr 548 
z 3 sierpnia 1942 r. Od godziny 900 stał już na bocznicy przy ul. Stawki, a wyjeżdżał 
o godz. 1225 z Dworca Gdańskiego. Przyjeżdżał do Treblinki o godz. 1620. Przywoził  
5-6 tys. ludzi i pusty wyjeżdżał o godz. 1900 z Treblinki, a przyjeżdżał na Dworzec 
Gdański o godz. 2319 26.  

Dnia 23 lipca 1942 r. w godzinach rannych przyjechał do obozu pierwszy transport 
Żydów z Warszawy, przywożąc 7400 osób. Składał się częściowo z pensjonariuszy 
punktów noclegowych dla uchodźców oraz odsiadujących różne kary, przeważnie 
administracyjne, w areszcie centralnym przy ul. Gęsiej 24 27.  

Dzienny kontyngent, wyznaczony początkowo na 6000 osób, szybko wzrastał. 
I tak, 24 lipca przywieziono do Treblinki 7400 osób, 31 lipca – 6756, 6 sierpnia – 
10085, 7 sierpnia – 10672, 8 września – 13596. Tylko z warszawskiego getta, od koń-
ca lipca do połowy września 1942 r., w trakcie wielu akcji wysiedleńczych, według 
                                                        
25  Główna Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – Instytut Pamięci w Warszawie 

[dalej GKBZpNP], Ds 188/67, t. II, k. 69. 
26  Krystyna Marczewska, Władysław Ważniewski: Treblinka w świetle akt Delegatury Rządu RP na Kraj 

„Biuletyn GKBZH w Polsce” 1968, t. XIX, s. 137. Kopia tego rozkładu zamieszczona jest w książce Janu-
sza Gumkowskiego i Adama Rutkowskiego: Treblinka..., s. 1 (w części zawierającej dokumenty archi-
walne).  

27  Franciszek Ząbecki: Wspomnienia dawne i nowe..., s. 39; Likwidacja żydowskiej Warszawy. Raport 
wysłany przez zjednoczone podziemie organizacyjne getta 15.11.1942 r. do rządu emigracyjnego 
w Londynie, „Biuletyn ŻIH” 1951, nr 1. 
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dokumentów Rady Żydowskiej, wywieziono do Treblinki 241000 Żydów28. Deporto-
wano tu Żydów także z innych gett, m.in. z Białegostoku, Grodna, Kielc, Radomia, Łu-
kowa, Włoszczowej, Sędziszowa, Szydłowca, Kozienic, Częstochowy, Łochowa. Do-
kładny spis miejscowości znajduje się w dalszej części. Byli to głównie polscy Żydzi 
z Generalnej Guberni, przywożeni w wagonach towarowych z zakratowanymi drutem 
kolczastym okienkami. Do tych, którzy próbowali ucieczki strzelano. Szlak kolejowy 
Małkinia–Treblinka i Siedlce–Treblinka usłany był trupami. Konwojenci strzelali do 
uciekających, a rannych dobijali niemieccy żandarmi z posterunków w Kosowie Lac-
kim i Bielanach, wysyłani celowo w okolice torów kolejowych29. W nocy nie kierowa-
no transportów do obozu. Jeżeli taki transport nadszedł, oczekiwał całą noc na stacji 
kolejowej w Treblince30. Pociągi konwojowane były przez esesmanów lub żandar-
mów, a funkcje strażników pełnili Ukraińcy, Łotysze lub Litwini. Komendantem trans-
portu zawsze był Niemiec. Część świadomych swego losu deportowanych wyrzucała 
przez okienka podarte pieniądze, odzienie, kartki z nazwiskami i prośbą o powiado-
mienie rodziny31. Jankiel Wiernik zanotował:  

 
W wagonie coraz duszniej, brak tchu. Beznadziejnie, smutno i strasznie. Wzrok mój ogarnął 
wszystkich i wszystko, lecz mimo to nie byłem w stanie ogarnąć ogromu nieszczęścia. Wie-
rzyłem w mękę, poniewierkę i głód, lecz nie wierzyłem, że bezlitosna ręka kata zawisła nad 
nami, naszymi dziećmi i całym naszym istnieniem. Wśród bezgranicznych mąk dojeżdżamy 
do Małkini. Tam staliśmy przez całą noc. Do wagonu weszli Ukraińcy i zażądali drogocen-
nych rzeczy. Wszyscy dawali, ażeby na krótko ratować życie32.  
 

                                                        
28  Manfred Burba: Treblinka...,  s. 5. 
29  Franciszek Ząbecki: Wspomnienia dawne i nowe..., s. 43. 
30  ŻIH, Przeżycia zbiega z Treblinki, grudzień 1942; Archiwum Ringelbluma, R. II syg. 295, s. 2. 
31  Franciszek Ząbecki: Wspomnienia dawne i nowe..., s. 49. 
32  Jankiel Wiernik: Rok w Treblince..., s. 3.  
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W innych warunkach przyjeżdżali tu Żydzi z Zachodu. Transportowano ich w wa-
gonach osobowych. Mieli wykupione bilety, a odcinki tych biletów kierownik pociągu 
oddawał na stacji w Treblince. Były one liczone i odsyłane do Dyrekcji Kolei w War-
szawie. Ludziom tym pozwalano zabrać duże ilości bagażu, w tym wszelkiego rodzaju 
materiałów i żywność. Pozwalano na to, by stworzyć wrażenie rzeczywistego przesie-
dlenia na Wschód do robót w przemyśle lub rolnictwie. Dopiero w Małkini zaostrzano 
rygor i zamykano przedziały na klucz. A na „stacji” w obozie starano się zapanować 
nad nimi taktem i spokojem. Po opuszczeniu wagonów jeden z esesmanów wygłaszał 
do zgromadzonych na placu ludzi przemówienie, informując, że znaleźli się w obozie 
przejściowym i dalej pojadą na Ukrainę. Utwierdzano ich w przekonaniu, iż po dezyn-
fekcji, kąpieli i przebraniu się pojadą dalej do pracy. Pytającym o różne szczegóły 
udzielano optymistycznych i wyczerpujących odpowiedzi. Uspokojenie starano się 
uzyskać przez kierowanie chorych, starców i kalek do lazaretu przez osoby ubrane 
w  białe fartuchy i opaski z czerwonym krzyżem. W dużej ilości przypadków ta misty-
fikacja udawała się, ale nie zawsze. Wówczas sięgano po wypróbowany sposób: bicie. 
Żydzi z Wiednia, względem których zastosowano „zachodni wariant”, zdawali sobie 
sprawę, że znaleźli się w obozie śmierci. W swoich ubraniach zostawili kartki z nazwi-
skami i pieniędzmi dla znalazcy33.  

Jak już wspomniano, w Treblince ginęli nie tylko Żydzi z Polski, ale również z Nie-
miec, Austrii, Bułgarii, Grecji, Jugosławii, Czech, Słowacji, Belgii i Francji. Tak opisał 
przybycie Żydów z Bułgarii Jankiel Wiernik:  

 
Byli to ludzie bogaci, którzy przywieźli ze sobą duże zapasy jedzenia. Chleb biały, wędzone 
mięso baranie, ser itd. Wykończono ich jak wszystkich. My zaś korzystaliśmy z ich zapasów 
i otrzymaliśmy obecnie lepszy wikt. Żydzi z Bułgarii byli rośli, silni i mężni34.  
 

                                                        
33  ŻIH, Zeznania zbiega z obozu śmierci, wrzesień 1942 r. Archiwum Ringelbluma, R II, syg. 297, s. 5. 
34  Jankiel Wiernik: Rok w Treblince..., s. 22. Byli to Żydzi macedońscy.  
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Koszty transportów ponosił Główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy (RSHA), któ-
remu Kolej Rzeszy (Reichsbahn) udzielała taryfy specjalnej, aż do jednej czwartej 
normalnych kosztów przewozu. Z kolei RSHA, jeżeli to było możliwe, kazała samym 
Żydom płacić za przejazd do obozów śmierci, w przeciwnym przypadku płaciła z nad-
zwyczajnego budżetu policji bezpieczeństwa, przyznanego przez ministra finansów 
Rzeszy. 

 

Technika uśmiercania  
 

Mechanizm postępowania z deportowanymi do obozu ludźmi i sposób ich uśmier-
cania opracował Christian Wirth, inspektor obozu w Treblince, Bełżcu i Sobiborze. 
Przeszkolił on punkt po punkcie załogę, tak by wszystko przebiegało zgodnie z jego 
planami. Cały sekret polegał na tym, by do ostatniej chwili trzymać ofiary w nieświa-
domości, a posłuszeństwo wymusić zaskoczeniem, szybkością działania oraz brutal-
nością. Zauważył to doskonale jeden z więźniów, Szymon Goldberg: „Jeszcze z wago-
nów nie wysiedli, już był krzyk, wrzask, panika, a potem szło to jak maszyna, automa-
tycznie”35.  

Po uruchomieniu obozu śmierci stację kolejową w Treblince, odległą o 4 km, prze-
jęło dwóch niemieckich kolejarzy: Rudolf Emmerich i Willi Klinzman. Do ich obowiąz-
ków należał nadzór nad sprawnym kierowaniem wagonów z ludźmi na bocznicę 
i odprowadzanie części wagonów do obozu36. Typowy transport zawierał do 60 wa-
gonów, w tym co najmniej dwa wagony dla strażników. W towarowym wagonie 
umieszczano przeciętnie 80-120 osób. Cały transport na stacji kolejowej w Treblince 
dzielono na trzy części i każdą osobno dostarczano do obozu. Parowóz doczepiano na 

                                                        
35  Relacja w posiadaniu Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciw Narodowi Polskiemu – Instytut Pamięci 

Narodowej w Warszawie. 
36  Zdzisław Łukaszkiewicz: Obóz straceń..., s. 24-25. 
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końcu, tak że pchał on przed sobą wagony. Po dotarciu na rampę obozową parowóz 
odczepiano i wytaczano poza druty ogrodzeniowe. Po wymordowaniu ludzi i oczysz-
czeniu wagonów parowóz zabierał je ponownie do stacji kolejowej w Treblince. Od 
1 września 1942 r. zakazano tam zatrzymywania się pociągów osobowych i sprzedaży 
biletów. Miało to zarówno utrudnić ewentualną ucieczkę, jak i zachować w tajemnicy 
to, co się tam działo. Na stację kolejową przybywał komendant Franz Stangl lub jego 
zastępca Kurt Franz, przywożąc ze sobą zapas amunicji dla strażników. Od tego miej-
sca oni już odpowiadali za dalszy przebieg deportowanych tu ludzi37.  

Franz lubił chodzić ze swoim psem Barym w okolice stacji kolejowej, wzdłuż torów 
lub obozu i wyszukiwać uciekinierów z transportów. Często były to osoby ranne, które 
nie mogły szybko oddalić się z zagrożonego miejsca. 

W początkowym okresie funkcjonowania obozu, jak też w trakcie nasilenia akcji 
deportacyjnych, na torach stacji w Treblince dochodziło do przestojów. Stało tam 
nieraz po 2-3 transporty w oczekiwaniu na podstawienie do obozu. Z braku miejsca 
w Treblince pociągi przetaczano na sąsiednią stację, Wólkę Okrąglik, gdzie czekały na 
swoją kolej. Zdarzało się więc, że od strony wschodniej obozu – Wólka Okrąglik – 
i zachodniej – Treblinka – stały transporty z ludźmi. 

Po podstawieniu wagonów na rampę obozową rozpoczynał się właściwy cykl za-
głady.  

 
Matki tuliły płaczące dzieci, zewsząd rozlegały się nawoływania. Popędzani biciem kolb 
i krzykiem – schnell, schnell – wszyscy byli kierowani w stronę żywopłotu przedzielonego 
pośrodku otwartą bramą. Z boku stał Ukrainiec z karabinem, a w bramie człowiek z czer-
woną opaską wyglądający na Żyda. Ten kazał mężczyznom iść na prawą stronę, kobietom na 
lewą. Znalazłem się na placu otoczonym z dwóch stron barakami, przed prawym barakiem 
stała studnia. Odległość między barakami wynosiła około trzydziestu metrów. Plac był jakby 
odgrodzony wyschniętym, brązowo-zielonym żywopłotem. Stanąłem przy końcu baraku 
w bardzo gęstym tłumie mężczyzn. Kilkunastu Żydów z czerwonymi opaskami na ramieniu 

                                                        
37  Franciszek Ząbecki: Wspomnienia dawne i nowe..., s. 65-66. 
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kazało nam usiąść na ziemi i zdjąć buty. Rozdali nam krótko pocięte sznurki, którymi mieli-
śmy wiązać buty do pary38.  
 
Cała załoga SS nosiła pejcze w czasie służby. Wirth zalecił, by często używać ich tak 

„żeby ludzie podskakiwali”. Fritz Küttner opracował swoją metodę. Uderzał pejczem 
z całej siły w twarz, „tak aby głośno cmoknęło”. 

Przywiezieni tu ludzie po wyjściu na rampę i „plac kolejowy” pozostawiali bagaż, 
zabierając ze sobą dokumenty i rzeczy wartościowe. Przybyłym pomagało w tym ko-
mando niebieskie, które również wyciągało z wagonów zwłoki zmarłych podczas 
jazdy. Informowano więźniów, że muszą udać się do łaźni dezynfekcyjnej. Oddzielano 
też ludzi nie mających sił, inwalidów, chorych, starców i samotne dzieci, po czym kie-
rowano ich do lazaretu, by nie opóźniali akcji uśmiercania. Zdrowych, w szybkim tem-
pie, ciągle wrzeszcząc na nich i bijąc, kierowano do rozbieralni. Tutaj przejmowało ich 
komando czerwone. Dzielono przybyłych według płci. Kobiety i dzieci udawały się do 
rozbieralni na lewo, mężczyźni na prawo. Tutaj też, w zależności od potrzeb, dokony-
wano selekcji, wybierając odpowiednie osoby do pracy w obozie. Byli to ludzie młodzi, 
zdrowi, z potrzebnym w warunkach obozowych zawodem. Wszystkim rozdawano 
sznurki, by powiązali nimi zdjęte buty. Kobietom po wejściu do baraku obcinano wło-
sy.  

 
Po ukończeniu pracy przy komorach zabrano mnie znów do obozu nr 1, gdzie urządziłem 
fryzjernię. Otóż przed śmiercią ścinano kobietom włosy, które skrzętnie zbierano. Włosy te 
służyły do jakiegoś celu, o którym jednak nie wiem. […] Kobietom i dzieciom kazano się roz-
bierać. Naiwne kobiety wyjmują ręczniki i mydło. Łudzą się, że będą się kąpać. Oprawcy żą-
dają ładu i porządku. Biją i katują. Dzieci płaczą. Dorośli jęczą i krzyczą. Nic nie pomaga, bat 
jest silniejszy. Osłabia jednych, cuci drugich. Po uporządkowaniu wszystkiego wchodzą ko-
biety i dziewczynki do fryzjerni i poddają się strzyżeniu. Teraz są już prawie pewne, że idą 
do kąpieli. Drugim wyjściem kierują się do obozu nr 2, gdzie na silnym mrozie pozostają na-

                                                        
38  Samuel Willenberg: Bunt w Treblince..., s. 7. 
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gie, czekając na swą kolej, gdyż w komorach nie ukończyło się jeszcze gazowanie poprzed-
nich ofiar. Było to wszystko zimą. Mróz siarczysty. Małe dzieci, zupełnie nagie i bose, muszą 
stać pod gołym niebem39.  

 
Początkowo w tzw. kozie, odbierano też wartościowe rzeczy, a później, by zwiększyć 
tempo, dokonywano tego na dworze, po wyjściu z baraku. Mężczyźni rozbierali się 
w prawym baraku, później, dla przyspieszenia przebiegu akcji zagłady, dokonywali 
tego przed barakiem. Czas, jaki przeznaczył Wirth na wykonanie tych czynności, tj. od 
otwarcia wagonów do ustawienia więźniów na drodze prowadzącej do komór, wyno-
sił 15-20 minut. Faza ta była bowiem niebezpieczna dla obsługi, obawiano się oporu 
i ewentualnego buntu. Dlatego też zarówno wszyscy esesmani, jak i ukraińscy strażni-
cy nie szczędzili razów i krzyków zgromadzonym ludziom. W końcu nadzy, ustawieni 
w szeregu w „szlauchu”, który ściskał ich z obu stron drutem kolczastym, nie stanowili 
już zagrożenia. Byli bowiem w psychicznym szoku, obojętni i zrezygnowani40. 

Wpychaniem do komór i gazowaniem zajmowało się dwóch strażników ukraiń-
skich: Iwan Marczenko i Mikołaj Szalajew, którzy pomagali sobie w tych czynnościach 
metalową rurą i szablą. Gazowanie stłoczonych ludzi trwało ok. 20 minut. Czasami 
proces ten przedłużano.  

 
Drzwi z trzaskiem zamykają się. Komora zapełniona. Puszczają motor. Łączą z rurami wlo-
towymi. Najwyżej w 25 minut wszyscy leżą pokotem. Nie leżą nawet, bo nie ma gdzie. Pada-
ją sobie w objęcia i stoją. Nie krzyczą już. Pasmo ich życia zostało przerwane. Nie mają żad-
nych pożądań i potrzeb. Matki i dzieci w śmiertelnym uścisku41.  
 
Zwłoki wraz z krwią i ekskrementami wyciągane były po pochyłej podłodze komo-

ry przez otwarte z zewnątrz włazy. Po wyrwaniu złotych zębów oraz wyjęciu ukrytych 

                                                        
39  Jankiel Wiernik: Rok w Treblince..., s. 13-14 
40  Wasilij Grossman: Piekło Treblinki..., s. 15. 
41  Jankiel Wiernik: Rok w Treblince..., s. 10.  
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w otworach ciała przedmiotów wartościowych zwłoki trafiały do dołów. W później-
szym okresie transportowano je bezpośrednio na ruszty za pomocą skórzanych rze-
mieni, pasów lub na drewnianych noszach. Swąd palonych ciał wiatr roznosił na prze-
strzeni kilkunastu kilometrów od obozu.  

 
[…] poszliśmy do obozu nr 2. Na samym wstępie obraz świeżo zagazowanych, którym den-
tyści obcążkami wyciągali sztuczne zęby. Chwila tego widoku wystarczyła, by zniechęcić 
mnie jeszcze bardziej do życia. Zęby te dentyści sortują według ich wartości i układają. […] 
Najwięcej cierpiałem patrząc na dzieci przy matkach lub samotne, które nie zdawały sobie 
sprawy z tego, że pasmo ich krótkiego życia urwie się za kilka minut wśród największych 
męczarni. Oczęta ich rozszerzone były strachem, a jeszcze bardziej zdziwieniem. Na ustach 
dziecka jakby zastygło pytanie: »a co to, a po co, a dlaczego«. Widząc jednak skamieniałe 
twarze starszych, dostosowują się do chwili. Stoją bez ruchu lub tulą się jedne do drugich, 
lub do rodziców, czekając w naprężeniu groźnego końca. Wtem otwierają się drzwi ze stro-
ny wejściowej, Iwan trzyma w ręku grubą »gazrure«, długości około 1 m, a Mikołaj szablę. 
Na dany znak zaczynają wpuszczać ofiary. Przy tym biją je bezlitośnie. Ryk kobiet i płacz 
dzieci do dnia dzisiejszego dźwięczy mi w uszach. Krzyk rozpaczliwy i bolesny. […] Raz przy 
układaniu trupów na ruszt zauważono rękę, która sterczała wzniesiona do góry. Wszystkie 
palce były skurczone, tylko wskazujący był sztywny i sterczał wysoko jakby na Sąd Boży 
wzywał swoich oprawców. Był to »zwykły« przypadek, jednak wszyscy byli podnieceni, na-
wet nasi kaci zbledli i nie odrywali oczu od tego strasznego widoku. Jakby naprawdę w tym 
była wyższa siła. Ręka tak długo, długo sterczała. Już część paleniska spopielała, a tu ręka ta, 
wyciągnięta ku niebu, woła o sprawiedliwość. Ten drobny, nic nie znaczący wypadek popsuł 
na kilka chwil humory wszystkim mordercom42.  
 
Wszystkie prace, od rozładunku transportu na rampie kolejowej aż do usunięcia 

z komór zwłok 5-6 tys. ludzi, były wykonywane przez 2-3 godziny. Jednocześnie 
w trakcie tego cyklu uśmiercania segregowano przywiezione tu rzeczy. Zatrudniono 

                                                        
42  Jankiel Wiernik: Rok w Treblince..., s. 9, 19, 33-34.  
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nawet grupę krawców, którzy zajmowali się wyszukiwaniem zaszytych w ubraniach 
kosztowności i pieniędzy. 

 

Palenie zwłok  
 

Kremację zwłok zaczęto przeprowadzać dopiero w lutym 1943 r., bezpośrednio po 
wizycie Himmlera. Tak wspomina tamte dni Jankiel Wiernik:  

 
Rozpoczęła się próba palenia trupów, która się nie udała. Okazało się, że kobiety palą się le-
piej od mężczyzn. Brano więc kobiety na rozpałkę. Ponieważ była to praca ciężka, więc roz-
poczęła się konkurencja pomiędzy grupami, która więcej spali. Porobiono tablice i codzien-
nie zapisywano ilość spalonych. Mimo to wyniki były bardzo słabe. Polewano trupy benzyną 
i tak palono. Kosztowało to zbyt drogo, a rezultat marny. Mężczyźni nie chcieli się prawie 
palić. Gdy zauważono w powietrzu samolot, praca ustawała, a wyciągnięte trupy przykry-
wano choinkami, ażeby z lotu nie zauważono. Straszny był to widok. Najokropniejszy, jaki 
oczy ludzkie kiedykolwiek oglądały. Gdy palono kobiety ciężarne, wtedy brzuch pękał, 
a dziecko wydostawało się na zewnątrz – i tak się na łonie matki paliło. Na zbójach nie robi-
ło to żadnego wrażenia. Stali przy tym jak przy jakiejś maszynie, która źle funkcjonuje i za 
mało wydaje. Aż raz przybył do obozu Oberscharführer ze znakiem SS i zarządził prawdzi-
we piekło. Był to mężczyzna lat około 45, wzrostu średniego, zawsze uśmiechnięty. Jego 
ulubione słowo –»tadellos«. Tak że od niego otrzymał przydomek »tadellos«. Twarz jego do-
syć łagodna nie wyrażała tego, co kryło się w jego podłej duszy. Prawdziwe miał z tego za-
dowolenie, gdy patrzył na palące się trupy. Płomień ten był dla niego najdroższym zjawi-
skiem. Pieścił go wzrokiem, leżał przy nim i uśmiechał się, i przemawiał do niego43.  
 
Był to Herbert Floß. Według jego pomysłu wybudowano ruszty z szyn kolejowych. 

Pod szynami umieszczano chrust, który polewano benzyną. W ten sposób palono nie 
tylko najświeższe zwłoki, ale i te wydobyte z grobów za pomocą koparki (bagra). Wy- 
                                                        
43  Jankiel Wiernik: Rok w Treblince..., s. 20. 
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Kopanie masowych grobów 
Fragment ekspozycji Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince 

 
budowano dodatkowe ruszty, tak więc można było palić jednocześnie do 12 tys. 
zwłok. Powstające chmury dymu były widoczne z odległości wielu kilometrów. Do 
końca lipca 1943 r. spalono na rusztach ok. 700 tys. zwłok. Swąd był tak silny, że 
mundury obsługi nasiąkały wonią palonych ciał. Niemcy starali się często zmieniać 
ubiór, do tego celu powołano zakład krawiecki, który pracował na ich usługi. Mieścił 
się w jednej z trzech starych drewnianych komór. Ukraińcy wychodząc na przepustki 
do okolicznych wsi, mocno skrapiali się różnego rodzaju perfumami44. „Palenie tru-
pów udało się doskonale. Ponieważ zależało Niemcom na czasie, zaczęli budować 
nowe ruszta, powiększając załogę, i palić po 10 do 12 tysięcy trupów na raz. Wytwo-
rzyło się istne piekło. Gdy się z dala patrzyło na to, mogło się zdawać, że wulkan wy-
                                                        
44  Jerzy Rajgrodzki: Jedenaście miesięcy w obozie zagłady..., s. 106. 
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buchł, podniósł pokrywę ziemską i zieje ogniem i lawą. Syczało, buchało i trzaskało 
wokoło. Z bliska dym, ogień i ciepło, że ustać nie można”45 – zapisał obozowy cieśla, 
Jankiel Wiernik.  

 

Romowie 
 

Romów (Cyganów) prześladowano na równi z Żydami. Początkowo przesiedlano 
ich do gett, skąd trafiali do Treblinki. Niezależnie od tej akcji mordowano ich w miej-
scach, gdzie napotkano tabory. Przykładem może być powiat Ostrów Mazowiecka, 
gdzie tylko niewielką liczbę Romów przywieziono do obozu śmierci. Na terenach le-
śnictwa Orło koło Małkini ukryło się ok. 300 osób. Na skutek denuncjacji Niemcy do-
konali obławy, w wyniku której część ukrywających się zabili na miejscu, schwytanych 
wpędzili na pokrytą wówczas cienkim lodem rzekę Bug. Lód załamał się i Romowie 
utonęli. Akcji tej dokonała obsługa Treblinki. W podobny sposób postąpiono z innymi 
Romami w okolicy, m.in. w Zarębach Kościelnych, Nurze, Małkini, Broku i Wyszko-
wie46.  

Wiadomo też o transportach Romów do obozu śmierci. Jankiel Wiernik wspomina 
o 3 transportach:  

 
Raz przybył transport Cyganów spod Warszawy. Było ich 70. Nędzni i biedni. Mężczyźni, 
kobiety i dzieci. Przywieźli ze sobą trochę brudnej bielizny, marne gałgany, no i siebie. Gdy 
weszli na plac, ucieszyli się bardzo. Myśleli, że znajdą się w zaczarowanym pałacu. Nie mniej 
jednak ucieszyli się ich oprawcy. Wykończyli ich tak samo jak Żydów. Po kilku godzinach ci-
sza. Zostały tylko trupy”47.  

 

                                                        
45  Jankiel Wiernik: Rok w Treblince..., s. 21-22.  
46  Jerzy Ficowski: Cyganie na polskich drogach, Kraków-Wrocław 1985, s. 117-118, 125-126. 
47  Jankiel Wiernik: Rok w Treblince..., s. 18.  
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Drugi transport, liczący kilkaset osób, przyjechał jako tabor konwojowany zaledwie 
przez dwóch strażników. Zarówno Romowie, jak i ich strażnicy nie zdawali sobie 
sprawy z powagi sytuacji.  

 
Wtem brama otwiera się i wprowadzają około 100 Cyganów (był to już trzeci transport Cy-
ganów) – około 200 mężczyzn, reszta to kobiety i dzieci. Za nimi na furmankach – cały ich 
dobytek. Brudne łachmany, porwana pościel i inne nędzne rzeczy. Przybyli oni prawie bez 
straży. Tylko dwaj Ukraińcy w niemieckich mundurach prowadzili ich. Ci dwaj, którzy z nimi 
przyjechali, nie byli również świadomi całej prawdy. Chcieli wszystko formalnie załatwić 
i otrzymać pokwitowanie. Nie wpuszczono ich nawet do obozu. Z sarkastycznym uśmie-
chem przyjęto ich zadania. Ubocznie od Ukraińców dowiedzieli się, że przywieźli ofiary do 
obozu śmierci. Zbledli, nie uwierzyli i znów dobijali się do bramy. Wtedy Sztabsscharführer 
wyszedł, podał im zamkniętą kopertę. Z tym odjechali. Cyganów, jak wszystkich, zagazowa-
no i spalono. Byli oni z Besarabii48.  
 

Franciszek Ząbecki, kolejarz na stacji w Treblince, widział, jak skierowano z Małkini 
wagon z Romami do obozu pod eskortą 4 żandarmów49.  

Wiadomo, że Romów rozstrzeliwano obok karnego obozu pracy. Obecnie nosi ono 
nazwę Miejsca Straceń. Prawdopodobnie Romowie po zorientowaniu się, iż są na te-
renie obozu śmierci, próbowali się bronić. Niemcy zmienili wiec taktykę. Obok karne-
go obozu pracy przygotowano doły, a Romów poinformowano, iż założą tu swój obóz 
przed dalszą drogą. Przygotowana grupa strażników dokonywała wówczas egzekucji, 
rozstrzeliwując najpierw mężczyzn. Należy przyjąć, iż na terenie Treblinki zamordo-
wano minimum 1000 Romów, w tym i Romów pochodzących z Niemiec, nazywanych 
Sinti50. Obecne badania określają liczbę zamordowanych Romów na 2000-400051. 
                                                        
48  Jankiel Wiernik: Rok w Treblince...,  s. 31-32.  
49  Franciszek Ząbecki: Wspomnienia dawne i nowe..., s. 43,91. 
50  Manfred Burba: Treblinka..., s. 29. 
51  Zob. Krzysztof Bukowski: Tragedia Romów w niemieckich nazistowskich obozach w Treblince 

(w dokumentach Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie), 
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Opór i powstanie zbrojne 
 

Obsługa obozu obawiała się oporu przywożonych tu ludzi. Wzmocnione środki 
ostrożności stosowano już na stacji kolejowej w Treblince. Do zajść jednak dochodziło. 
Brak jest materiałów, by wskazać na ilość tych wypadków. Wiadomo jednak o ataku 
Meira Berlinera na Maxa Bialę, który w wyniku odniesionych ran zmarł. Nieznana 
młoda kobieta, rozebrana już, próbowała ucieczki. Na skutek strzelania do niej i szar-
paniny w trakcie jej zatrzymywania, rannych zostało dwóch strażników. Jednemu 
z rannych dokonano amputacji ręki. Tak opisał to wydarzenie naoczny świadek: „Na-
reszcie ujęli ją. Drogo zapłaciła za to wszystko. Bito, posiniaczono, opluto, następnie 
dopiero zabito. Jest to bezimienna bohaterka nasza”52. Do kolejnego ataku doszło 
w obozie nr 2. Kuszer z Warszawy zranił Arthura Matthesa. Jeden z deportowanych 
z getta warszawskiego Żydów, który przybył do obozu w czasie powstania, przywiózł 
ze sobą granat. Najprawdopodobniej ukrył go w kieszeni marynarki, odbezpieczył 
oddając ubranie. W wyniku wybuchu rannych zostało trzech więźniów pracujących na 
placu i kilku nowo przybyłych. Wybuch granatu spowodował panikę wśród strażni-
ków i esesmanów53. Obsługa obawiała się transportów przybyłych z Warszawy 
w trakcie powstania w getcie. Deportowanych w tym okresie traktowano bardzo bru-
talnie. 

 

                                                                                                                                             
Szczecinek 2014, tenże: Holokaust Romów w niemieckich nazistowskich obozach w Treblince 
(w dokumentach Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie), 
[w zbiorze:] Treblinka – historia i pamięć, red. Edward Kopówka, Siedlce 2015. 

52  Jankiel Wiernik: Rok w Treblince..., s. 16. 
53  Wasilij Grossman: Piekło Treblinki..., s. 32; Stanisław Wojtczak: Karny obóz pracy i ośrodek zagłady..., 

s. 148-149. 
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Uroczystości w Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince; od lewej: Avraham Wortzman – wiceminister eduka-

cji Izraela, Samuel Willenberg – więzień Treblinki II, powstaniec warszawski, pamiętnikarz, uciekł z Treblinki 
w czasie buntu, rabin Michael Schudrich i Sigmund Rolat, którego rodzina zginęła w Treblince 

Fot. Janusz Kur 
 
 
 



OBÓZ ZAGŁADY W TREBLINCE 

263 

 

Więźniowie zdawali sobie sprawę, że praca jedynie przedłuża im na krótki czas ży-
cie. Jedyną skuteczną ich bronią była ucieczka. Niewielu się to udało. Właściwie były 
tylko dwa sposoby. Albo uciekał więzień z komanda, które pracowało na zewnątrz 
obozu, albo wyjeżdżał ukryty w wagonie towarowym z odzieżą. Takim sposobem 
uciekli: Simcha Laski, Adam Krzepicki, Oskar Berger, Eli Linder, Friedman, David Mil-
grom, Aaron Golberd, Richter, Dawid Nowodworski, Jakob Rabinowicz, Azriel Wallach, 
Lazar Sharon oraz kilku innych54. Niektórzy próbowali wydostać się za pomocą pod-
kopu. Niestety, nie udało się. Wszyscy, którzy podjęli ucieczkę i zostali złapani, ponosi-
li śmierć, często w wielkich męczarniach. Za udane ucieczki karano więźniów z danego 
komanda, przeważnie rozstrzeliwano 10 więźniów za jednego uciekiniera. 

Więźniowie przebywający w obozie zrozumieli, że jedynym sposobem na wydo-
stanie się z niego jest zbrojne powstanie. Wiedzieli, że albo zginą w walce, albo 
uciekną. Zawiązała się tajna organizacja, najpierw w obozie nr 1, później także 
w obozie nr 2. Więźniowie tworzyli „piątki”, grupy skupiające po 5 osób, i w miarę 
swoich możliwości gromadzili tępe narzędzia, drewniane deski i kołki potrzebne do 
forsowania ogrodzenia z drutów oraz benzynę do podpalenia zabudowań. 

Na początku 1943 r. utworzyła się grupa określana jako „Komitet Organizacyjny”, 
która po wielu porażkach (epidemia tyfusu, niepowodzenie w zdobyciu broni metodą 
przekupienia wachmanów) przygotowała powstanie. W przedsięwzięciu tym duży 
udział mieli Żydzi, którzy przeżyli powstanie w warszawskim getcie i zostali w kwiet-
niu i maju przywiezieni do Treblinki. Do „Komitetu Organizacyjnego” należeli: 
 Želomir Bloch, pseudonim „Želo”, Żyd słowacki, pochodzący z miejscowości Pre-

szów, z zawodu fotograf, były podporucznik, początkowo brygadzista w baraku  
A – sortowniczym, w kwietniu 1943 przeniesiony do obozu nr 2, to on nadał ramy 
organizacyjne powstającej tam grupie; 

                                                        
54  Manfred Burba: Treblinka..., s. 10. 
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 Rudolf Masarek, Żyd czeski, pochodzący z Pragi, który po przeniesieniu Blocha 
z obozu nr 1 zajął jego miejsce, z zawodu krawiec, były podporucznik, w chwili 
wybuchu powstania miał 29 lat; 

 Marceli Galewski, Żyd polski, pochodzący z Łodzi, z zawodu inżynier, pełniący 
funkcję starszego obozowego – Lagerältester, w chwili wybuchu powstania miał 
44 lata; 

 Sudowicz, Żyd polski, pochodzący z Warszawy, z zawodu agronom, w obozie pełnił 
funkcję ogrodnika; 

 Salzberg, Żyd polski, pochodzący z Kielc, z zawodu kapelusznik, w obozie był 
krawcem; 

 Samuel Rajzman, Żyd polski, pochodzący z Warszawy, z zawodu kupiec, w obozie 
pracował w komandzie sortowniczym, miał wówczas 41 lat; 

 Julian Chorążycki, Żyd polski, lekarz, który obsługiwał esesmanów, popełnił samo-
bójstwo, gdy Niemcy wykryli jego powiązanie z Komitetem; 

 Irena Lewkowska, asystentka doktora Chorążyckiego; 
 Moněk, Żyd z Czech, kapo Hofjuden, związany z Komitetem55.  

Działający prawdopodobnie od marca 1943 r. w obozie nr 2 „Komitet Organizacyj-
ny” skupiał 10-12 osób. Grupa oporu w obozie nr 2 powstała początkowo niezależnie, 
w kwietniu 1943 r. przeniesiono do niego Blocha, który stanął na jego czele. 

W lipcu 1943 r. zasadniczo zakończono palenie wydobytych zwłok. Transporty 
nadchodziły coraz rzadziej. Więźniowie obawiali się, że lada dzień może nastąpić ich 
likwidacja. Powstanie tajnej organizacji możliwe było dzięki mniejszej rotacji więź-
niów, kiedy ustabilizował się stan osobowy więźniów. Dużą rolę odegrały, według 
Rajgrodzkiego, pieśni.  

 

                                                        
55  Manfred Burba: Treblinka..., s. 19; Jankiel Wiernik: Rok w Treblince...,  s. 34; Zdzisław Łukaszkiewicz: 

Obóz straceń..., s. 21; ŻIH, Kon. Relacje. Treblinka, syg. 301/26. s. 36-37. 
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Dla nas piosenki spełniały rolę rewolucyjną, pobudzały nas bowiem do dalszego życia i szu-
kania sposobu ratunku. Dla odmiany i dla przypomnienia, gdzie jesteśmy i jaki jest nasz za-
kres życia, powstała kompozycja treblińska, „Lager zwei ist unser Leben, aj, aj, aj”. To śpie-
wano Niemcom dla zatuszowania refleksji. Śpiewał ją zawodowy artysta, Szpigel, którego 
znałem jeszcze przed wojną. Występował on w teatrze w Parczewie. Pochodził z Brześcia 
n.B. [nad Bugiem – przyp. E.K.] i przebywał przez długi okres w Lager II. Miał on przy tym 
inny dość duży repertuar56. 
 
Plan powstania zakładał kradzież broni i amunicji z wartowni, podpalenie wszyst-

kich zabudowań obozu i wspólny atak więźniów obozu nr 1 i 2 na załogę. Planowano 
zabicie jak największej liczby strażników, masową ucieczkę więźniów i przyłączenie 
się ocalałych grup, po sforsowaniu Bugu, do partyzantów działających w lasach biało-
stockich. Liczono na pomoc więźniów z karnego obozu pracy, którzy w liczbie ok. 400 
wracali na platformach kolejowych z pracy na stacji kolejowej w Małkini i przejeżdżali 
obok obozu zagłady ok. godz. 1600. 

Powstanie wybuchło 2 sierpnia 1943 r. po południu. Była to niedziela, dzień wolny 
od pracy. W niedzielę i chrześcijańskie święta nie przybywały transporty. Było bardzo 
gorąco i po obiedzie najprawdopodobniej Kurt Franz zabrał grupę strażników nad 
Bug, by się wykąpać. W komendanturze Stangl przebywał wraz ze swoim kolegą, który 
stacjonował w pobliskim Kosowie Lackim.  

 
Żegnaliśmy w duchu miejsce, gdzie spoczywają popioły naszych braci. Żal i cierpienie przy-
kuły nas do tego miejsca. Tu, skąd my żywi jeszcze chcemy uciec, zginęło tylu niewinnych. 
Wielkie ich szeregi, korowody śmierci stały nam wyraźnie przed oczyma i wołały o pomstę. 
My wiemy co ziemia pochłonęła, jesteśmy tego jedynymi świadkami. W milczeniu żegnali-
śmy się z popiołami naszego narodu i przyrzekaliśmy, że z krwi jego powstanie mściciel. 

                                                        
56  Jerzy Rajgrodzki: Jedenaście miesięcy w obozie zagłady..., s. 108-109. 
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Wtem słyszymy hasło: strzał w powietrze. Zrywamy się. Każdy rzuca się szybko do swojego 
zadania już poprzednio wyznaczonego57.  
 
Przed godz. 1600 z wartowni, dzięki dorobionemu kluczowi, wyniesiono broń, 

amunicję i granaty. Rozpoczęła się chaotyczna strzelanina, podpalono część zabudo-
wań, a zatrudniony w garażu Stanislaus Lichtblau, pseudonim Standa, z Morawskiej 
Ostrawy wysadził w powietrze zbiornik z benzyną. Nie powiodło się natomiast znisz-
czenie komór gazowych i nie przerwano linii telefonicznej. Największy atak przepro-
wadzono na bramę główną, którą sforsowano po ciężkich stratach. Z odległości kilku 
kilometrów można było dostrzec słup czarnego dymu unoszący się nad obozem. 
Z komendantury Stangl zdołał nawiązać łączność z oddziałami stacjonującymi w po-
bliżu. Na pomoc pospieszyły oddziały z Małkini, Sokołowa Podlaskiego, Kosowa Lac-
kiego, Ostrowi Mazowieckiej. W sumie oddziały te liczyły setki ludzi, którzy ścigali 
uciekających Żydów. Wystawiono również specjalne posterunki, uzbrojone w karabi-
ny maszynowe, nad rzeką Bug, w miejscach, gdzie poziom wody był niski i umożliwiał 
przejście. Wezwano też strażaków z Małkini, by ugasili ogień, który ogarnął cały 
obóz58. 

W dniu powstania w obozie przebywało 840 więźniów, około 100 nie wzięło 
w ogóle udziału, byli to już psychicznie zmęczeni i zrezygnowani ludzie. Przyjmuje się, 
że jedynie ok. 200 osobom udało się wydostać z obozu i ujść obławie. Z tej liczby koń-
ca wojny  doczekało ponad 100 osób. 

Nie ma pewnych danych dotyczących strat wśród esesmanów i Ukraińców, relacje 
na ten temat są sprzeczne. Najprawdopodobniej wśród ofiar śmiertelnych nie było 
Niemców.  

                                                        
57  Jankiel Wiernik: Rok w Treblince...,  s. 39-40.  
58  Tamże, s. 40. 
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Powstanie w Treblince odbiło się głośnym echem. Prasa konspiracyjna szeroko 
komentowała to wydarzenie, m.in. „Informacja bieżąca” nr 32(105) z 18 VIII 1943 r.59 

 
 
 
 

 
 

Treblinka płonie, 2 VIII 1943, fotografię wykonał Franciszek Ząbecki 

 
                                                        
59  Krystyna Marczewska, Władysław Ważniewski: Treblinka w świetle akt Delegatury Rządu RP..., s. 134, 

156. 



EDWARD KOPÓWKA 

268 

Likwidacja obozu 
 

Po powstaniu w obozie wezwano Stangla do Lublina, gdzie miał się spotkać z Odilo 
Globocnikiem. Stangl był przekonany, że zostanie oficjalnie oskarżony o zaniedbania 
i dopuszczenie do powstania. Ku jego zdumieniu przyjęto go serdecznie i poinformo-
wano, że zostanie przeniesiony do jednostki zwalczającej partyzantów we Włoszech. 
Wirth i Globocnik zatuszowali bunt w Treblince i zbiorową ucieczkę więźniów. Nie 
złożyli w Berlinie oficjalnego raportu na ten temat. Prawdopodobnie w czasie powsta-
nia nie zabito ani jednego Niemca, oddziały niemieckie nie poniosły straty, można 
więc było zataić to wydarzenie. 

W połowie lub pod koniec sierpnia 1943 r. Kurt Franz przejął kierownictwo obozu. 
Stangl wyjechał do Triestu. W tym czasie na rampę obozową przybyło kilka transpor-
tów z getta białostockiego. Deportowanych zagazowano w nienaruszonych podczas 
powstania komorach. Transporty, które przyjmowano na rampie, liczyły wówczas 
tylko po 10 wagonów. Ostatnie transporty przybyły w dniach 19-23 sierpnia 1943 r. 
Byli w nich Żydzi z Białegostoku60.  

Rozwiązanie poważnie zniszczonego obozu i całkowite zrównanie go z ziemią 
przeciągnęło się do 17 listopada 1943 r. Wtedy to zastrzelono 25-30 więźniów 
z ostatniego komanda – Restkommando, którzy mieszkali w dwóch wagonach kolejo-
wych. Teren, gdzie zakopano prochy ludzkie zaorano i zasiano łubinem. Wybudowano 
dom, w którym osadzono ukraińską rodzinę z zadaniem ochrony terenu, który teraz 
przypominał gospodarstwo rolne. 

Dnia 4 października 1943r., pod koniec „Akcji Reinhard”, na konferencji SS-
Gruppenführerów w Poznaniu Himmler stwierdził: „Możemy powiedzieć, że spełnili-
śmy najtrudniejsze zadanie z miłości do naszego narodu. Nie ponieśliśmy uszczerbku 

                                                        
60  Franciszek Ząbecki: Wspomnienia dawne i nowe..., s. 95, 97-98; Manfred Burba: Treblinka..., s. 21. 
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w naszych wnętrzach, duszach, charakterach”61. Uszczerbku nie poniósł również 
Franz Stangl, „najlepszy komendant obozu” z ekipy Globocnika. Po wojnie bez więk-
szych problemów wiódł spokojne życie prywatne. Aresztowano go dopiero 28 lutego 
1967 r. w Sao Paulo w Brazylii. 

 
 

Liczba ofiar 
 

Po zakończeniu wojny rozpoczął się proces określania strat ludzkich, jakie pochło-
nęła Treblinka. Wasilij Grosman w książce Piekło Treblinki, wydanej w 1945 r., podaje 
liczbę 3 mln. Ta wyolbrzymiona liczba pomordowanych była zgodna z ówczesnymi 
tendencjami do maksymalnego obciążania nazizmu ogromnymi zbrodniami, których 
rozmiar miały wyrażać wielkie liczby. Badania podjęte już w latach 1945-46 przez 
Główną Komisję Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce urealniły rozmiary strat ludz-
kich. Zdzisław Łukaszkiewicz, który prowadził pierwsze badania naukowe, autor 
książki Obóz zagłady w Treblince, określił straty Treblinki na 780 tys., według jego 
obliczeń przybyło 156 transportów po 5000 osób. W procesie Kurta Franza Sąd Przy-
sięgły w Düsseldorfie w 1965 r. określił straty na 700 tys. W drugim procesie w roku 
1970 przeciwko Franzowi Stanglowi, ekspert-biegły, berliński historyk dr Wolfgang 
Scheffer wyliczył straty na 900 tys. Inni historycy zajmujący się tym problemem poda-
ją liczby od 700 do 900 tys. I tak, francuski historyk Joseph Billig określił na 700 tys. 
Jako minimalną przyjęli ją Helmut Krasnik i Albert Rückerl. Raul Hilberg podaje 750 
tys., Martin Gilbert 850 tys., Ytzak Arad – 850 tys., Czesław Madajczyk 700-800 tys., 
Manfred Burba – 912 tys. Jedynie Ryszard Czarkowski odbiega swą liczbą od przed-
stawionych tutaj, gdyż podaje 1 582 tys.62 

                                                        
61  Manfred Burba: Treblinka..., s. 25. 
62  Ryszard Czarkowski: Cieniom Treblinki..., s. 202. 
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Na tablicy informacyjnej przed wejściem na teren obozu widnieje liczba 800 tys. 
Należy ją przyjąć jako podstawę. Ginęli głównie polscy Żydzi z transportów z getta 
warszawskiego i innych gett dystryktów: warszawskiego, radomskiego, lubelskiego 
i okręgu białostockiego oraz z Czech (Terezin), Niemiec, Austrii, Słowacji, Grecji, Buł-
garii. Mordowano tu również Romów. W okresie komunistycznym mówiono również 
o Polakach (co najmniej 1000 osób), chodziło jednak o Żydów wyznania katolickiego. 
Wyliczenie liczby zamordowanych opiera się głównie na dokumentach Niemieckiej 
Kolei Rzeszy, wykradzionych przez polskiego kolejarza, Franciszka Ząbeckiego, i na 
różnego rodzaju obliczeniach z gett okupowanej Polski. 

 

Ekonomia zagłady  
 

W czasie „Akcji Reinhard” odpowiedzialnym za zarządzanie pieniędzmi i przed-
miotami wartościowymi, takimi jak biżuteria, papiery wartościowe, złoto, w tym 
i złote zęby, był SS-Sturmbannführer Georg Wippern. Natomiast za ubrania i tekstylia 
odpowiadał SS-Hauptsturmführer Hermann Hoefle. Obaj należeli do sztabu „Akcji 
Reinhard” w Lublinie i odprowadzali łupy do Ministerstwa Gospodarki i Banku Rze-
szy. Zagarnięte mienie wymordowanych zostało odnotowane w kartotece centralnej. 
Miejsce zbiórki wszystkich przedmiotów wartościowych znajdowało się w specjalnym 
obozie w Lublinie na starym lotnisku. Wiadomo, że zarówno esesmani, jak i ukraińscy 
strażnicy bogacili się, kradnąc pieniądze i wartościowe rzeczy ofiar, tak że spora część 
łupów w Treblince w ogóle nie była zarejestrowana. Główny Urząd Zarządzania Go-
spodarką SS (WVHA) był najwyższą władzą administracyjną grabieży, określanej jako 
„ocena wartości” czy też „zabezpieczenie” żydowskiego majątku. Bank Rzeszy z wpły-
wów utworzył Fundusz Reinharda, z którego finansowano liczne przedsięwzięcia 
gospodarcze SS, spłacano długi, udzielano pożyczek i powiększano własny kapitał 
firm63. 
                                                        
63  Józef Marszałek: System obozów śmierci..., s. 22-23. 
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Specjalny oddział – Abteilung IV a Aktion Reinhard – na czele którego stał Wipp-
ern, zajmował się zarządzaniem i wykorzystywaniem zagrabionych rzeczy. Głównym 
księgowym Oddziału IV a był SS-Oberscharführer Alois Rzepa, odpowiedzialny za 
prowadzenie szczegółowych list i rachunków dotyczących kosztowności i pieniędzy 
płynących z „Akcji Reinhard”. Z Berlina przysłano sztab specjalistów, bankierów 
i księgowych, rezerwistów SS uznanych za niezdolnych do walki na froncie, którzy 
mieli pomagać Rzepie. Całe przedsięwzięcie przebiegało pod nadzorem Globocnika. 
Potem kurierzy T-4 z Berlina odbywali regularne podróże do poszczególnych obozów 
śmierci, do inspektora Wirtha i do Wipperna, aby odebrać pieniądze i kosztowności. 
Wiadomo, iż z Treblinki wywożono ciężarówką do Lublina skrzynie z kosztownościa-
mi. Kilka razy dokonał tego SS-Oberscharführer Johannes Teichelmann, członek per-
sonelu Wipperna. Zebrane przez Oddział IV a w Lublinie złoto i srebro przetapiano na 
sztaby i wraz z biżuterią, kosztownościami oraz pieniędzmi wysyłano do Berlina. 

Polską walutę Wippern wpłacał na rachunek bankowy w Lublinie, po czym doko-
nywał przelewu do Banku Rzeszy w Berlinie. Nikt nie wie, ile gotówki przy tych ope-
racjach przeznaczył Globocnik na użytek własny i swojego personelu. Suchomel 
wspomina, iż w Treblince musiał wypełnić skrzynkę po amunicji banknotami stumar-
kowymi. W skrzyni znajdowało się milion marek64. Wartościowe przedmioty pakowa-
no tak, by liczba sztuk w paczce stanowiła wielokrotność 100, np. 1000 złotych zegar-
ków, 1000 metalowych zegarków, 500 budzików itp. Diamenty w obozie gromadził 
sam komendant Stangl, który osobiście przekazywał je Globocnikowi w Lublinie. To 
właśnie diamenty stanowiły „zabezpieczenie” przybyłych w transportach. Lokowano 
w nie i posługiwano się nimi chętnie, gdyż łatwo je było ukryć i nie stanowiły ciężaru. 
Po odkryciu tego zjawiska esesmani powołali specjalne komando złożone z krawców, 
które przeglądało ubrania po zamordowanych w poszukiwaniu zaszytych diamen-

                                                        
64  Michael Tregenza: Christian Wirth: Inspekteur..., s. 3. 
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tów65. Banknoty zaś sortowano według nominałów, układano w paczki, a ogólną war-
tość zapisywano.  

Esesmani wyjeżdżający na urlop mieli do dyspozycji samochód osobowy, a mimo 
to żądali od niemieckich kolejarzy na stacji w Treblince, Klinzmanna lub Emmericha, 
przysłania parowozu. Jeden z nich jechał do obozu i wracał z paczkami, które odwoził 
parowozem do Małkini, do pociągu osobowego jadącego w kierunku Niemiec. Urlo-
powani esesmani jechali samochodem bez paczek, a bagaże odbierali na stacji w Mał-
kini66. Nie zachowały się materiały, które by określały ilość zrabowanych rzeczy 
w Treblince. Ocalało natomiast „Zamknięcie kasowe »Akcji Reinhard« na dzień  
15 grudnia 1943 r.”, podpisane przez Globocnika, Wipperna i Rzepę. Wynika z niego, 
iż od dnia 1 kwietnia 1942 r. do dnia 15 grudnia 1943 r. w wyniku „Akcji Reinhard” 
osiągnięto wpływy w wysokości 85 741 963,28 marek niemieckich. Z tej sumy ponie-
siono wydatki rzeczowe, z których ok. 40% stanowiły koszty transportów Żydów do 
obozów śmierci. Czysty więc dochód w gotówce wyniósł 73 852 080 marek niemiec-
kich. W kruszcach szlachetnych zebrano: 236 sztab złota o wadze 2 909,68 kg, liczo-
nych po 2800 marek niemieckich, 2143 sztab srebra o wadze 18 733,69 kg, liczonych 
po 40 marek niemieckich, 15,14 kg platyny liczonych po 5000 marek niemieckich. 
Wykaz banknotów wymienia walutę 48 krajów z całego świata, a na pierwszym miej-
scu dolary Stanów Zjednoczonych: 1 081 521,40, liczonych po 2,50 marki niemieckie. 

Dewizy w złocie obejmują walutę 34 krajów, a na czele 249 771,50 dolarów ame-
rykańskich, liczonych po 4,20 marki niemieckiej. 

Wykaz kosztowności, biżuterii i innych przedmiotów obejmuje 44 pozycje. Na 
wstępie 15 883 pierścieni złotych z brylantami i diamentami, liczonych po 1500 ma-
rek niemieckich. Dalej 130 dużych brylantów po 1000 marek niemieckich; 2511,87 
karatów brylantów po 100 marek; 13 458,62 karatów diamentów po 50 marek; 114 
kg pereł oszacowanych na 6 mln marek niemieckich. Jest też 103 614 zegarków (Re-
                                                        
65  ŻIH, Zeznania zbiega z obozu śmierci, wrzesień 1942, Archiwum Ringelbluma, R II, syg. 297, s. 2. 
66  Franciszek Ząbecki: Wspomnienia dawne i nowe..., s. 74. 
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paraturuhren) po 2 marki za sztukę, 60 125 zegarków po 10 marek, 2343 budzików 
po 4 marki i 6943 budzików wymagających naprawy po 1 marce; 29 391 par okula-
rów po 3 marki niemieckie. 

Materiały włókiennicze stanowiły odzież, bieliznę, pierze i szmaty w ilości 1901 
wagonów ocenionych w sumie na 26 000 000 marek niemieckich. 

Łączna wartość wszystkich nabytków na dzień 15 grudnia 1943 roku wyniosła  
178 745 960,59 marek niemieckich67.  

 

Informacje o obozie  
 

Obozem śmierci w Treblince interesowały się podziemne władze polskie, Delega-
tura Rządu RP na Kraj i Armia Krajowa Okręgu Warszawskiego. Szczególne zainte-
resowanie przejawiały organizacje konspiracyjne getta warszawskiego: Oneg Sza-
bat, Bund i Żydowski Komitet Narodowy. Wszyscy zadawali sobie pytanie, co się 
dzieje z ludźmi wywożonymi z getta warszawskiego. Bund (Powszechny Żydowski 
Związek Robotniczy) jako pierwszy sprawdził losy tej ludności. Udało się to Zyg-
muntowi Frydrychowi, działaczowi tej partii, który dzięki pomocy kolejarzy pol-
skich, śledził jeden z takich transportów. Wyniki swoich spostrzeżeń opublikował 
w pierwszych dniach sierpnia 1942 r. w podziemnym piśmie „Na Strażnicy.” Rów-
nież na początku sierpnia 1942 r. zjawili się w getcie warszawskim pierwsi zbiego-
wie z obozu w Treblince. Zeznania złożone przez nich przed konspiracyjnym zespo-
łem dokumentującym wydarzenia w getcie, Oneg Szabat, stały się podstawą infor-
macji przekazywanej przez ten ośrodek Delegaturze Rządu na Kraj. Pierwszy szer-
szy przekaz o Treblince zamieszczono w „Informacji Bieżącej” już 17 VIII 1942 r. 

                                                        
67  Szersze informacje patrz: Stanisław Piotrowski: Misja Odyla Globocnika. Sprawozdanie o wynikach 
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Natomiast wolny świat został poinformowany przez raport zjednoczonych organi-
zacji podziemnych getta warszawskiego do rządu polskiego w Londynie i rządów 
sprzymierzonych z dnia 15 listopada 1942 r. pod tytułem Likwidacja żydowskiej War-
szawy. Raport, opracowany przez Oneg Szabat, został przekazany za pośrednictwem 
reprezentantów Żydowskiego Komitetu Narodowego i Bundu Janowi Kozielewskiemu, 
noszącemu pseudonim Jan Karski, kurierowi, który doręczył go adresatowi. W rapor-
cie tym, na tle dokładnej analizy procesu deportacji ludności żydowskiej warszaw-
skiego getta do Treblinki od 22 lipca do 12 września 1942 r., przedstawiono – w for-
mie opracowania opartego na relacjach zbiegów – mechanizm funkcjonowania obozu 
i nadano mu trafny tytuł: Treblinka – pomnik wiecznej hańby narodu niemieckiego. 
W jego redagowaniu brał udział znakomity historyk, Emanuel Ringelblum. Raport ten 
był wołaniem o ratunek dla ginącego narodu żydowskiego, zawierał dowód masowe-
go mordu 300 tys. Żydów z getta warszawskiego, ukazywał sposób uśmiercania, 
wskazywał na jego sprawców. Przybycie Jana Karskiego do Londynu w listopadzie 
spowodowało żywe poruszenie tamtejszej opinii. Karski przebywał w Warszawie 
w okresie zagłady getta w lecie 1942 r., był więc naocznym świadkiem dokonującej się 
tu zbrodni. Zreferował wiernie w dniu 2 grudnia 1942 r. Szmulowi Zygielbojmowi, 
członkowi Rady Narodowej (polski parlament na wychodźstwie) i kierownictwu Bun-
du treść rozmów, jakie odbył w Warszawie z przedstawicielami żydowskimi. Wręczył 
przy tym obszerny raport Bundu o sytuacji Żydów w Polsce, datowany w Warszawie 
na 31 sierpnia 1942 r., podpisany przez doktora Leona Feinera – „Berezowskiego”68. 
W Londynie Karski rozmawiał o sytuacji Żydów nie tylko z Polakami, miał okazję od-
bycia spotkań z wieloma wybitnymi osobistościami politycznymi świata anglosaskie-
go. Przyjął go Winston Churchill, rozmawiali z nim przywódca labourzystów Arthur 
Greenwood, lord Selborne, lord Cranborne, minister handlu dr Dalton, posłanka do 
parlamentu Ellen Wilkinson, ambasador Wielkiej Brytanii przy rządzie polskim 
                                                        
68  Józef Marszałek: Rozpoznanie obozów śmierci w Bełżcu, Sobiborze i Treblince przez wywiad Delegatu-

ry Rządu Rzeczypospolitej na Kraj i Armii Krajowej, „Zeszyty Majdanka”, tom XIV, s. 45-47. 
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w Londynie O’Malley, i ambasador Stanów Zjednoczonych przy tym rządzie Anthony 
Drexel Biddle oraz podsekretarz stanu w brytyjskim Ministerstwie Spraw Zagranicz-
nych Richard Law. Karski był również przesłuchiwany przez Komisję do Badania 
Zbrodni Wojennych przy Narodach Zjednoczonych, której przewodniczył Sir Cecil 
Hurst, radca prawny rządu brytyjskiego. Rozmawiał też z wybitnymi intelektualistami, 
m.in. Herbertem G. Wellsem i Arthurem Koestlerem. W Stanach Zjednoczonych dotarł 
do prezydenta Roosevelta. 

Kontynuację dokumentowania zagłady stanowiła sporządzona na początku 1943 r. 
tzw. Druga czarna księga o wymordowaniu Żydów w Polsce, będąca szerszym udoku-
mentowaniem pierwszego raportu. Została ona przekazana Delegaturze Rządu RP 
przez Żydowski Komitet Narodowy i Bund w lutym 1943 r. 

Przez cały okres funkcjonowania obozu śmierci podziemna prasa polska informo-
wała o dokonujących się tam zbrodniach. „Informacja Bieżąca” (wewnętrzny biuletyn 
opracowywany przez Biuro Informacji i Propagandy Armii Krajowej) nr 37(62)  
z 5 października 1942 r. zawierała następujący opis:  

 
Treblinka. Obóz śmierci wciąż funkcjonuje. Przychodzą transporty z całej GG (ostatnio Ra-
dom, Siedlce, Międzyrzec). Obecnie podciągają nie po 20, lecz po 10 wagonów, gdyż długo 
trwa usuwanie z każdego wagonu trupów zmarłych w drodze (20-30%). Komora gazowa 
działa w następujący sposób: na zewnątrz baraku pracuje całą dobę 20-konny motor spali-
nowy. Wylot jego rury wydechowej wmontowany w ścianę budynku, spaliny z domieszką 
płynów trujących, specjalnie dodawanych do paliwa motoru, zabijają zamkniętych w baraku 
ludzi. Na terenie obozu, oprócz robotników żydowskich, jest żydowska orkiestra i grupa ko-
biet żydowskich dla zabawy personelu. Do końca sierpnia zgładzono 300 tys. Żydów69.  
 
Grono inteligencji polskiej nie poprzestało tylko na informowaniu społeczeństwa. 

27 września 1942 r. zawiązano w Warszawie z inicjatywy Zofii Kossak-Szatkowskiej 
                                                        
69  Krystyna Marczewska, Władysław Ważniewski: Treblinka w świetle akt Delegatury Rządu RP..., s. 138-

139. 
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oraz Wandy Krahelskiej-Filipowiczowej konspiracyjny Tymczasowy Komitet Pomocy 
Żydom pod egidą Delegatury Rządu. Organizacja ta, działająca pod kryptonimem „Ko-
mitet im. Konrada Żegoty”, zjednoczyć miała wysiłki podejmowane na rzecz ratowania 
Żydów. 

Również przedstawiciele społeczeństwa niemieckiego byli informowani o tym, co 
się działo w Treblince. Kurt Gerstein w 1942 miał 37 lat, był wówczas praktykującym 
członkiem Kościoła Wyznającego. W grudniu 1940 r. zgłosił się na ochotnika do SS, by 
sprawdzić, co rzeczywiście dzieje się w obozach. Pełnił funkcję SS-Obersturmführera 
i kierownika Oddziału Higieny w Amtsgruppe D Służby Zdrowia SS. Był m.in. odpo-
wiedzialny za dostawy Cyklonu B do Auschwitz. Dnia 19 sierpnia 1942 r. Gerstein 
dokonał inspekcji Treblinki. Celem jego wizyty było sprawdzenie działających tu spa-
linowych komór gazowych i ewentualne przestawienie ich na Cyklon B. Po inspekcji 
tej Gerstein swoje wiadomości i spostrzeżenia przekazał niemieckim i holenderskim 
przedstawicielom nazistowskiej opozycji oraz kręgom kościelnym. Zmarł 15 lipca 
1945 r. we frankfurckim areszcie śledczym w niewyjaśnionych okolicznościach70.  

Transporty, które stały przed obozem, widzieli ranni niemieccy żołnierze jadący 
przez Małkinię do szpitala w Sokołowie Podlaskim. W związku z ich częstymi pyta-
niami o to, co się tu dzieje, wydano polecenie, by na trasie Treblinka – Wólka Okrąglik 
ograniczyć im widoczność, m.in. przez zamykanie drzwi wagonów71. Esesmani z ob-
sługi starali się za wszelką cenę utrzymać w tajemnicy to, co się dzieje w Treblince. 
Jankiel Wiernik zanotował:  

 
Przybył transport z Niemiec. Wszystko odbyło się szablonowo. Przy rozbieraniu występuje 
kobieta z dwojgiem dzieci, chłopcami. Legitymuje się, że jest rodowitą Niemką, tylko przez 

                                                        
70  Manfred Burba: Treblinka..., s. 25-26. 
71  Franciszek Ząbecki: Wspomnienia dawne i nowe..., s. 69, zob. także: Martyna Rusiniak-Karwat: Co 

wiedzieli i o czym myśleli Żydzi Jadąc do obozu zagłady Treblinka II, [w zbiorze:] Co wiemy o Treblince? 
Stan badań, red. Edward Kopówka, Siedlce 2013, passim; Artur Ziontek: „Treblinka, to brzmi ładnie”. 
Nad opowiadaniem Arno Surminskiego, [w zbiorze:] Treblinka – historia i pamięć..., s. 109-113. 
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pomyłkę dostała się do wagonu. Wszystkie dokumenty w porządku, dwaj chłopcy nie obrze-
zani. Kobieta piękna, ale strach maluje się w jej oczach. Trzyma dzieci przy sobie, uspokaja 
i pociesza, zapewnia, że zaraz się wszystko wyjaśni i powrócą do tatusia do domu. Pieści je 
i całuje, ale sama płacze. Przeczucie, straszne przeczucie. Niemcy każą jej z dziećmi wystąpić 
z szeregu. Zdaje się jej, że jest uratowana. Następuje u niej odprężenie. Lecz o zgrozo, zdecy-
dowano, że musi z Żydami razem zginąć, ponieważ za dużo widziała i może to światu roz-
głosić. Rozumie się, że wszystko owiane jest tajemnicą. Kto przekroczył próg Treblinki, ten 
jest skazany na stracenie. I ta kobieta z dziećmi kroczy razem ze wszystkimi na śmierć. Dzie-
ci płaczą tak samo jak żydowskie. W jej oczach maluje się ta sama rozpacz. Nie ma różnicy 
rasy. Wobec śmierci wszyscy są równi72.  
 

Janusz Korczak i dzieci  
 

Na terenie symbolicznego cmentarza znajduje się jedyne imienne upamiętnienie: 
Janusz Korczak (Henryk Goldszmit) i Dzieci. To oni stali się symbolem męczeńskiej 
śmierci tysięcy deportowanych tu ludzi. Henryk Goldszmit urodził się w 1878 lub 
1879. Był pisarzem, pedagogiem, działaczem społecznym, lekarzem. Pochodził 
z rodziny żydowskiej związanej z ruchem oświatowym – Haskalą. W latach 1912-42 
był dyrektorem „Domu Sierot” dla dzieci żydowskich. Od 1919 r. współorganizował 
wraz z Maryną Falską zakład wychowawczy dla dzieci polskich „Nasz Dom”. Wykła-
dał w Państwowym Instytucie Pedagogiki Specjalnej i Wolnej Wszechnicy Polskiej. 
Stale współpracował z wieloma pismami, m.in. „W Słońcu”, „Szkoła Specjalna”. 
W 1926 r. założył pierwsze i jedyne wówczas czasopismo dla dzieci „Mały Przegląd”. 
Redagował je wraz z dziećmi; ukazywało się aż do 1939 r. W latach 1935-36 prowa-
dził popularne pogadanki radiowe, zwane gadaninkami Starego Doktora. W czasie 
okupacji niemieckiej pozostał ze swoimi dziećmi, z nimi też w sierpniu 1942 roku 
wywieziony został do obozu zagłady w Treblince. 

                                                        
72  Jankiel Wiernik: Rok w Treblince..., s. 16-17 
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Korczak był prekursorem walki o prawa dziecka, domagał się, by uznano, że dziec-
ko jest pełnowartościowym człowiekiem od chwili narodzin, na każdym etapie swoje-
go życia i ma prawo być sobą. Idee te znalazły odbicie i rozwinięcie w stworzonym 
przez Korczaka systemie wychowania, respektującym potrzeby i dążenia dziecka, 
a zarazem skłaniającym dziecko do pracy nad sobą i pobudzającym je do aktywności 
i samodzielności, opartym na różnych formach dziecięcego samorządu. Swe poglądy 
pedagogiczne Korczak zawarł przede wszystkim w książce pt. Jak kochać dziecko 
(1920) i programowym utworze Prawo dziecka do szacunku (1929), a także w wielu 
innych pracach, np. Momenty wychowawcze (1919), Prawidła życia (1930), Pedago-
gika żartobliwa (1939). Korczak był oryginalnym pisarzem dla dzieci i o dzieciach. Do 
najbardziej znanych utworów należą adresowane do dzieci powieści: Mośki, Joski 
i Srule (1909), Józki, Jaśki i Franki (1910), Król Maciuś Pierwszy (1922), Król Maciuś 
na bezludnej wyspie (1923), Bankructwo Małego Dżeka (1924), Kiedy znów będę 
mały (1925). Bogata twórczość literacka Korczaka obejmuje również naturalistyczne 
powieści społeczne: Dzieci ulicy (1901), Dziecko salonu (1906), satyrę obyczajową 
Koszałki opałki, (1905), prozę poetycką Sam na sam z Bogiem, (1922), utwory drama-
tyczne Senat szaleńców (1931), oraz Pamiętnik z getta warszawskiego. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Janusz Korczak 
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Dzieci w Domu Sierot, maj 1940 r. 
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Sprawiedliwi  
 

Gustaw i Kazimiera Diehl mieszkali w położonym na odludziu majątku Jasieniec, 
ok. 3 km od karnego obozu pracy i ok. 4 km od obozu zagłady w Treblince. Gustaw 
Diehl (1874-1953) był potomkiem francuskich hugenotów, którzy musieli emigrować 
do Nadrenii. Stamtąd przybyli w XVIII w. do Polski. Tutaj spolonizowali się, zachowu-
jąc swoje ewangelicko-reformowane wyznanie i język niemiecki jako ojczysty. Rodzi-
na Diehlów odgrywała znaczącą rolę w warszawskim Kościele Ewangelicko-
Reformowanym, m.in. założyli nowy cmentarz, prowadzili ożywioną działalność spo-
łeczną. Gustaw Diehl był inżynierem, interesował się bardzo astronomią i matematy-
ką. Przede wszystkim poświęcał się prowadzeniu majątku w Jasieńcu. Jego druga żo-
na, Kazimiera (1914-1983), z domu Abramowicz, była katoliczką. Przez cały okres 
okupacji i funkcjonujących niedaleko obozów ukrywali Żydówkę Marię (po wojnie 
mieszkała w Argentynie i nosiła nazwisko Nirenberg). Maria była jasną blondynką 
o niebieskich oczach. Opiekowała się dziećmi i gospodarką Diehlów. Na skutek zade-
nuncjowania, aresztowano ją i zatrzymano w karnym obozie pracy. Gustaw, po roz-
mowie z Kazimierą, udał się do komendanta i zapewnił go, że Maria jest jego bliską 
krewną, a on ze względu na swoje pochodzenie nie jest lubiany przez okoliczną lud-
ność. Rozmowa ta dała pozytywny efekt i Marię zwolniono73.  

W 1998 r. z inicjatywy córki Marii, Dority Kosman, która mieszka w Jerozolimie 
i wykłada język hebrajski w Uniwersytecie Hebrajskim, Gustawa i Kazimierę Diehl 
odznaczono medalem „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”. Ich nazwiska umiesz-
czono na honorowej ścianie Instytutu Pamięci Narodowej Yad Vashem w Jerozolimie. 

Z innych relacji wynika, iż Gustaw i Kazimiera pomagali uciekinierom z pobliskich 
obozów. Ich pomoc polegała na tym, iż „nie zauważali” uciekinierów w swoich obej-

                                                        
73  Maria Skierska: Nieobecni wśród obecnych, „Jednota” nr 10/93, s. 15-17 oraz na podstawie rozmów 

autora z Marią Skierską. 
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ściach gospodarczych lub w pobliżu. Uciekinierzy mogli więc chwilę odpocząć, zjeść 
znalezione w obejściu produkty i udać się w dalszą drogę. 

Niestety zdarzały się i przypadki denuncjacji uciekinierów i ukrywających się Ży-
dów w okolicach obozu. 

 

Upamiętnienie  
 

Po wojnie wiele dyskutowano na temat obozów w Treblince. Jednym z tych tema-
tów było profanowanie tego miejsca i szukanie kosztowności. Dopiero w drugiej po-
łowie lat pięćdziesiątych trzej artyści: Adam Haupt, Franciszek Duszeńko i Franciszek 
Strynkiewicz, tworząc wyjątkowy zespół, opracowali założenia przestrzenno-pomni-
kowe74. Nie ograniczyli się tylko do pomnika, ale wzięli pod uwagę całość terenu. Gra-
nice byłego obozu zagłady oznaczono ustawiając olbrzymie dwumetrowe kamienie. 
Brama wejściowa została upamiętniona dwoma betonowymi blokami Przez jej środek 
biegnie do rampy brukowana droga. Betonowe bloki prowadzące do rampy to symbo-
liczne tory. Obok rampy znajduje się 11 kamieni z nazwami państw, z których przy-
wożeni byli do obozu Żydzi. Od rampy do pomnika biegnie symboliczna brukowana 
droga. Pomnik centralny zbudowany jest z dużych bloków granitowych, które ułoże-
niem swoim przypominają Ścianę Płaczu w Jerozolimie. Frontowa ściana robi wraże-
nie pękniętej przez środek. Góra zwieńczona jest „czapą”, na której od frontu, czyli 
strony zachodniej, znajdują się porozrywane szczątki ludzkie oraz symbol zaczerpnię-
ty z nagrobków żydowskich: błogosławiące dłonie. Od strony wschodniej widnieje 
menora, symbol judaizmu. Przed pomnikiem napis: „Nigdy więcej” w języku polskim, 
hebrajskim, jidysz, rosyjskim, angielskim, francuskim i niemieckim. Pomnik jest sym-
bolicznym grobowcem dla tych wszystkich, którzy tu zginęli. Za pomnikiem, w pro-

                                                        
74  Szerzej zob. Artur Paweł Zawadka: Upamiętnianie Treblinki, [w zbiorze:] Treblinka – historia i pamięć..., 

s. 32-55. 
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stokątnym zagłębieniu, znajduje się upamiętnienie krematorium. Jest to wgłębiony 
prostokąt wypełniony czarnym bazaltem, tworzącym nieregularne skrzepy i sople. 
Wokół zagłębienia ustawiono kilkanaście lamp na ciekłe paliwo, które po zapaleniu do 
złudzenia przypominają, iż na tym miejscu płonął stos złożony z ludzkich ciał. Auto-
rem tego upamiętnienia jest Adam Haupt. 22 000 m2 powierzchni zostało pokrytych 
betonem, na którym ustawiono 17 000 kamieni różnej wielkości. Beton ten przykrywa 
prochy pomordowanych tu ludzi.  

Kamienie symbolizują macewy, nagrobki na żydowskim cmentarzu. Na 221 wypi-
sano nazwy miast-gett, z których przywożono tu Żydów. Początkowo było ich 130. 
Kolejne zaczęto dopisywać od 1998 r. Dopisane miejscowości pochodzą głównie 
z dawnego Okręgu Białystok, a więc terenów, które po II wojnie nie znalazły się 
w granicach Polski. 

Wśród kamieni znajduje się upamiętnienie postaci Janusza Korczaka (Henryka 
Goldszmita) i dzieci. Jest to jedyne imienne upamiętnienie. Całość założenia prze-
strzenno-pomnikowego utrzymana jest w kolorze szarym. Beton i granit przypomina-
jąc o prochach co najmniej 800 tys. spoczywających tu ludzi.  

 

 
 

Wycieczka z Kosowa Lackiego przy kamieniu upamiętniającym Janusza Korczaka i dzieci 
Fot. Mariusz Brzozowski 
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Młodzież z Izraela w Treblince w ramach projektu „Jesteśmy razem” 2015 
Fot. Artur Ziontek 
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AGNIESZKA DĄBEK  
(Warszawa) 
 

KINGA MROZEK  
(Poznań) 
 
 

Mieszkańcy Kosowa Lackiego  
i okolic ratujący Żydów  
w czasie Zagłady 
 
 
 
Polscy mieszkańcy wsi sąsiadujących z obozami Treblinka I i II podjęli ryzyko ra-

towania ludności żydowskiej w czasie zagłady. Wśród nich można znaleźć mieszkań-
ców Kosowa Lackiego oddalonego ok. 10 km od wspomnianego miejsca kaźni. Kosów 
Lacki przed II wojną światową był małym miasteczkiem, w którym znaczną część 
populacji stanowili Żydzi1. Zajmowali się oni głównie handlem i rzemiosłem, a admini-
stracja znajdowała się w rękach Polaków2. 

                                                             
1  Por. Kossów, [hasło w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, red. 

Filip Sulimierski, Bronisław Chlebowski, Władysław Walewski, t. 4, Warszawa 1883, s. 472; W II poł. 
XVIII w. Kosów był już zamieszkały przez Żydów, por. Pinkas Hakehillot: Encyclopedia of Jewish Com-
munities, Poland, t. VII, Jerusalem, brak daty, s. 474-475, [online, dostęp 24 IX 2016 r.],  
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W czasie wojny Kosów podzielił los wielu innych polskich miejscowości. Bujnie 
kwitnące żydowskie życie zostało przerwane przez nieludzki system. Po 17 września 
1939 r. Kosów został opanowany przez Sowietów. W niedługim czasie Armia Czerwo-
na wycofała się za Bug, a kontrolę na tym terenie sprawowali Niemcy. Według ich 
nomenklatury, Kosów określono mianem „miasta żydowskiego” ze względu na duże 
skupisko ludności żydowskiej. Duża część miejscowości stała się gettem, a jej miesz-
kańcy zostali zmuszeni do niewolniczej pracy przy budowie obozu pracy Treblinka I 
i obozu zagłady Treblinka II3. W dniach 22-25 września 1942 r. nastąpiła likwidacja 
miasta-getta, w trakcie której ok. 1200 Żydów zostało zmuszonych udać się pieszo do 
Treblinki4. Niektórzy z nich zdążyli uciec, ukryć się i przeczekać obławę. Dobrze jed-
nak wiedzieli, że Niemcy powrócą i upomną się o każde żydowskie życie. Nie tracąc 
czasu zaczęli szukać stałego schronienia u Polaków. 

Można powiedzieć, że w tych nieludzkich warunkach każdy, kto narażając własne 
życie pomógł drugiemu człowiekowi, postąpił jak sprawiedliwy (hebr. chasid) wśród 
narodów świata. Biblijne słowo chesed to „życzliwość” i jest m.in. określeniem ludzkiej 
relacji. Egzegeci wspominają o dwóch podstawowych kontekstach, w jakich chesed się 
pojawia. Z jednej strony oznacza ono zobowiązanie między ludźmi, którzy wcześniej 
nie wchodzili ze sobą w żadną relację (por. Joz 2,12). Drugi kontekst natomiast wska-
zuje na uprzednie istnienie różnorodnych powiązań między stronami, np.: powino-
wactwo (por. Rt 3,10), które obliguje do zachowania Prawa. Oznacza to, że relacja 
określona mianem chesed jest przede wszystkim trwała i wyraża wierność, gotowość 
i zdecydowanie w byciu lojalnym w zobowiązaniu. Chesed znajduje zatem swe przeło-
                                                                                                                                                           

http://www.jewishgen.org/yizkor/pinkas_poland/pol7_00474.html 
2  Por. Janusz Moczulski, Podlascy Żydzi – Kosów Lacki, [online, dostęp 21 IX 2016 r.],  

http://www.nawschodzie.pl/podlascyzydzi/kosow.html 
3  Pochodzący z Treblinki Aleksander Czabański zmuszony został do budowania baraków przeznaczonych 

do obozu. Wśród pracowników byli także Żydzi, por. Righteous For the World Archive (dalej: RFWA), 
Czabański Aleksander, nagranie audio sygn. 811_1021, relacja Ryszarda Czabańskiego z dn. 20 II 2014 r. 

4  Por. Janusz Moczulski, Podlascy Żydzi...; Pinkas Hakehillot..., s. 474-475. 
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żenie w czynie, przez co tworzy się prawdziwa wspólnota między stronami5. Taki 
rodzaj życzliwości okazali Żydom Polacy z Kosowa Lackiego i okolic. 

Niniejszy artykuł ma za zadanie przedstawić poszczególne świadectwa ratowania 
ludności żydowskiej przez mieszkańców Kosowa Lackiego i okolicznych wsi oraz 
miejscowości w promieniu ok.15 km. W tym celu to krótkie opracowanie zostało po-
dzielone na trzy części. Każda z nich zostanie poświęcona konkretnej grupie Polaków: 
zamordowanym, pomagającym oraz uhonorowanym tytułem „Sprawiedliwego”. Po-
dział ten jedynie porządkuje poszczególne świadectwa, służące realizacji podjętego 
tematu, gdyż w rzeczywistości w grupie „Sprawiedliwych” znajdą się także osoby po-
magające, które były członkami tej samej rodziny, brały udział w ratowaniu, ale ofi-
cjalnie nie zostały uhonorowane odznaczeniem. Podobnie rzecz się ma odnośnie gru-
py „zamordowanych”, ponieważ ginęli poszczególni członkowie rodzin, gdy tymcza-
sem cała rodzina, nawet jeśli aktywnie nie angażowała się w pomoc, to na pewno była 
narażona na śmierć. 

Autorki artykułu zdają sobie sprawę, że zaprezentowane świadectwa osób nie wy-
czerpują tematu. Z jednej strony badania w tym obszarze nadal trwają, a opracowanie 
niniejsze przedstawia jedynie obecny stan wiedzy. Z drugiej strony natomiast, istniały 
różnorakie formy pomocy i w wielu wypadkach pozostała ona anonimowa, a co za tym 
idzie, nieudokumentowana. Niech zatem krótki, ogólny opis ratowania Żydów, po-
przedzający wspomniane wyżej części artykułu, będzie skromną formą uznania dla 
tych wszystkich, którzy odważyli się pokonać lęk i heroicznie podać rękę skazanym na 
eksterminację. 
                                                             
5  Por. Relacja chesed między ludźmi zachodzi m.in. wtedy, gdy powiązani są oni więzami krwi (Rdz 

47,29), małżeństwem (Rdz 20,13; Rt 1,8), przyjaźnią (1Sm 20,8), przysięgą (Rdz 21,23), władzą (2Krn 
24,22), por. Józef Kudasiewicz: Kochać miłosierdzie, [w:] Powołanie i służba. Księga jubileuszowa ku 
czci Biskupa Mieczysława Jaworskiego w 70 rocznicę urodzin, red. Kazimierz Gurda, Tadeusz Gacia, 
Kielce 2000, s. 82-83; John Goldingay: Old Testament Theology. Volume 2: Israel’s Faith, Downers 
Grove, Illinois cop. 2006, s. 118; Walter Brueggemann: Theology of the Old Testamentwith CD-ROM. 
Testimony, Dispute, Advocacy, Augsburg, Minneapolis 1997, s. 217. 
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Kosów Lacki i okolice był terenem naznaczonym obecnością kompleksu obozów 
w Treblince. Schronienia szukali zbiegli więźniowie i uciekinierzy z transportów, 
a także Żydzi, którzy zdołali przetrwać obławę6. Za tymczasową kryjówkę służyły 
okoliczne lasy. Żydzi próbowali nawiązać kontakt ze znajomymi Polakami, ale bardzo 
często okoliczności wojny postawiły im na drodze zupełnie nieznane osoby. Dotyczy 
to głównie tych, którzy uciekli z transportu do obozu śmierci, a pochodzili z miejsco-
wości odległych od omawianego obszaru. 

Polacy zamieszkujący wsie i miasta gminne dość często żyli w biedzie, a rodziny 
były wielodzietne, żyjące z pracy na roli. Mimo skromnych warunków potrafili oni 
przyjąć tych, którzy pukali do ich drzwi. Właściciele majątków również nie byli obo-
jętni na cierpienie Żydów. Angażowali się także księża i siostry zakonne. 

W ramach udzielanej pomocy przede wszystkim podawano jedzenie ukrywającym 
się w lesie, którzy czasem chodzili od domu, do domu i prosili o chleb. W niektórych 
przypadkach oferowano nocleg, a następnego dnia zaopatrywano w żywność na dro-
gę. Podejmowano również decyzję o ukrywaniu. Jako kryjówki służyły budynki go-
spodarcze lub też przygotowywano specjalne pomieszczenia pod podłogą w stodole 
czy nawet w domu. Liczba ukrywanych Żydów niekiedy przekraczała nawet 10 osób. 
Polakom udawało się czasem uzyskać fałszywe dokumenty, dzięki którym Żydzi 
o innych rysach niż typowane przez Niemców mogli się swobodnie przemieszczać. 
Niestety niejednokrotnie udzielana pomoc była dostrzeżona przez osoby trzecie, które 
nie omieszkały powiadomić o tym Niemców. Pomagający Polacy byli zatem narażeni 
na niespodziewane, ale regularne rewizje, które nieraz kończyły się rozstrzelaniem. 
Dobrze zakamuflowana pomoc spotykała się z radykalną odpowiedzią Niemców – 
obławą. 

W pomoc Żydom angażowali się także pracownicy kolei. Starali się podawać wodę 
uwięzionym w wagonach lub też całkowicie zaniechali wykonywania swoich obo-
                                                             
6  Pomoc Żydom zbiegłym z transportu do Treblinki, zob. Relacja Wacława Iglickiego, [online, dostęp 

24 IX 2016 r.], dostępny w Internecie: www.centropa.org/biography/waclaw-iglicki#During the war 
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wiązków. Były też przypadki, kiedy gromadzono informacje dotyczące liczby osób 
przewożonych w transportach, które następnie przekazywano organom podziemia 
jako dowód zbrodni. 

Poniższe zestawienie zawiera świadectwa poszczególnych osób umieszczone 
w wyżej wspominanych grupach: zamordowani, pomagający, Sprawiedliwi. 

 
Zamordowani 
 
Pierwszą prezentowaną grupę stanowią Polacy, którzy za ratowanie ludności ży-

dowskiej zapłacili najwyższą cenę. Wśród nich są trzy indywidualne osoby, pojedyn-
czy członkowie dwóch rodzin oraz ofiary obławy we wsi Paulinów, oddalonej od Ko-
sowa ok. 10 km. 

Jan Maletko i Remigiusz Pawłowicz pracowali na kolei. Gdy 20 sierpnia 1942 r. 
w Treblince stały wagony, a w nich zamknięci Żydzi, obaj Polacy zaczęli podawać im 
wodę. Jeden ze strażników zauważył pomagających i otworzył ogień. Remigiusz zdołał 
się ukryć, natomiast 21-letni Jan zginął7. Natomiast Grzegorz Ząbecki (ur. 9 maja 
1904 r.), brat pracującego na kolei Franciszka Ząbeckiego (przedstawiony poniżej), 
współpracował z AK. Posługiwał się pseudonimem „Zbroja”. W ramach konspiracyjnej 
działalności kontaktował się z więźniami z obozu Treblinka I i przemycał broń. 
W maju 1943 r. aresztowano go i umieszczono na Pawiaku. Następnie został zesłany 
do Auschwitz, a w styczniu 1944 r. do Mauthausen-Gusen (numer obozowy 45330), 
gdzie zginął 12 maja 1944 r.8. 
                                                             
7  Por. Edward Kopówka, Paweł Rytel-Andrianik: Dam im imię na wieki (Iz 56,6). Polacy z okolic Treblinki 

ratujący Żydów, Oksford-Treblinka 2011, s. 94, 144, 186-187; Wacław Zajączkowski, Martyrs of Charity, 
Waszyngton 1988, s. 236; Ząbecki Grzegorz, [online, dostęp 29 IX 2016 r.], http://www.straty.pl 

8  Por. Piotr Ząbecki: Był skromnym człowiekiem, „Życie Siedleckie” 13 XII 2013, s. 21, [online, dostęp 23 
IX 2016 r.], http://www.zyciesiedleckie.pl/zyciowe-sprawy/7509-byl-skromnym-czlowiekiem 
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Inny pracownik kolei Stanisław Przyborowski mieszkał z żoną Aleksandrą w Wól-
ce Okrąglik. Wykonywał pracę maszynisty na stacji w Małkini. Jego zadaniem było 
prowadzenie pociągów do Treblinki. Stanisław nie chciał pracować dla Niemców, 
dlatego uciekł i ukrył się u krewnych w Wólce Okrąglik. Tylko przez jakiś czas mógł 
czuć się bezpiecznie. Złapano go przy posiłku we własnym domu. Został aresztowany 
i zesłany do obozu Treblinka I. Najprawdopodobniej Stanisław zginął tam z wycień-
czenia9. 

Z kolei Jan Gerej z Tchórzowej razem z rodziną: żoną Marianną, dziećmi – Wikto-
rem, Stefanem i jego żoną Anną, Wacławem oraz Janiną, opiekował się kilkunastolet-
nim żydowskim chłopcem. Żyd przychodził do gospodarstwa po jedzenie i nigdy nie 
spotkał się z odmową. Gerejowie niektórych Żydów ukrywali w stodole. Niestety, 
z powodu donosu, w ich miejscu zamieszkania pojawili się Niemcy. Zabrali oni  
62-letniego Jana i wywieźli w stronę Zuzułki, a następnie rozstrzelali na polu. Było to 
18 stycznia 1943 r. Jan zdążył wcześniej przez znajomego przekazać rodzinie ostatnie 
pieniądze, które miał przy sobie w dniu aresztowania10. 

Ukrywania podjęła się także mieszkająca w Szwejkach rodzina Kurów. Władysława 
Kur oraz jej syn Jan (ur. 1903 r.)11 i synowa Marianna z d. Turos (ur. 1910 r.)12 
z dziećmi (córka Henryka i dwóch synów) przetrzymywali Żydówkę od wiosny  
1941 r. do 2 stycznia 1942 r. Żydówka była nauczycielką matematyki ze Sterdyni. Jan 
wykopał dla niej specjalną piwnicę w pokoju Władysławy. Najprawdopodobniej na 
skutek donosu Niemcy aresztowali Mariannę i wyprowadzili z kryjówki Żydówkę. 
Kobiety zostały wywiezione do Siedlec i tam zginęły. Aż do końca okupacji niemieckiej 
                                                             
9  Por. Edward Kopówka, Paweł Rytel-Andrianik: Dam im imię na wieki..., s. 146, 193, 412. 
10  Por. RFWA, Gerej Jan, List od Agnieszki Szopy z dn. 10 IX 2013 r.; nagranie audio sygn. 811_1618, relacja 

Marty Mikel z dn. 16 IX 2014 r. 
11  Por. RFWA, Kur, nagranie audio sygn. 811_1090 i 811_1091, relacja Henryki Lisowskiej (z d. Kur) z dn. 

26 II 2014 r. 
12  Por. RFWA, Kur, nagranie audio sygn. 811_1090 i 811_1091, relacja Henryki Lisowskiej (z d. Kur) z dn. 

26 II 2014 r. 
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Jan musiał się ukrywać, co trwało ok. trzech lat. W tym czasie dzieci Kurów poddawa-
ne były represjom ze strony Niemców. Grożono im śmiercią, ponieważ nie chciały 
wyjawić, gdzie się ukrywa ich ojciec13. 

Zbiegli z obozu w Treblince Żydzi szukali schronienia w okolicznych wioskach. 
Przykładem udzielania zbiorowej pomocy są mieszkańcy wsi Paulinów. Niektórzy 
z nich przyjmowali Żydów na nocleg, żywili ich i przekazywali informacje o sytuacji na 
froncie. Zmowa milczenia doprowadziła do tego, że Niemcy musieli posłużyć się pod-
stępem, aby uzyskać informacje o osobach pomagających. Dwóch przekupionych Ży-
dów dokonało oglądu wsi. Podobnie jak inni prosili o pomoc, korzystali z niej i jedno-
cześnie tworzyli listę nazwisk osób pomagających, która została przekazana Niem-
com. W nocy z 23 na 24 lutego 1943 r. żołnierze i policjanci niemieccy zorganizowali 
obławę, w wyniku której rozstrzelanych zostało 16 osób z Paulinowa i okolic. Byli to 
Franciszek Augustyniak, Czesław Borowy, Jan Brzozowski, Zygmunt Drgas, Józef Ko-
towski z żoną Ewą oraz ich syn Stanisław. Kotowscy osierocili trójkę pozostałych 
dzieci Stanisławę, Kazimierza i Czesława. Zginął także Stanisław Hendoszko, Marian 
Nowicki, Stanisław Piwko, Zygmunt Uziębło, Franciszek Kierylak, Wacław Pogorzelski, 
Jan Siwiński, Franciszek Śliwiński i Aleksandra Wiktorzak14. 

                                                             
13  Por. Wacław Zajączkowski: Martyrs..., s. 494; RFWA, Kur, nagranie audio sygn. 811_1090 i 811_1091, 

relacja Henryki Lisowskiej (z d. Kur) z dn. 26 II 2014 r.; IPN BU 392/624. 
14  Por. Edward Kopówka, Paweł Rytel-Andrianik: Dam im imię na wieki..., s. 144, 186-187; Wacław Za-

jączkowski: Martyrs..., s. 171-174, 199-200; Józef Fajkowski, Jan Religa: Zbrodnie hitlerowskie na wsi 
polskiej 1939-1945, Warszawa 1981, s. 344-345; Janina Hera: Polacy ratujący Żydów. Słownik, War-
szawa 2014, s. 358; Wacław Piekarski: Obwód Armii Krajowej Sokołów Podlaski Sęp, Proso 1939–1944, 
Warszawa 1991, s. 25-26; Those Who Helped. Polish Rescuers of Jews During the Holocaust, red. Ry-
szard Walczak, cz. 3, Warszawa 1997, s. 52, 64, 71, 77-78, 81, 104, 126-127; 12 sprawiedliwych z Pauli-
nowa, [online, dostęp 22 IX 2016 r.], http://www.treblinka-muzeum.eu/index.php/sprawiedliwi-z-
okolic-treblinki/12-z-paulinowa. 
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Z Paulinowa pochodzili też Stanisław Mazurek i Stanisław Kusiak. Obaj ukrywali 
Żydów za co zostali aresztowani (Mazurek w grudniu 1942 r., a Kusiak 25 lutego  
1943 r.) i zesłani do Treblinki, gdzie zginęli15. 

 

Pomagający 
 
Drugą prezentowaną grupę stanowią Polacy, którzy w różnoraki sposób pomagali 

Żydom. Pomimo zagrożenia udało się zarówno przeżyć im jak też, w wielu przypad-
kach, ich podopiecznym. Wśród pomagających są ubogie rodziny, a także pojedyncze 
osoby. 

Indywidualną pomoc niósł przedstawiony powyżej Remigiusz Pawłowicz, który 
podawał wodę Żydom stłoczonym w wagonach na stacji Treblinka. W ten sam sposób 
pomagały rodziny mieszkające w pobliżu stacji, tj. Bąkowie, Gawkowscy, Proniccy, 
Sochowie, Wierzbowscy, Ząbeccy, które przynosiły wodę i żywność16. Bracia Szymań-
scy: Czesław, Henryk, Józef, Marian i Wacław, których posesja znajdowała się przy 
torach kolejowych w Trzcińcu Małym, rzucali owoce do wagonów17. Natomiast Stani-
sław Gawkowski, który był odpowiedzialny za dokumentację wydobytego żwiru, jeż-
dżąc pociągami, przekazywał paczki żywnościowe uwięzionym Żydom i Polakom 
w obozie Treblinka I18. 

Odcięci drutami od świata więźniowie obozu mogli liczyć na pomoc ludzi z ze-
wnątrz. Stanisław Sapieja był jedną z osób wyznaczonych do przewożenia stacjonują-

                                                             
15  Por. Edward Kopówka, Paweł Rytel-Andrianik: Dam im imię na wieki..., s. 144, 186-187; Wacław Za-

jączkowski: Martyrs..., s. 173, 200; Józef Fajkowski, Jan Religa: Zbrodnie hitlerowskie..., s. 345;  
12 sprawiedliwych z Paulinowa...; Those Who Helped..., s. 87, 94. 

16  Por. Edward Kopówka, Paweł Rytel-Andrianik: Dam im imię na wieki..., s. 300. 
17  Por. RFWA, Szymański, rodzina, nagranie audio sygn. 405_4452, relacja Henryki Stefaniak z dn. 09 XI 

2013 r.; nagranie audio sygn. 811_1821, relacja Henryki Stefaniak z dn. 13 V 2014 r. 
18  Por. Edward Kopówka, Paweł Rytel-Andrianik: Dam im imię na wieki..., s. 193. 
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cych w Gutach Niemców do obozu w Treblince. Tym sposobem Stanisław przemycał 
chleb, który następnie zakopywał na terenie obozu w umówionym miejscu bądź prze-
kazywał bezpośrednio Żydom tak, aby nikt z pilnujących nie zauważył19. Chleb więź-
niom podawał także Wacław Jakubik z Kosowa Lackiego20. Natomiast pochodzący 
z Treblinki Edmund Sobotka woził buraki do obozu, a po drodze rzucał chleb21. 

Podobny rodzaj wsparcia udzielano zbiegłym z obozu więźniom. Stefania Ołta-
rzewska z córką Janiną (ur. 1930 r.) mieszkała w Majdanie Kosowskim. Obie kilku-
krotnie podawały żywność i materialnie pomagały uciekinierom22. Ukrywający się 
w lesie Żydzi przychodzili wieczorami po jedzenie do gospodarstwa Wyszomierskich 
we wsi Wszebory. Wyszomierscy sami piekli chleb i dzielili się nim, choć rodzina liczy-
ła 10 osób, tj. Jan i Kazimiera Wyszomierscy z dziećmi Aleksandrą, Cecylią i Francisz-
kiem oraz Józef i Marianna Wyszomierscy z dziećmi Janiną, Jadwigą i Stefanem23. Bro-
nisława Mikołajczuk ze wsi Rytele-Olechny podała jedzenie dwóm Żydom ukrywają-
cym się w okolicy24. Pomoc żywnościową nieśli także Bronisław Ośrodek i jego żona 
Regina z Gliny Maliszewskiej25. Natomiast Stanisław Wójcik (ur. 1902 r.) z żoną Ma-
rianną z d. Antoniak (ur. 1905 r.), mieszkający w Wólce Okrąglik, podarowali ubranie 

                                                             
19  Por. RFWA, Sapieja Stanisław, nagranie audio sygn. 405_3479, relacja Zofii Borowej z dn. 21 XI 2013 r.; 

List od Zofii Borowej, brak daty. 
20  Por. RFWA, Jakubik Wacław i Zofia, nagranie audio sygn. 811_2229, relacja Elżbiety Podkopii z dn.  

10 VII 2014 r. 
21  Por. RFWA, Sobotka Edmund i Honorata, nagranie audio sygn. 811_0704, relacja Janiny Kacprzyk z dn. 

29 I 2014 r. 
22  Por. RFWA, Ołtarzewska Stefania i Janina, nagranie audio sygn. 811_3558, relacja Janiny Maleszewskiej 

(z d. Ołtarzewskiej) z dn. 30 IX 2015 r. 
23  Por. Edward Kopówka, Paweł Rytel-Andrianik, Dam im imię na wieki..., s. 303, 329-330. 
24  Por. RFWA, Mikołajczuk Bronisława, nagranie audio sygn. 811_1375, relacja Aliny Kurszys z dn. 27 III 

2014 r. 
25  Por. RFWA, Ośrodek Bronisław i Regina, nagranie audio sygn. 405_4622, relacja Jerzego Ośrodka z dn. 

11 XII 2013 r. 
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uciekającemu Żydowi, który zapukał do ich okna w nocy26. Podobną pomoc udzielili 
Władysław i Anna Stefaniakowie we wsi Dębe. Uciekającym Żydom podali jedzenie 
oraz ubrania. Wręczono im także kosy, dzięki czemu mogli udawać żniwiarzy i konty-
nuować ucieczkę27. 

Mieszkańcy Kosowa i okolic otwierali drzwi swoich domostw udzielając krótkiego 
bądź dłuższego schronienia. Ukrywanie angażowało wszystkich członków rodziny 
i całkowicie odmieniało ich dotychczasowy rytm życia – częstokroć pojawiały się nie-
mieckie rewizje. Taką pomoc niósł Marian Choromański ze wsi Telaki. W swoim domu 
ukrywał Dawida Lesmana, który posługiwał się fałszywym imieniem i nazwiskiem – 
Tadeusz Wrzosek28. Stanisław Rytel, sołtys ze wsi Rytele Wszołki, razem z rodziną 
w swoim domu ukrywał żydowską dziewczynę, dla której wystarał się o fałszywe 
dokumenty na nazwisko Henryka Mioduszewska. Ze względu na piastowany urząd, do 
domu Rytelów przychodzili często Niemcy, dlatego Żydówka musiała ukrywać się za 
piecem, dzięki czemu ocalała29. Bolesław Zawistowski również pełnił funkcję sołtysa, 
ale we wsi Natolin koło Zuzeli. Razem z żoną Stefanią ukrył pewnej nocy dwóch Ży-
dów ściganych przez policję. Zasłonięci ubraniem przy piecu zostali niezauważeni 
przez ścigających. Zawistowscy nakarmili uciekinierów, którzy rano odeszli30.  

Stanisław Maliszewski (ur. w lipcu 1904 r.) oraz jego żona Janina z d. Bruszewska 
(ur. 22 grudnia 1908 r. w Rytelach Święckich) dostarczali żywność Żydom z Kosowa 
Lackiego. Maliszewscy mieszkający w Rytelach Wszołkach również udzielili schronie-
nia Żydowi nazywanemu Berko z Rytel Suchych, który przychodził niekiedy u nich 
przenocować. Wśród osób, które doświadczyły od nich pomocy  był młody Żyd  z  Mor- 
                                                             
26   Por. RFWA, Wójcik Stanisław i Marianna, List od Haliny Sikorskiej (z d. Wójcik), brak daty. 
27  Por. RFWA, Stefaniak Władysław i Anna, nagranie audio sygn. 405_4452, relacja Stefana Stefaniaka z dn. 

09 XI 2013 r. 
28  Por. Edward Kopówka, Paweł Rytel-Andrianik: Dam im imię na wieki..., s. 299, 322-324. 
29  Por. Tamże, s. 295, 315. 
30  Por. RFWA, Zawistowski Bolesław i Stefania, nagranie audio sygn. 811_0716, relacja Elżbiety Podkopiak 

z dn. 29 I 2014 r. 
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dów, uciekinier (wraz z córką) z getta w Sterdyni. 
W pomoc były zaangażowane dzieci Stanisława 
i Janiny: szczególnie Eugenia oraz Hieronim, 
Teresa i Irena (zachorowała i zmarła w czasie 
okupacji niemieckiej)31. Stanisław Wróbel razem 
z rodziną mieszkający w Zofjówce (kolonia Jaku-
biki) ukrywał przez dwa tygodnie Eńkę Lejbową 
z Rytel Wszołek, która uciekła z marszu do Tre-
blinki. Jej mąż i dzieci zginęli w obozie. Lejbowa 
następnie znalazła schronienie u Franciszka 
i Emilii Dąbrowskich w kolonii Bór nieopodal 
Rytel Wszołek. Udało jej się przeżyć wojnę i osta-
tecznie wyjechała do Izraela32.  

Noclegu w stodole i w domu udzielała ucieki-
nierom z Treblinki rodzina Jaźwińskich z Żoch. 
Żydzi następnie byli odprowadzani do lasu, a na 
drogę otrzymywali jedzenie. W pomoc zaanga-
żowany był Stefan z żoną Anastazją, która była 
wówczas w ciąży, i ich córka Aurelia. Jeden 
z sąsiadów doniósł Niemcom o działalności ro-
dziny Jaźwińskich, w skutek czego dokładnie 

przeszukano ich gospodarstwo. Stefan wcześniej 
zdołał zatuszować ślady obecności Żydów, co ocali-

                                                             
31  Por. RFWA, Zębrowska Eugenia, Rytele Wszołki, 08 VIII 2016 r., (nieedytowany materiał video); Mali-

szewski Stanisław i Janina, nagranie audio sygn. 405_2993, 405_2994, relacja Eugenii Zębrowskiej (z d. 
Maliszewskiej) z dn. 14 XI 2013 r.; List Eugenii Zębrowskiej (z d. Maliszewskiej), brak daty. 

32  Por. RFWA, Zębrowska Eugenia, Rytele Wszołki, 08 VIII 2016 r., (nieedytowany materiał video); 
Edward Kopówka, Paweł Rytel-Andrianik: Dam im imię na wieki..., s. 315. 

Janina Maliszewska z wnuczką  
Władysławą Zębrowską, ok. 1960 r. 
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ło życie rodzinie33. W Treblince Edmund Sobotka z żoną Honoratą ukrywali Żydówkę 
mimo denuncjacji ze strony sołtysa34. Ranny w czasie ucieczki Żyd znalazł schronienie 
w domu Ołowskich w Trzcińcu Małym. Polska rodzina opatrzyła rany i pozwoliła zo-
stać Żydowi na kilka dni35. W Prostyni Czesław Kobus ukrywał Żydów w piekarni36. Za 
kryjówkę służyły doły w ziemi wyściełane sianem. W takich warunkach przechowy-
wano przez tydzień żydowską rodzinę (rodziców z trójką dzieci) we wsi Dębe, którą 
przyjęli Stefan i Henryka Matczukowie. Udzielili oni także noclegu 12-letniemu chłop-
cu37. W dole przetrwał i uratował się Żyd przyjęty przez Smuniewskiego z Kosowa 
Lackiego38. 

Najwięcej Żydów przechowało się u rodziny Górali, która mieszkała na kolonii Ko-
sów Lacki. Gospodarstwo na uboczu mogło dobrze spełniać funkcję kryjówki. Jan 
i Aleksandra Góralowie mieli czwórkę dzieci i wszyscy mieszkali w jednym gospodar-
stwie. Syn Stanisław był już żonaty z Katarzyną. Cztery córki Górala, Henryka (ur. 
1920 r.), Adela (ur. 1922 r.), Czesława (ur. 1924 r.) i Lucyna (ur. 1926 r.), brały udział 
w pomocy. Henryka razem ze swoim mężem Stanisławem Ziółkowskim (ur. 1905 r.) 
mieszkała nieopodal domu rodziców, dlatego też często przychodziła razem z nim by 
pomóc. Pierwsi Żydzi przyszli do Górali po likwidacji kosowskiego getta 22-24 wrze-
śnia 1942 r.  Niektórzy  z  nich przeżyli  i  dalej  mieszkali  w  mieście. Dołączyli do nich  
                                                             
33  Por. RFWA, Jaźwiński Stefan i Anastazja, nagranie audio sygn. 405_2058, relacja Aurelii Gut (z d. Jaź-

wińskiej) z dn. 17 X 2013 r.; nagranie audio sygn. 811_3635, relacja Aurelii Gut (z d. Jaźwińskiej) z dn. 
19 XI 2015 r. 

34  Por. RFWA, Sobotka Edmund i Honorata, nagranie audio sygn. 811_0704, relacja Janiny Kacprzyk z dn. 
29 I 2014 r. 

35  Por. RFWA, Ołowski, rodzina, nagranie audio sygn. 405_4452, relacja Henryki Stefaniak z dn. 09 XI  
2013 r.; nagranie audio sygn. 811_1821, relacja Henryki Stefaniak z dn. 13 V 2014 r. 

36  Por. RFWA, Kobus Czesław i Marianna, nagranie audio sygn. 405_4245, relacja Teresy Milewskiej z dn. 
05 XII 2013 r.; nagranie audio sygn. 811_1629, relacja Teresy Milewskiej z dn. 25 IX 2014 r. 

37  Por. RFWA, Matczuk Stefan i Henryka, nagranie audio sygn. Matczuk Henryka i Stefan, relacja Moniki 
Zakrzewskiej z dn. 06 IX 2013 r. 

38  Por. RFWA, Smuniewski, nagranie audio sygn. 811_2229, relacja Elżbiety Podkopii z dn. 10 VII 2014 r. 
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Jan i Aleksandra Góralowie, wiosna 1944 r. 
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inni ocaleni Żydzi z okolicznych wsi. Żydzi przeczuwali jednak, że Niemcy kolejny raz 
zorganizują akcję, dlatego szukali stałej kryjówki u Polaków. Bracia Mendel i Abram 
Rzepka znaleźli ją u gospodarza Jana Górala w październiku 1942 r. Dołączyła do nich 
rodzina Koenigsztajnów. Rzepka i Koenigsztajnowie ukrywali się wpierw na strychu 
w oborze. Następnie razem z Janem Góralem wykopali kryjówkę pod stodołą. Niedłu-
go potem do ukrywających się dołączyła Żydówka Gitel Głownia z córką Feigą. Feiga 
w tym czasie była w ciąży. Jan Góral nie odmówił także pomocy trzem uciekinierom 
z Treblinki. W sumie w kryjówce pod stodołą musiało wspólnie zamieszkać 11 osób39. 

Jan Góral odwiedzał Żydów, dostarczał im gazety i nowe wieści. Żona Górala, Alek-
sandra, przynosiła codziennie jedzenie. Niestety nie udało się uratować dziecka Feigi. 
Jeden z mieszkańców kryjówki pozbawił je życia40. Zakładano, że pomoc będzie trwała 
kilka miesięcy. Jednak Żydzi ukrywali się przez ok. dwa lata. Myśli o zagrożeniu przez 
cały czas towarzyszyły rodzinie Górali. Córka Henryka wyraziła to w następujących 
słowach:  

 
I tak ten czas zbywał, ale to się tak zdaje tylko na wolności, że to jest… ten czas zbywa, ale 
kładziesz się z myślą o tym. Budzisz się tak samo, z myślą o tym”41. 
 
W pomoc aktywnie angażowały się także dzieci, nie zawsze świadome w czym do-

kładnie uczestniczą. Żyd, który uciekł z Treblinki II, ukrywał się za budynkami gospo-
darczymi we wsi Treblinka. Otrzymywał jedzenie od miejscowych dzieci, w tym m.in. 
od Zofii Złotkowskiej, Stanisława Zawadzkiego  i  starszego  od  nich  Wacława  Decyka  
(ur. 18 listopada 1919 r.). Rodzice tych dzieci przygotowywali jedzenie i wysyłali 
z nim własne pociechy, ponieważ sami bali się. Pomoc ta trwała ok. miesiąca42. 
                                                             
39  Por. Edward Kopówka, Paweł Rytel-Andrianik: Dam im imię na wieki..., s. 291; 307-308, 332. 
40  Por. RFWA, Góral Jan i Aleksandra, List od Janusza Moczulskiego, brak daty (szerzej o tym zob. tekst 

Janusza Moczulskiego w niniejszym tomie – przyp. red.) 
41  Por. RFWA, Góral Jan i Aleksandra, Felieton TV, relacja Henryki Siniakowskiej (z d. Góral) z dn. 02 X 

2015 r. 



MIESZKAŃCY KOSOWA LACKIEGO I OKOLIC RATUJĄCY ŻYDÓW W CZASIE ZAGŁADY  

299 

                 
 

              Zofia Floryszczyk                                               Karol Socha 
              z d. Złotkowska 

 
Karol Socha swoją córkę Halinę wprowadził w pracę dla podziemia. Razem z ro-

dziną ukrywał Żyda z Radomia w stodole. Karol pracował na kolei w Treblince (był 
nastawniczym) i w szczytowym okresie, kiedy transporty do Treblinki były bardzo 
częste, rzadko pojawiał się w domu. Udało mu się przywieźć z Radomia dokumenty 
i ubranie należące do Żyda. Jego córka Halina przypadkiem odkryła mężczyznę ukry-
wanego w stodole. Jeszcze jako dziecko otrzymała misję przeprowadzenia go na stację 

                                                                                                                                                           
42  Por. Edward Kopówka, Paweł Rytel-Andrianik: Dam im imię na wieki..., s. 299, 327; RFWA, Złotkowska 

Zofia, Relacja Zofii Floryszczyk (z d. Złotkowskiej), brak daty. 
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kolejową w Małkini, która zakończyła się sukcesem43. Natomiast Matusikowie ze wsi 
Maliszewa przygotowywali jedzenie Żydom ukrywającym się w lesie. Ich syn Włady-
sław w drodze do szkoły zostawiał pakunek z żywnością. Poza tym u Aleksandra 
i Czesławy Matusików uciekinierzy z Treblinki mogli znaleźć miejsce na nocleg. Cza-
sem rodzina pozwalała Żydom pozostać i ukryć się przez kilka dni, np. Żydówka ze 
Stoczka przebywała ok. tygodnia44. 

Troskliwą opieką otoczyły Żydów także Siostry Opatrzności Bożej. Ich placówka 
znajdowała się w Sterdyni, 10 km od Kosowa. Ta rodzina zakonna, której przełożoną 
była s. Jolanta Anna Puchałka, bez reszty oddała się służbie ludziom. Siostry udzielały 
pomocy uciekinierom z obozów, w tym także Żydom. Poza żywieniem starały się o ich 
relokację, utrzymując wszystko w największej tajemnicy45. Także ks. Sergiusz Góral-
czuk zastępujący od maja 1943 r. proboszcza w Ugoszczy, pomimo niebezpieczeństwa, 
ukrywał na plebanii dwóch młodych Żydów. Mężczyźni uciekli z obozu 2 sierpnia 
1943 r., kiedy wybuchł tam bunt. Ks. Sergiusz dostarczał także innym Żydom jedzenie 
i tymczasowo ukrywał uciekinierów z transportów oraz znajdował im bezpieczniejsze 
miejsca. W sumie przez plebanię przewinęło się ok. 7 osób46. 

Innym rodzajem pomocy jest działalność wywiadowcza Franciszka Ząbeckiego. 
Pracował on jako dyżurny ruchu w Treblince w latach 1941-1944. Współpracował 
z AK podobnie jak wspomniany wyżej jego brat Grzegorz. Używał pseudonimu „Daw-
ny”. Franciszek prowadził wywiad, zbierał i dokumentował informacje o liczbie za-

                                                             
43  Por. Edward Kopówka, Paweł Rytel-Andrianik: Dam im imię na wieki..., s. 300, 324-327. 
44  Por. RFWA, Matusik Aleksander i Czesława, nagranie audio sygn. 811_1226, relacja Heleny Stefan  

(z d. Matusik) z dn. 11 III 2014 r.; nagranie audio sygn. 811_1694D, relacja Heleny Stefan (z d. Matusik) 
z dn. 25 IV 2014 r. 

45  Siostra Jolanta Puchałka zaraziła się tyfusem od chorych w wyniku czego zmarła 16 II 1942 r., por. 
Edward Kopówka, Paweł Rytel-Andrianik: Dam im imię na wieki..., s. 298-299, 321-322; RFWA, Puchał-
ka Jolanta, nagranie audio sygn. 140507_0128, relacja Władysława Żura z dn. 07 V 2014 r. 

46  Por. Edward Kopówka, Paweł Rytel-Andrianik: Dam im imię na wieki..., s. 301, 328-329; Paweł Rytel-
Andrianik, Księża ratujący Żydów, „Echo Katolickie” 2013, 34. 
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mordowanych Żydów, które następnie dowództwo AK przesyłało do Londynu. Pod 
koniec wojny udało mu się wykraść listy poświadczające liczbę transportów i osób 
wywiezionych do obozu w Treblince. Uzyskane dokumenty jak i zeznania Franciszka 
stały się materiałem dowodowym w procesach hitlerowców w Düsseldorfie, w Biele-
feld i we Frankfurcie nad Menem47. 

 

Sprawiedliwi 
 
Trzecią prezentowaną grupę stanowią Polacy, którzy zostali uhonorowani tytułem 

„Sprawiedliwych wśród Narodów Świata” przez Instytut Yad Vashem w Jerozolimie. 
Są to rodziny, które zdecydowały się przyjąć osoby narodowości żydowskiej pod swój 
dach i w okupacyjnej codzienności opiekować się nimi. Ze względu na oficjalne wy-
różnienie historie tych rodzin zostały dobrze udokumentowane. 

Wśród odznaczonych znajdujemy Ludwika Kołkowskiego (ur. 1918 r.) razem 
z matką Stanisławą z d. Rostkowską (ur. 8 maja 1892 r.), który mieszkał w Adolfowie. 
Ludwik współpracował z AK, ale działał też na własną rękę. Pomagał uciekinierom 
z getta w Kosowie Lackim. Znajdował dla nich kryjówki u mieszkańców pobliskich wsi 
takich jak Adolfów, Ceranów i Długie Kamieńskie, a także w specjalnie przygotowa-
nych schronach. Żydów następnie przenoszono w inne miejsca czy też pomagano im 
dostać się do ZSRR48. Gdy w 1942 r. Hersz i Chana Kreplakowie uciekli z transportu do 
Treblinki, przybyli do Adolfowa i udali się do Kołkowskich, ponieważ Stanisława przy-
jaźniła się z Kreplakami jeszcze przed wojną. Ludwik z matką przygotował dla nich 
kryjówkę w budynku gospodarczym, w którym Żydzi przebywali do sierpnia 1944 r.  
                                                             
47  Por. Piotr Ząbecki: Był skromnym człowiekiem...; Franciszek Ząbecki spisał wspomnienia wojenne 

w książce Wspomnienia dawne i nowe, Warszawa 1977. 
48  Por. RFWA, Kołkowska Stanisława i Ludwik, List od Stefana Grabowskiego z dn. 18 III 2014 r.; Halina 

Guzowska: W Polsce jest ich 1700. Sprawiedliwi wśród Narodów Świata, „Słowo Powszechne” (b.d.), 
s. 5. 
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                 Ludwik Kołkowski                                    Erazm Augustyniak 

 
W gospodarstwie Kołkowskich ukrywała się tymczasowo także Inka Akselrod, któ-

rej udało się uciec z transportu. Wszyscy Żydzi przeżyli i po wojnie wyemigrowali. 
Pozostali jednak w kontakcie z Ludwikiem. Kołkowiskim nadano tytuł „Sprawiedli-
wych” w roku 198449. 

Kolejnymi uhonorowanymi jest rodzina Pogorzelskich. Julian z żoną Michaliną 
i synem Stanisławem mieszkał w Orzeszówce, gdzie od sierpnia 1943 r. ukrywał 
w wykopanym tunelu pod stodołą uciekinierów z Treblinki. Byli to Abram Kolski, 
                                                             
49  Por. The Encyclopedia of the Righteous Among the Nations, red. Sara Bender, Israel Gutman t. 4: Poland,  

cz. 1, s. 362–363; Edward Kopówka, Paweł Rytel-Andrianik: Dam im imię na wieki..., s. 200; Kołkowski 
Family, File 2948, [online, dostęp 23 IX 2016 r.],  
http://db.yadvashem.org/righteous/family.html?language=en&itemId=4044895; RFWA, Kołkowski 
Ludwik, List od Stefana Grabowskiego z dn. 18 III 2014 r. 
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Gustaw Baraks (lub Boraks), Henryk Klein, Henoch Brener, Stanisław Kohen, Albert 
Kohen i Szaja Lachman. Stanisław spotkał Żydów w lesie, gdy zwoził drzewo. Posta-
nowił zabrać ich ze sobą i do 1945r. razem z ojcem Julianem dbał o wszystkie ich po-
trzeby. Julianowi i Stanisławowi nadano tytuł „Sprawiedliwych” w roku 196950. 

Pinchas Lerman z żoną i córką oraz jej kuzynką uciekli w czasie likwidacji getta 
w Sterdyni. Schronienie znaleźli u Henryka Radomskiego (ur. 1914 r.), który z żoną 
Zofią (ur. 1914 r.) mieszkał w Seroczynie. W spiżarni Radomskich została wykopana 
kryjówka, w której Lermanowie doczekali końca wojny. W 1992 r. Henryka i Zofię 
odznaczono tytułem „Sprawiedliwych”51. 

W majątku Jasieniec, oddalonym 3-4 km od obozów Treblinka I i II, mieszkali Gu-
staw (ur. 1874 r.) i Kazimiera (ur. 1914 r.) Diehlowie razem z czwórką dzieci. Ucieki-
nierzy z Treblinki mogli znaleźć u Diehlów tymczasowe schronienie w stodole. Wie-
czorami Kazimiera nosiła im jedzenie. W 1942 r. Gustaw Diehl na prośbę swojej 
krewnej z Warszawy, Maryli Diehl-Skierskiej, zgodził się ukrywać Esterę Gaist i spro-
wadził dziewczynkę do Jasieńca. Oficjalnie Estera uchodziła za siostrzenicę Gustawa. 
Dla niej wystarał się o fałszywe dokumenty na imię i nazwisko Marii Borowskiej, a gdy 
została aresztowana i wysłana do obozu pracy, Gustaw wstawił się za nią u komen-

                                                             
50  Por. Edward Kopówka, Paweł Rytel-Andrianik: Dam im imię na wieki..., s. 231; Wywiad z Abrahamem 

Kolskim 29 III 1990 United States Holocaust Memorial Museum, Waszyngton; relacja Abrahama Kol-
skiego Shoah Foundation Institute for Visual History and Education, University of Southern Califormia, 
Interview Code 49970; relacja Gustawa Boraksa Yad Vashem Archives; The Encyclopedia of the Righ-
teous Among the Nations..., cz. 2, s. 625–26; Pogorzelski Family, [online, dostęp 23 IX 2016 r.], 
http://db.yadvashem.org/righteous/family.html?language=en&itemId=4035193; RFWA, Pogorzelski 
Julian i Michalina, nagranie audio sygn. 811_1933, relacja Mieczysławy Pogorzelskiej i Anny Ruszczak 
z dn. 26 V 2014 r. 

51  Por. Edward Kopówka, Paweł Rytel-Andrianik: Dam im imię na wieki..., s. 241; Radomski Family, [onli-
ne, dostęp 23 IX 2016 r.], db.yadvashem.org/righteous/family.html?language=en&itemId=4035223 
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danta obozu. Estera pozostała w Jasieńcu do końca wojny. Małżeństwo Dhielów zosta-
ło uhonorowane tytułem „Sprawiedliwych” w roku 199852. 

Inną rodziną sprawiedliwych są Augustyniakowie, Erazm i Kazimiera z córkami 
Janiną, Heleną i Stanisławą, ze wsi Mursy Nowe, którzy przyjęli żydowską rodzinę 
Rozenbaumów. Było to w sumie ok. 5 osób. Żydzi ci uciekli z Kosowa Lackiego krótko 
przed likwidacją getta. Augustyniakowie ukryli ich w oborze, ale nie umknęło to uwa-
dze sąsiadów, którzy zawiadomili Niemców. Od tego momentu rodzina miała stałe 
rewizje, mimo to nadal ukrywała Żydów. Niemcy nie odnaleźli kryjówki, a Rozenbau-
mowie przetrwali tak do sierpnia roku 1944. W 1974 r. i w 1985 r. członków rodziny 
Augustyniaków uhonorowano tytułem „Sprawiedliwych”53. 

We wsi Sabnie Wojciech Konopczyński (ur. 23 kwietnia 1902 r.) razem z żoną He-
leną (ur. 1904 r.) latem 1942 r. przyjął Abrahama Rotsztajna, jego siostrę i narzeczo-
ną. Polska rodzina prowadziła gospodarstwo. Konopczyńscy ukrywali Żydów na stry-
chu w oborze aż do lipca 1944 r. W 1993 r. Wojciechowi i Helenie nadano tytuł „Spra-
wiedliwych”54. 

Rodzina Karczmarczyków, Tomasz i Ewa oraz ich czwórka dzieci, mieszkali we wsi 
Brzózka. Od września 1939 r. po wkroczeniu Sowietów urząd gminy w Stoczku skie-
rował trzy rodziny żydowskie Wróblewiczów, Szczupakiewiczów i tzw. „Majorów” do 
Karczmarczyków. Wszystkie rodziny mieszkały pod jednym dachem. Jesienią 1942 r., 
                                                             
52  Por. Edward Kopówka, Paweł Rytel-Andrianik: Dam im imię na wieki..., s. 214-215, 269-270, 336-338; 

Diehl Family, File 7965, [online, dostęp 23 IX 2016 r.],  
http://db.yadvashem.org/righteous/family.html?language=en&itemId=4034517 

53  Por. Edward Kopówka, Paweł Rytel-Andrianik: Dam im imię na wieki..., s. 228-229; Augustyniak Family, 
[online, dostęp 23 IX 2016 r.],  
http://db.yadvashem.org/righteous/family.html?language=en&itemId=4044811 

54  Por. Edward Kopówka, Paweł Rytel-Andrianik: Dam im imię na wieki..., s. 240; Konopczyński Family, 
File 5599, [online, dostęp 23 IX 2016 r.],  
http://db.yadvashem.org/righteous/family.html?language=en&itemId=4034940; RFWA, Konopczyń-
ski Wojciech i Helena, nagranie audio sygn. 405_1279, relacja Ryszarda Szurkowskiego z dn. 27 IX  
2013 r. 



MIESZKAŃCY KOSOWA LACKIEGO I OKOLIC RATUJĄCY ŻYDÓW W CZASIE ZAGŁADY  

305 

gdy nasiliła się niemiecka nagonka na ludność żydowską, zlikwidowano getto 
w Stoczku i poprowadzono Żydów do Treblinki. Idący na pewną śmierć zatrzymali się 
we wsi Brzózka, gdzie rozpoczęło się długie oczekiwanie na wymarsz. Jednakże Niem-
cy przekierowali Żydów do Kosowa Lackiego obiecując lepsze warunki życia. Przeby-
wająca u Karczmarczyków rodzina „Majorów” uwierzyła niemieckiej propagandzie 
i odeszła w stronę Kosowa. Pozostałym Żydom Karczmarczykowie zaoferowali pomoc. 
Synowie Karczmarczyków, Stefan, Tadeusz (ur. 1922 r.) i Bolesław (ur. 1926 r.), przy-
gotowali dla uciekinierów kryjówki w gospodarstwie: pod podłogą w małym pokoju, 
w kopcu na ziemniaki, w szopie, w stodole pod sianem i na strychu. Jedną z Żydówek, 
Chawę, oddano pod opiekę gospodarza we wsi Wilczogęby55, gdzie pracowała jako 
gosposia. Żyda imieniem Józef również polecono do pracy we wspomnianej wsi56. 
Ponieważ oboje posługiwali się przybranymi imionami, ale nie posiadali żadnych do-
kumentów potwierdzających, wzbudzali podejrzenia. Mimo niebezpieczeństwa Chawa 
i Józef dotrwali do końca wojny. 

Z pozostałych Żydów ukrywanych u Karczmarczyków trzech opuściło kryjówkę. 
Dwóch zginęło, a jedno z dzieci zostało znalezione i ukryte w okolicach Stoczka. Ewa 
z rodziną ponadto przygarnęła uciekiniera z transportu, Chaima, krawca z Kalisza. 
W pewnym momencie, gdy sytuacja na froncie stawała się pomyślna dla uciskanych 
Polaków i Żydów, Chaim postanowił opuścić kryjówkę. Na pożegnanie zabrał zdjęcia 
Żydówek, z którymi się ukrywał. Nieszczęśliwie został złapany przez Niemców  
i w torturach wyjawił, kto mu pomagał. Niemcy przyszli do gospodarstwa Karczmar-
czyków, a razem z nimi sołtys, który tak głośno się zachowywał, że zdążył ostrzec 

                                                             
55  Jedno ze źródeł podaje, że był to Zygmunt Wycecha ze wsi Wilczogęby, por. Rodzina Karczmarczyków, 

[online, dostęp 23 IX 2016 r.], http://www.sprawiedliwi.org.pl/pl/family/209/; Podawana jest także 
wieś Morzyczyn, por. Karczmarczyk Family, [online, dostęp 23 IX 2016 r.],  
http://db.yadvashem.org/righteous/family.html?language=en&itemId=4043970 

56  Najprawdopodobniej było to gospodarstwo Kowalczyków, por. Rodzina Karczmarczyków, [online, 
dostęp 23 IX 2016 r.], http://www.sprawiedliwi.org.pl/pl/family/209/ 
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ukrywane Żydówki. Niemcy nikogo nie znaleźli i nie ukarali Karczmarczyków57. Żydzi 
przebywali u tej rodziny do lipca 1944 r. W czasie ukrywania nie wszyscy członkowie 
żydowskich rodzin przeżyli, niektórzy z nich zginęli, gdyż opuścili kryjówkę58. W roku 
1996 Ewa, Tadeusz, Stefan i Bolesław zostali uhonorowani tytułem „Sprawiedli-
wych”59. 

 

Podsumowanie 
 
Postawa mieszkańców Kosowa Lackiego i okolic wpisuje się w powszechną dzia-

łalność Polaków dla ludności żydowskiej na terenach okupowanych. Udzielana pomoc 
miała albo charakter doraźny, albo stały, głównie w postaci podawanej żywności lub 
ukrywania. Na wszelki możliwy sposób starano się uchronić Żydów przed śmiercią, 
każdy na miarę swoich możliwości. Polacy potrafili pomagać tym, co posiadali,  
a w ekstremalnych przypadkach dzielili z Żydami tragiczny los. 

Motywacji, jakimi kierowali się mieszkańcy Kosowa Lackiego i okolic, było praw-
dopodobnie wiele. Dzisiaj – z perspektywy czasu – zdaje się to najmniej istotne. 
Z upływem lat tym trudniej jest je wszystkie zgłębić. W wielu świadectwach zawarte 
były określenia dotyczące naturalnego poczucia odpowiedzialności, względów huma-
nitarnych, chrześcijańskiej miłości, obowiązku moralnego, głębokiego współczucia lub 
po prostu zwyczajnego odruchu ludzkiej solidarności. Zdarzało się też i tak, że Polacy 

                                                             
57  Por. RFWA, Karczmarczyk Tomasz i Ewa, Felieton TV, relacja Tadeusza Karczmarczyka, brak daty. 
58  Chaja została zamordowana krótko po wojnie. Jej syn Józef zmarł w szpitalu, por. Edward Kopówka, 

Paweł Rytel-Andrianik, Dam im imię na wieki (Iz 56,6). Polacy z okolic Treblinki ratujący Żydów, Oks-
ford–Treblinka 2011, s. 263. 

59  Por. Rodzina Karczmarczyków, [online, dostęp 23 IX 2016 r.],  
http://www.sprawiedliwi.org.pl/pl/family/209/; Karczmarczyk Family, [online, dostęp 23 IX 2016 r.], 
http://db.yadvashem.org/righteous/family.html?language=en&itemId=4043970; Edward Kopówka, 
Paweł Rytel-Andrianik: Dam im imię na wieki..., s. 205-206, 259-264. 
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znali Żydów jeszcze z czasów przedwojennych – często byli ich sąsiadami czy znajo-
mymi. Na pytanie o to, dlaczego pomagano, najczęściej pada odpowiedź: „Jak to? Prze-
cież to człowiek…” 
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Dwadzieścia miesięcy pod ziemią 
Historia pewnego schronu 
 

Najcięższe brzemię, jakie ludzie mogą na 
nas nałożyć, to nie to, że prześladują nas 
swoją nienawiścią i  pogardą, ale że w ten 
sposób zasiewają w naszych duszach nie-
nawiść i pogardę.  

Giacomo Leopardi 
 
 
Ciekawą i dramatyczną, a zarazem jedną z ostatnich kart w historii Żydów Kosowa 

Lackiego, stanowią losy rodziny Koenigsztajnów. Zostały one dosyć dobrze przedsta-
wione w relacjach członków rodziny: Michaela (dawniej Michała)  i Jerry' ego (daw-
niej Jerzego), po zmianie nazwiska – Koenigów, oraz  Henryki Siniakowskiej (z domu 
Góral, córki Jana) i urodzonej po wojnie Teresy Waligóry (córki Czesławy  z domu 
Góral, też córki  Jana). Trzeba jednak poczynić istotne zastrzeżenie – relacje te sporzą-
dzono  po upływie około sześćdziesięciu lat. Dwaj autorzy amerykańscy: Bill Tam-
meus i Jacques Cukierkorn, którzy spisywali na początku XXI wieku relacje ocalonych 
i ich wybawców z okresu Holocaustu, w tym także relacje Jerry'ego Koeniga alias Je-
rzego Koenigsztajna, słusznie zastrzegają w przedmowie do swojej książki:  
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osobista pamięć – zwłaszcza o zdarzeniach, które zaszły w okresach pełnych stresu, a nawet 
traumy – może być wypaczona1. 
 
W przypadkowej grupie jedenastu osób ukrywanych przez rodzinę Góralów dwaj 

wymienieni Koenigsztajnowie byli najmłodsi i jedynie oni zdecydowali się upublicznić 
zapis swoich przeżyć, które dla tych, wówczas młodych chłopców, były szczególnie 
dramatyczne. Obaj wrócili do nich dopiero wtedy, kiedy z racji podeszłego wieku wy-
cofali się z życia  zawodowego. Jednak czytając uważnie ich reminiscencje, adresowa-
ne przede wszystkim do odbiorcy żydowskiego i amerykańskiego, nie sposób oprzeć 
się wrażeniu, iż zostały one przetworzone – może nawet nieświadomie – pod wpły-
wem obrazów i informacji o Holokauście rozpowszechnianych w środowiskach nie-
przychylnych Polsce i eksponujących postawy antysemickie polskiego społeczeństwa 
w okresie okupacji niemieckiej. Można ponadto zaobserwować, zwłaszcza w książce 
Michaela Koeniga alias Michała Koenigsztajna, iż wydarzenia z jego autobiografii zo-
stały wykorzystane z jednej strony do marginalizowania historii cierpienia Polaków, 
i dowartościowania martyrologii Żydów z drugiej2.  

Celem niniejszego artykułu nie jest polemika z tego rodzaju podejściem do tematu, 
lecz przedstawienie w sposób możliwie obiektywny historii ocalenia grupy żydow-
skich uciekinierów przez rodzinę Góralów z Kosowa Lackiego. 

Niestety, nie natrafiłem na wspomnienia, czy wywiady, z pozostałymi ocaleńcami, 
co być może pozwoliłoby na weryfikację opowieści braci Koenigsztajnów. Tylko po-
średnio korzystałem z informacji o losach getta w Kosowie uzyskanych od Mendla 
Rzepki (jednego z ocalonych przez rodzinę Góralów),  przywołanych przez Żydówkę 
z Kosowa Rywkę Barlew. Ku mojemu zdziwieniu, w swoim artykule publikowanym 
                                                
1  Bill Tammeus, Jacques Cukierkorn: They Were Just People. Stories of Rescue in Poland During the 

Holocaust, University of Missouri Press, Columbia 2009 (jeśli nie zaznaczono inaczej wszystkie tłuma-
czenia pochodzą od autora niniejszego artykułu). 

2  Michael Koenig: At the Edge of an Abyss. A Story of Holocaust Survival Near the Death Camp Treblinka, 
Mazo Publishers, United States 2012. 
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w kosowskiej księdze pamięci,  pominęła ona w ogóle historię Góralów, choć wymie-
nia  nazwisko Ludwika („Mundka”) Kołkowskiego mieszkającego w Adolfowie, poło-
żonym kilka kilometrów od Kosowa, który wspólnie z matką Stanisławą przechował 
Chawę Cegel vel Kreplak i Hersza Kreplaka3. 

Spoglądając na kalendarz, można przypuszczać, że chyba już wszyscy uczestnicy 
tej historii, poza braćmi Koenigami, odeszli z tego świata, nie pozostawiając świadec-
twa komu zawdzięczają ocalenie z holocaustu. 

Jestem głęboko przekonany, że nawet gdyby historia owych dwudziestu miesięcy 
spędzonych w prymitywnym schronie, została spisana przez głównych bohaterów 
zaraz po wyzwoleniu, różniłaby się  znacząco od tego, co można wyczytać obecnie: 
z jednej strony w dostępnych relacjach braci Kenigów (którzy w czasie holocaustu byli 
jeszcze dziećmi), oraz Henryki Siniakowskiej (ur. w 1920 r.) i Teresy Waligóry (uro-
dzonej juz po wojnie) z drugiej. Pewnie w takim przypadku lepiej moglibyśmy zrozu-
mieć przebieg zdarzeń i motywy postępowania bohaterów opowieści. Niestety, głów-
ne postacie tej historii już odeszły i zabrały ze sobą odpowiedzi na pytania, które dziś 
chcielibyśmy im zadać. A brak tych odpowiedzi utrudnia nam dokonanie obiektywnej 
oceny czynów i wyborów dokonanych w świecie, w którym panowały bezprawie 
i zbrodnia. W tamtym okrutnym czasie rodzinie Jana Górala udało się uratować praw-
dopodobnie więcej istnień ludzkich (w tym przypadku polskich Żydów, ale ta kwalifi-
kacja ma drugorzędne znaczenie), niż reszcie mieszkańców Kosowa Lackiego4. 

                                                
3  Rywka Barlew: Kosow Lacki: On The Edge of Treblinka, [w zbiorze:] Kosow Lacki, ed. Jacob Boas, San 

Francisco 1992, s. 16 i n. 
4  Podobny przypadek uratowania grupy Żydów w Generalnej Guberni zdarzył się w nieodległej wsi 

Czekanów, gmina Jabłonna Lacka, gdzie małżeństwo Alfreda i Bolesław Pietraszków przechowało 17 
osób, za co zostali uhonorowani pośmiertnie w 2007 roku przez Instytut Yad Vashem. Od ocalonych nie 
przyjęli żadnych kosztowności. Ich gospodarstwo (ca 100 ha) zostało rozparcelowane w ramach refor-
my rolnej. Zmarli w niedostatku. 
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Mapa opisywanych okolic Kosowa Lackiego, 1939 r. 

 



DWADZIEŚCIA MIESIĘCY POD ZIEMIĄ 

 313 

Kenigsztajnowie 
 
Na skutek dramatycznych wydarzeń  wojennych obie wspomniane na początku 

rodziny, czyli pochodząca z Pruszkowa pod Warszawą zamożna żydowska rodzina 
Koenigsztajnów i polska, skromnie żyjąca, katolicka rodzina Góralów z Kosowa Lac-
kiego, przeżyły  pod jednym dachem w trudnej koegzystencji i w nieustannym strachu 
ponad dwadzieścia miesięcy. Ogromnym wspólnym sukcesem tego współżycia narzu-
conego przez okupanta niemieckiego  było ocalenie od niechybnej śmierci jedenastu 
istnień ludzkich. Choć nikt nie uczył tych ludzi, jak mają się zachować w obliczu szale-
jącego terroru hitlerowskiego, choć nie przeszli żadnego szkolenia z zakresu surviva-
lu, to zdali życiowy egzamin współpracując ze sobą pomimo dzielących ich głębokich 
różnic narodowościowych, wyznaniowych, czy politycznych oraz uprzedzeń wynie-
sionych ze  środowisk, w których się wychowali. 

Kim byli Koenigsztajnowie i skąd się wzięli w Kosowie Lackim, skoro do czasu wy-
buchu wojny prowadzili dostatnie życie w podwarszawskim Pruszkowie? Jak doszło 
do ich pojawienia się w gospodarstwie Góralów, o których nigdy wcześniej nie słysze-
li? 

Na ten temat można znaleźć sporo informacji w  książce Michaela Koeniga,  miesz-
kającego od 1970 r. w Izraelu. Urodzony w 1932 roku w Pruszkowie jako  Michał Ko-
enigsztajn, Michael (Mike) był młodszym synem Izydora i Marii (Marysi) z domu Po-
stolskiej, oraz bratem urodzonego w 1930 r. Jerzego (obecnie Jerry'ego, obywatela 
USA). Koenigsztajnowie byli zamożnymi Żydami: posiadali trzypiętrową kamienicę 
w Pruszkowie przy ul. Kraszewskiego 12 (istnieje do dziś) oraz nowoczesną rzeźnię 
na obrzeżach miasteczka przy ul. Polnej 63. Izydor (Idek) utrzymywał kontakty za-
równo z Żydami, jak i nie-Żydami. Mimo, że rodzina przestrzegała zasad religii mojże-
szowej, była pod  względem kulturowym spolonizowana; na co dzień posługiwali się 
poprawną polszczyzną, nadali synom „chrześcijańskie” imiona i lubili muzykę Szope-
na, którą matka grała na własnym Bechsteinie. Na zdjęciu zamieszczonym w książce 
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Michaela (Mike'a) można zobaczyć jego ojca bez tradycyjnej brody, w sportowym 
ubraniu. 

Ojciec Izydora, Henoch, nabył po pierwszej wojnie światowej folwark „Kraszew” 
w Albinowie koło Kosowa. Wszystko wskazuje na to, że była to inwestycja o charakte-
rze prestiżowym, ponieważ nikt z tej rodziny w Kraszewie na stałe nie zamieszkał, 
a miejsce to służyło im jako letnisko. Gospodarstwo prowadził wynajęty zarządca, czy 
raczej dzierżawca. Wg. wpisu w księdze wieczystej z 1947 r. – w załączeniu – sporzą-
dzonego dla celów reformy rolnej, którą po wojnie objęto folwark, powierzchnia jego 
wynosiła 47,08 ha. 

Po dojściu w 1933 r. do władzy w Niemczech Hitlera polskie gazety i radio nie 
szczędziły informacji o nasilających się w tym kraju prześladowaniach Żydów. Jesienią 
1938 r. władze hitlerowskie wysiedliły pod przymusem do Polski kilka tysięcy osób 
pochodzenia żydowskiego z polskimi paszportami, które opowiadały o doznanych 
okropnościach ze strony  hitlerowców. Jerry Koenig wspomina, że jedna z takich wy-
rzuconych w 1938 r. z Niemiec rodzin żydowskich trafiła do Pruszkowa, i byli to lu-
dzie, którzy znali jego rodziców. 

 Wydaje się, że Koenigsztajnowie zupełnie zlekceważyli te niepokojące sygnały, 
gdyż nie kwapili się do opuszczenia Polski i wyjazdu, czy to do Palestyny (Michael 
twierdzi, że rodzice popierali idee syjonistyczne), czy innego kraju5. Nie działali zapo-
biegawczo, nie myśleli o tym by przygotować się na coraz bardziej prawdopodobny 
konflikt zbrojny (nie spieniężyli nieruchomości, nie zgromadzili zapasów żywności, 
itp). Nawet we wrześniu 1939 r. nie próbowali opuścić dogorywającej Polski przekra-
czając jej wschodnią, czy południową granicę, jak to zrobiło wiele tysięcy polskich 

                                                
5  Do Palestyny wyjechała np. w 1936 r. wychowana w Kosowie Lackim Rivka Barlev (z domu Liberman), 

której artykuł o zagładzie społeczności żydowskiej cytuję kilkakrotnie. 
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obywateli różnych narodowości6. Dzięki ucieczce na wschód ocalał w Związku So-
wieckim brat Marysi Koenigsztajn – Rywek Postolski. 

Jak ocenia żydowski historyk Szymon Datner, tylko ok. 10% populacji żydowskiej 
na terenie Polski podjęło walkę o życie w obliczu zagłady zagrażającej ze strony hitle-
rowskich Niemiec7, więc bierna postawa Kenigsztajnów nie była czymś wyjątkowym, 
lecz przeciwnie –  niemal normą. 

Kiedy więc po kampanii wrześniowej Niemcy wkroczyli do Pruszkowa i szybko 
utworzyli w nim getto, Koenigsztajnowie nie próbowali ukryć się, czy wyrobić sobie 
„aryjskie papiery”, lecz poszli do niego, i to niemal z pustymi rękami i bez żywności. 
Mike pisze, iż nie przypomina sobie, aby przed pójściem do getta rodzice pakowali 
walizki, czy pudła. Znaleźli się więc w trudnym położeniu, ale na szczęście, nie cierpie-
li  głodu dzięki koszom z żywnością podrzucanym im od czasu do czasu przez zaprzy-
jaźnionego Polaka Bińkowskiego. Niestety, wkrótce ta pomoc skończyła się, gdy Niem-
cy zlikwidowali getto w Pruszkowie, a znajdujących się w nim Żydów przetranspor-
towali samochodami ciężarowymi do getta warszawskiego. Przesiedlenie miało miej-
sce w środku zimy, 30 stycznia 1941 r. 

 Razem z młodymi Koenigsztajnami trafili tam także ich rodzice i pozostali liczni 
krewni, którzy z nimi mieszkali. W warszawskim getcie znaleźli się w bardzo trudnej 
sytuacji wśród obcych ludzi, walczących za wszelką cenę o przetrwanie, pomimo sze-
rzącego się głodu i chorób. Na szczęście, jak wspomina w jednym ze swoich licznych 

                                                
6  Możliwości opuszczenia Polski  istniały nawet po klęsce wrześniowej, choć mogło z nich skorzystać 

niewiele osób. Przykładem może być historia  ur. w 1923 r. w Cieszynie wybitnego sowietologa amery-
kańskiego żydowskiego pochodzenia Richarda Pipesa, który wraz z rodzicami wyjechał z Polski w paź-
dzierniku 1939 r. na podstawie paszportów jednego z państw płd.-amerykańskich, zdobytych przez oj-
ca w likwidowanej już placówce dyplomatycznej tego państwa w Warszawie. (Richard Pipes: Żyłem. 
Wspomnienia niezależnego, tłum. Władysław Jeżewski, Warszawa 2004) 

7  Jan Grabowski: Szantażowanie Żydów. Casus Warszawa 1939-45, „Przegląd Historyczny”1994, nr 4, 
s. 599. 
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wywiadów ich starszy syn Jerry8, rodzice zachowali przytomność umysłu i zdążyli 
zabrać ze sobą kosztowności, takie jak biżuteria, złote monety i obce waluty. Dzięki 
temu stać ich było na dokupywanie żywności od szmuglerów po czarnorynkowych 
cenach.  

Z licznych opracowań i relacji wiadomo, że wielu Żydów próbowało (z różnym 
skutkiem) wydostać się z getta na „aryjską” stronę miasta, i szukać schronienia 
u zaprzyjaźnionych polskich rodzin, przede wszystkim w samej Warszawie. 

Także Koenigsztajnowie postanowili uciec z getta zanim wyczerpią się ich zasoby 
finansowe. Chyba jednak nie mieli znajomych Polaków w samej Warszawie, skoro 
postanowili szukać azylu w odległym o blisko 100 km. Kosowie. Sądzili, że znajdą tam 
bezpieczny dach nad głową w należącym przecież do nich majątku „Kraszew”. Do 
przyjazdu zachęcał ich  również mieszkający w Kosowie rolnik Dawid Zylberman, 
znajomy Izydora od interesów, który listownie  zaoferował swoją pomoc i dach nad 
głową. Dzięki niewielkim łapówkom, a zwłaszcza dzięki dobremu (tzn. „aryjskiemu”) 
wyglądowi, po podzieleniu się dla bezpieczeństwa na trzy grupki, cała rodzina łącznie 
z dziadkiem Henochem (którego żona zmarła jeszcze przed wojną) szczęśliwie dotar-
ła do Kosowa. Tam została przyjęta przez  Zylbermanów i zamieszkała z nimi w dom-
ku, który składał się z dwóch pokojów i kuchni. Mike wspomina, że Zylbermanowie 
prowadzili niewielkie gospodarstwo rolne więc on z bratem  pomagali im w pracy. 
Przyjaźnili się także z ich dziećmi. Nie mogło być jednak mowy o  nauce, gdyż Niemcy 
zamknęli szkoły w getcie. 

Choć dokładnej daty opuszczenia warszawskiego getta Mike nie podaje, to praw-
dopodobnie nastąpiło to późną wiosną 1941 roku, skoro wybuch wojny ze Związkiem 
Sowieckim zastał ich już w Kosowie. Wspomnieć też trzeba, że Kosów, po podziale 
Polski  między Niemcy, a Związek Sowiecki, od 1939 r. znajdował się tuż obok nowej 
sowiecko-niemieckiej granicy, która do 22 czerwca 1941 r. przebiegała na rzece Bug. 
W  tym  okresie bliskość granicy sprzyjała  próbom ucieczki do  Związku  Sowieckiego,  
                                                
8  Linda Matz Mantle: Family traded its farm for life , „St. Louis Jewish Light” 28 XII 2005, s. 26-28. 
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które najczęściej podejmowały  osoby pochodzenia żydowskiego i komuniści. Jednak 
w miarę upływu czasu granica była coraz pilniej strzeżona przez oba graniczące ze 
sobą reżymy, a  przez to ucieczki  stawały się bardzo ryzykowne i niebezpieczne. Jadąc 
do Kosowa Koenigsztajnowie jednak w ogóle nie myśleli o opuszczeniu generalnego 
gubernatorstwa i przedostaniu się do sowieckiej Rosji, w każdym razie taka opcja  
w ogóle nie pojawia się w relacjach ich synów. 

Ironią losu jest, że Koenigsztajnowie uciekając z getta warszawskiego do odległego  
Kosowa, by się schronić i przeczekać wojnę, znaleźli się mimowolnie bardzo blisko 
Treblinki, wówczas jeszcze nieznanej, niepozornej osady, która już za kilkanaście mie-
sięcy miała się stać hitlerowskim obozem masowej zagłady. Do tego obozu niechybnie 
by ich wywieziono z Warszawy w bydlęcych wagonach, by zamordować i spalić, tak 
jak setki tysięcy innych ofiar... 

Po dotarciu do Kosowa przekonali się jednak, że ich decyzja o ucieczce z getta war-
szawskiego była słuszna, ponieważ ogólna sytuacja społeczności żydowskiej w Koso-
wie była w 1941 r. jeszcze względnie dobra w porównaniu z okropnościami, jakich 
doświadczyli w Warszawie. Mike pisze wręcz:   

 
Po piekle  warszawskiego getta, Kosów wydawał się być rajem.  
 
Faktem jest, że mimo, iż w Kosowie w pierwszym kwartale 1941 r. Niemcy utwo-

rzyli getto, ludziom żyło się jeszcze znośnie, a handel z Polakami, a nawet z żołnierza-
mi niemieckimi, których wielu przerzucono z Francji w związku z przygotowaniami 
do napadu na Związek Sowiecki, pozwalał wiązać koniec z końcem. Przychodziły też 
paczki od krewnych zza granicy i pomoc materialna od amerykańskiego JOINT-u9. 

                                                
9  Zainteresowanych historią kosowskiego getta odsyłam do artykułu Edwarda Kopówki: Getto w Koso-

wie Lackim, [w zbiorze:] Kosów Lacki. Studia i materiały z dziejów miejscowości, red. Artur Ziontek 
przy współpracy Moniki Samuel, Siedlce 2011. Zdaje się, że autor tej publikacji nie znał jednak artykułu 
cytowanej Rywki Barlew.   
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Żydzi kosowscy – wg Rywki Barlew – pośredniczyli nawet w czarnorynkowym handlu 
żywnością) pomiędzy lokalnymi rolnikami, a kupcami z Warszawy.  

Dla Koenigsztajnów przykrym zaskoczeniem było odkrycie, że nie mają wstępu do 
swego majątku „Kraszew” w Albinowie10.  Sytuację tę tak opisuje Michael Koenig:  

 
Będąc prawowitymi właścicielami tej posiadłości mieliśmy nadzieję na uzyskanie stamtąd 
pewnej pomoc. Ale nadzieja ta okazała się płonna. Kiedy przyjechaliśmy, Niemcy już doko-
nali konfiskaty majątku i ustanowili polskiego zarządcę. Pamiętam ten dzień, kiedy ojciec 
wrócił z Albinowa ze smutną wiadomością, że żadnej pomocy stamtąd nie możemy oczeki-
wać. 
 
Krewni Koenigsztajnów pozostali w getcie warszawskim aż do końca, co oznacza, 

że zamiast do Kosowa trafili do Treblinki i tam zostali zamordowani. Nasuwa się py-
tanie, czy sprowadzenie któregoś z nich w 1941 r. do Kosowa, czyli – jak to określił 
Mike – „z piekła do raju” – było dla Koenigsztajnów  niewykonalne? 

 

Akcja w Kosowie 
 
Wydaje się, że Niemcy traktowali Żydów kosowskich znacznie pobłażliwiej, gdyż 

z uwagi na bliskość Treblinki stanowili oni dogodny rezerwuar siły roboczej (głównie 
dla budowanych tam obozów). Wspomniana już Żydówka Rywka Barlew w swoim 
artykule z 1992 r. wymieniła wielu doskonałych rzemieślników, których Niemcy za-
trudnili w Treblince, dając im w początkowym okresie wyjątkowo dobre warunki 
i możliwość odwiedzania co tydzień swoich  rodzin.  

                                                
10   Kraszew w okresie okupacji był dzierżawiony od Niemców przez Wincentego Biegałłę, który wcześniej 

był rządcą majątku Józefa Górskiego w Ceranowie (zob. Józef Górski: Na przełomie dziejów, wstęp 
i oprac. Artur Ziontek, Siedlce 2006, s. 47). 
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Sytuacja ulegała gwałtownemu pogorszeniu latem 1942 roku, kiedy uruchomiono 
obóz zagłady, zwany potocznie Treblinka II, i Niemcy przystąpili do systematycznej 
likwidacji istniejących w pobliskich miasteczkach gett11. Wówczas także w Kosowie 
zapanował strach, zwłaszcza, gdy w miasteczku pojawili się pierwsi uciekinierzy 
z transportów kolejowych. Co bardziej przedsiębiorczy i zasobni  zaczęli poszukiwać 
bezpiecznych kryjówek u okolicznych chłopów, a w desperacji uciekali także do pobli-
skich lasów. Część ukryła się po prostu w kopcach, służących do przechowywania 
ziemniaków na zimę. 

Pierwszą „akcję”, jak esesmani nazywali deportacje do obozów zagłady, przepro-
wadzono w Kosowie  23 września 1942 roku siłami SS wspieranymi przez Ukraińców 
i żydowską policję. Objęła ono około 3.800 osób, które przewieziono koleją do obozu 
zagłady w Treblince. Z „akcji” Niemcy wyłączyli tylko rodziny rzemieślników zatrud-
nionych w Treblince. 

 Rodzina Koenigsztajnów przeżyła ją bez strat (dziadek Henoch zmarł przed tym 
wydarzeniem śmiercią naturalną), ukrywszy się pod podłogą jednego z spichrzy na 
zboże na terenie getta. Po dwóch dniach łapanki Niemcy wyznaczyli dla ocalałych 
Żydów dwie wąskie uliczki, tworząc tzw. getto szczątkowe (niem. Restgetto), które 
było jednym z sześciu ustanowionych  na obszarze dystryktu warszawskiego General-
nego Gubernatorstwa. Zapewnili też ocalonych, że na wyznaczonym przez nich terenie 
będą bezpieczni, co okazało się kłamstwem. Natomiast  opuszczone przez wywiezio-
nych lub zabitych na miejscu ludzi domy, sklepy i warsztaty zostały bezzwłocznie 
splądrowane przy znaczącym udziale miejscowej ludności polskiej12. Kolejną akcję 

                                                
11   Chodzi o zbrodnicze działania nazistów oznaczone kryptonimem „Aktion Reinahard” obejmujące tereny 

Generalnej Guberni. „Akcja” rozpoczęła się w marcu 1942 r. deportacjami Żydów z gett do obozów za-
głady i zakończyła w listopadzie 1943 r.   

12  Według Rywki Barlew, mienie żydowskie zostało po „akcji” zwiezione do synagogi, a następnie zlicyto-
wane mieszkającym w okolicy Polakom.  
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likwidacyjną Niemcy przeprowadzili  19 grudnia 1942 r., kiedy Koenigsztajnowie 
znajdowali się już w podziemnym schronie. 

 

Poszukiwanie kryjówki 
 
Pozbawieni ostatnich złudzeń względem Niemców rodzice Mike'a i Jerry'ego za-

częli rozglądać się za bezpieczną kryjówką, aby ocalić życie swoje i synów przed nad-
ciągającą zagładą. Bliska im rodzina Zylbermanów, składająca się tak jak oni, z rodzi-
ców z dwojgiem dzieci w wieku szkolnym, znalazła już w pobliżu Kosowa znajomego 
gospodarza, który zgodził się ich przechować. 

Koenigsztajnowie byli przypuszczalnie w gorszym położeniu, ponieważ jako świe-
żo przybyli uchodźcy nie znali tutejszych Polaków, więc gdy podczas „akcji”  stracili 
kontakt z Zylbermanami, zmuszeni byli zwrócić się o pomoc w tej niesłychanie deli-
katnej sprawie do innych miejscowych Żydów. Udało im się pozyskać do współpracy 
dwóch młodych mężczyzn – braci Mendla (lat 23) i Abrama (lat 17)  Rzepków, którym 
obiecano, że w przypadku znalezienia bezpiecznej kryjówki dla Koenigsztajnów, będą 
w niej też mieli miejsce.  

Rodzina Rzepków do czasu „akcji” czuła się względnie bezpiecznie, ponieważ ojciec 
rodu, Majer, prowadził piekarnię dostarczającą pieczywo dla załogi obozu zagłady 
Treblinka II. Jednak już w trakcie „akcji” Niemcy nie oszczędzili piekarza i wymordo-
wali jego rodzinę, i tylko tym dwu młodym ludziom udało się przeżyć ukrywszy się 
w kopcu na ziemniaki. 

Jest rzeczą oczywistą, że  braciom łatwiej byłoby znaleźć wśród znajomych Pola-
ków kryjówkę tylko dla siebie, niż dla grupy liczącej sześć osób, ale przypuszczalnie 
nie mieli dość pieniędzy, aby pokryć koszty swojego utrzymania. Gdy więc Ko-
enigsztajnowie obiecali im wziąć na siebie koszty całej operacji, zawarto ugodę. 
A koszty te mogły być znaczne, wszak wojna  mogła trwać jeszcze wiele miesięcy, czy 
nawet lat... Tymczasem Koenigsztajnowie mieli ukryte kosztowności, a ponadto nale-
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żał do nich folwark w Albinowie. Na podstawie książki  Mike'a oraz wywiadów, jakich 
udzielił kilka lat temu gazetom amerykańskim jego brat Jerry, pewne jest, że  Izydor 
Koenigsztajn był przekonany, że skoro przemożnym pragnieniem chłopów jest posia-
danie jak najwięcej „morgów”, to  grunty  majątku „Kraszew” okażą się wystarczającą 
przynętą, by skłonić jakiegoś miejscowego gospodarza do zaoferowania schronienia 
dla całej szóstki, pomimo ryzyka utraty życia w przypadku złapania przez Niemców. 

 

Góralowie 
 
Okazało się, że młodzieńcy wywiązali się z trudnego zadania znakomicie. Udało im 

się znaleźć mieszkającego pod Kosowem gospodarza, który zgodził się ukryć u siebie 
całą sześcioosobową grupę. Gospodarzem tym był Jan Góral, wówczas 55-letni męż-
czyzna, który z młodszą o 12 lat żoną Aleksandrą prowadził średniej wielkości gospo-
darstwo na tzw. kolonii kosowskiej. Położone ono było na uboczu, pod lasem, w odle-
głości kilkuset metrów na północ od drogi łączącej Kosów z Ceranowem. Była to bar-
dzo dobra okolica na założenie kryjówki ze względu na rozproszone budownictwo, 
dzięki czemu do samego gospodarstwa trudno było podejść niespostrzeżenie. Man-
kamentem był jednak duży stan rodzinny Góralów, z którymi, oprócz syna Stanisława 
i jego żony Kazimiery, mieszkały trzy  dorastające córki (Adela, Czesława i Lucyna), do 
których, jak to bywa w tym wieku, lubili zachodzić rówieśnicy. Zwiększało to ryzyko 
dekonspiracji. Oprócz wymienionych córek i syna, Góralowie mieli jeszcze  jedną do-
rosłą i zamężną już córkę Henrykę, która mieszkała z mężem i małą córeczką Krysią 
poza rodzinnym gospodarstwem13. Wszyscy oni musieli być  wprowadzeni w nową 
sytuację. W sumie do konspiracji weszło 9 osób (nie licząc malutkiej Krysi). 

Trzeba zaznaczyć, że o ile Jan Góral znał rodzinę Rzepków (prawdopodobnie ku-
pował nieraz  chleb w prowadzonej przez nich piekarni), to Koenigsztajnowie byli dla 
                                                
13  Henryka c. Jana, ur. w 1920 r. – 1 voto Ziółkowska, 2 voto Siniakowska. 
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niego zupełnie obcymi ludźmi. Cała sytuacja musiała być jednak zorganizowana jak 
najszybciej. Toteż Góral zobaczył ich po raz pierwszy dopiero, gdy pewnej październi-
kowej nocy pojawili się w jego gospodarstwie, by ukryć się w schronie, którego budo-
wa nawet nie została rozpoczęta. Henryka Siniakowska wyjaśnia: „Tylu ich było, że 
w domu nie mogli się ukrywać”14. 

 

Schron 
 
Schronów Jan Góral nigdy w życiu nie budował, gdyż nie było takiej potrzeby. Co 

gorsza, nie miał  przygotowanych materiałów budowlanych. Nie miał się też kogo 
poradzić, poza synem. Wybrali miejsce pod największym budynkiem gospodarczym – 
stodołą. Z braku drewnianych słupków i desek trzeba było użyć drzewek sosnowych 
i gałęzi. Urobek z wykopu wynoszono i rozrzucano nocą po polu, aby zatrzeć ślady 
prowadzonych robót. Kopaniem zajmowali się Rzepkowie, Izydor Koenigsztajn oraz 
Góralowie. Pracowano w pośpiechu, aby uciekinierzy jak najszybciej znaleźli się pod 
ziemią, poza zasięgiem ludzkich oczu. Udało się ukończyć tę dosyć prymitywną kry-
jówkę w ciągu kilka dni, a raczej nocy, bo dla większego bezpieczeństwa wszystkie 
prace  prowadzono po zapadnięciu zmroku. Z powodu wysokiego poziomu wód grun-
towych w tym miejscu, Jan Góral uznał, że nie można  kopać głębiej, niż na półtora 
metra. Nie przewidziano żadnej wentylacji schronu. 

Jak widać na załączonych rysunkach Jerry'ego Koeniga (poniżej), schron, mimo, iż 
był konstrukcją prymitywną, został pomysłowo zaplanowany, i co jeszcze ważniejsze, 
dość skutecznie zamaskowany, skoro wejścia do niego nie odkryła żadna z niewta-
jemniczonych osób, zachodzących do stodoły np. w okresie żniw.  

 
 

                                                
14  Edward Kopówka, ks.  Paweł Rytel-Andrianik: „Dam im imię na wieki”..., s. 308. 
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Ogłoszenie o utworzeniu gett szczątkowych (Rest getto) w okręgu warszawskim 
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Inna rzecz, że stodoła Jana Górala nigdy nie była – na szczęście – przeszukiwana 
przez doświadczonych łapaczy Żydów spod znaku swastyki. Niestety, w takim przy-
padku wydaje się, że szanse na uniknięcie wykrycia schronu byłyby raczej znikome. 

 Do  czasu ukończenia schronu Koenigsztajnowie wraz z Rzepkami ukrywali się  na 
stryszku obory, gdzie składowane było siano. 

Jan Góral prawdopodobnie nie przewidywał, że przygotowane ad hoc pomieszcze-
nie będzie kryjówką przez długie dwadzieścia  miesięcy. Świadczą o tym słowa Hen-
ryki Siniakowskiej:  

 
Mieliśmy przechowywać ich tylko parę miesięcy, a później zrobiło się parę lat. [...] Inni może 
by powiedzieli, że już tyle tu siedzicie, to teraz uciekajcie, ale tata nie mógł tak zrobić. Nie 
miał takiego sumienia, bo to też byli ludzie, też się nieraz wypłakali15. 
 
Mike w swojej książce zamieścił dość dokładny opis schronu i załączył szkice  spo-

rządzone przez jego starszego brata . Poniżej zamieszczono tłumaczenie opisu oraz 
kopie szkiców z przetłumaczonymi objaśnieniami. 

 
Schron miał mniej więcej sześć do ośmiu metrów długości (18 x 24 stopy), dwa metry sze-
rokości (6 stóp) i półtora metra (5 stóp) wysokości. Miał słomiane ściany i sufit. Z młodych 
drzewek i gałęzi uformowano podkłady dające wzmocnienie i zabezpieczające sterty słomy 
znajdujące się na górze od zwalenia się na nas. Polepa z ziemi, podobnej do gliny, pokryta 
była drewnianymi deskami, na które rozkładaliśmy słomę i koce, aby było nam wygodniej 
siedzieć i spać. Było miejsce tylko dla nas, dla naszej jedenastki, żadnego stołu, czy krzesła. 
Byliśmy zmuszeni wszystko wykonywać albo na siedząco, albo na kucki. Wewnątrz schronu 
można było się poruszać tylko będąc schylonym i zwykle wymagało to przechodzenia przez 
kogoś. Tylko ja byłem tak mały, że mogłem stać wyprostowany. [...] 
 
 

                                                
15  Tamże. 



DWADZIEŚCIA MIESIĘCY POD ZIEMIĄ 

 327 
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Szkic schronu w stodole Jana Górala, rys. Jerry Koenig 
 

Oba rysunki za: Michael Koenig: At the Edge of an Abyss. A Story of Holocaust Survival Near the Death Camp 
Treblinka, Mazo Publishers, United States 2012. 
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Życie w schronie 
 
Naszym jedynym oświetleniem była lampa naftowa zawieszona na jednym z podpierających 
ścianę drzewek. Jej bliskość do suchej słomy w ścianie była źródłem stałego, dręczącego 
strachu. Wiedzieliśmy, że gdyby w schronie wybuchł pożar, znaleźlibyśmy się w śmiertel-
nym niebezpieczeństwie. Albo byśmy zginęli wewnątrz stodoły w płomieniach, albo, gdyby-
śmy zmuszeni byli wyjść na zewnątrz, spotkalibyśmy pewną śmierć. 

 
– cytat z książki Mike'a. 

Ukrywającym się dokuczała wilgoć, a w czasie dużych opadów występowały pod-
topienia. Jeszcze gorsza sytuacja panowała w okresie jesiennych deszczy i wiosennych 
roztopów, gdy wody gruntowe zalewały rozłożone na dnie schronu koce i ubrania. 
Aby wyschły, trzeba było rozwieszać je w stodole.  

Wilgotna słoma wydzielała przykry zapach, który z upływem kolejnych dni i mie-
sięcy stawał się coraz bardziej uciążliwy. Dokuczliwe też były insekty, jak pchły, wszy 
i pluskwy, których nie sposób było się pozbyć. Tylko po zapadnięciu zmroku mogli 
wychodzić na krótkie spacery po klepisku, w czasie których można było odetchnąć 
świeżym powietrzem i zażyć trochę ruchu dla utrzymania kondycji fizycznej. Jedno-
cześnie dwie osoby obserwowały teren wokół gospodarstwa przez dziury w deskach 
pokrywających ściany zewnętrzne budynku, aby zawczasu uprzedzić wszystkich 
o ewentualnym zbliżaniu się obcych. Sygnałem do zejścia do schronu było klaśnięcie 
w dłonie prowadzącego obserwacje. 

W schronie panował smród od niemytych ciał i brudnej odzieży. Jedynym źródłem 
świeżego powietrza  były drzwiczki włazu, które na noc zostawiano uchylone. Wtedy 
napływało świeże powietrze z wąskiego przejścia o dł. ok. 8 m. poprowadzonego pod 
sąsiekiem do środka stodoły. To przejście zamykane było zamaskowanymi drzwiami 
o wysokości ok. 50 cm. i biegło wzdłuż ściany zewnętrznej stodoły z desek, przez któ-
rą swobodnie dochodziło powietrze. 
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Gdy zapadła noc można było też udać się do prowizorycznego ustępu mieszczące-
go się w przylegającym do stodoły kurniku. Tam też dokonywali oszczędnych z ko-
nieczności ablucji. 

Funkcje fryzjera i golibrody pełnił syn Jana Górala – Stanisław. Zakupami zajmował 
się Jan Góral, on też sukcesywnie sprzedawał kosztowności otrzymywane od Izydora, 
aby mieć gotówkę na bieżące potrzeby. Jak pisze Teresa Waligóra, wnuczka Jana Góra-
la, biżuterię sprzedawał w Warszawie, aby nie wzbudzać podejrzeń mieszkańców 
Kosowa. To dobrze świadczy o jego przezorności. 

Jedzenie gotowała pani Góralowa przy pomocy starszych córek. Podstawowym po-
siłkiem była  zazwyczaj zupa, którą przynoszono w dużym wiadrze o różnej porze, 
kiedy w pobliżu nie kręcił się nikt obcy. Przed wydaniem posiłku, dla bezpieczeństwa, 
ktoś z rodziny Góralów obchodził gospodarstwo z psem, sprawdzając, czy jest bez-
piecznie. Otrzymywane posiłki dzielił na jedenaście porcji Izydor Koenigsztajn, co 
może świadczyć, że miał dominującą pozycję w grupie. Do zupy dostawali pokrojony 
chleb, który piekła pani Góralowa. Wyżywienie, mimo, że proste i monotonne, pokry-
wało  jednak potrzeby ukrywających się , skoro żaden z nich nie zapadł na poważniej-
szą chorobę na skutek niedożywienia. Jedzenie Góralów niewiele się różniło od tego 
podawanego ukrywającym sie w schronie.  

Choć rodzina Góralów była dość liczna, to jednak dziwiła sąsiadki wielkość garn-
ków, w których Góralowa gotowała, więc trzeba było zwracać uwagę nawet na dro-
biazgi, aby nie doszło do dekonspiracji.  

Stodoła, po urządzeniu w niej kryjówki i wprowadzeniu „lokatorów”,  musiała  
nadal pełnić swoje pierwotne funkcje, m.in. prowadzono w niej omłoty, w których 
tradycyjnie pomagali sąsiedzi. Obecność obcych zwiększała ryzyko przypadkowego 
zdekonspirowania ukrywających się tuż obok zbiegów. Było to dodatkowe obciążenie 
psychiczne i dla nich, i dla rodziny Góralów. W jednej z licznych swoich prelekcji pro-
wadzonych w przed kilku laty w USA, Jerry wspominał, że w okresie żniw w stodole 
było tak rojno, jak w ulu. Rozmowy i śmiechy tych na górze docierały bez przeszkód 
do tych na dole, w przeciwnym zaś kierunku nie miały prawa, przez co  cała jedenast-
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ka zachowywała  grobowe milczenie, aż do upewnienia się, że ostatnia obca osoba 
opuściła stodołę.  

Jan Góral musiał po kryjomu kupować większe ilości artykułów spożywczych, 
a także mydła i nafty (z powodu braku elektryczności, korzystano z lamp nafto-
wych)16. O ile ziemniaki, warzywa (kapustę, buraki, marchew), jajka i może mleko, 
można było pozyskiwać z gospodarstwa, to z pewnością brakowało cukru, soli, herba-
ty, tłuszczy i mięsa. W warunkach okupacyjnych ograniczeń, na dodatek w małym 
miasteczku, gdzie było tylko kilka sklepów, dokupowanie tych produktów dla osiem-
nastu osób bez zwracania niczyjej uwagi musiało wymagać od Jana Górala niebywałe-
go sprytu. Sądzę, że pomimo całej ostrożności, jaką okazywał Jan Góral, niektórzy 
z jego stałych dostawców żywności musieli domyślać się rzeczywistych powodów tak 
zastanawiająco dużego zapotrzebowania na żywność z jego strony. Mimo to nikt nie 
napisał donosu, co ma swoją wymowę17. 

Napisałem „osiemnastu”, bo o  ile na początku Góralowie mieli w swojej pieczy 
sześć osób w schronie, to  niebawem liczba ta wzrosła. Najpierw pojawiły się dwie 
kobiety z Kosowa: matka z dorosłą już córką: Gitel i Feiga Głownia. Jan Góral nie od-
mówił ich przyjęcia. 

Do nich dołączyli trzej zbiegowie z obozu karnego Treblinka I. Mike pisze, że był 
jeszcze czwarty zbieg imieniem Ruven, który był mężem Feige i który znał Izydora, jak 
również wiedział, że ukrywa się on u Goralów. Prawdopodobnie ów Ruven wcześniej 
jeszcze dał Izydorowi pieniądze, aby ten załatwił z Góralem przyjęcie do  kryjówki 
żony i teściowej. Ruven jednak został nagle wywieziony do Treblinki I, a potem za-
                                                
16  W Generalnej Guberni obowiązywały szczegółowe przepisy obowiązujące rolników do ewidencjono-

wania ilości bydła, świń i innych zwierząt hodowlanych i zakaz uboju na własne potrzeby. Niewywią-
zywanie się z obowiązkowych dostaw tzw. kontyngentów groziło poważnymi konsekwencjami, łącznie 
z zesłaniem  do obozu pracy przymusowej Treblinka I. Mimo to funkcjonował „czarny rynek”, obejmu-
jący także getta. 

17  Indagowany przeze mnie kilka lat temu, nieżyjący już mieszkaniec Kosowa, Czesław Wojtczuk, który 
dobrze pamiętał czasy okupacji, utrzymywał, iż „ludzie wiedzieli, że Góralowie przechowywali Żydów”. 
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strzelony w czasie wspólnej ucieczki  stamtąd z trzema innymi więźniami: Szymonem, 
Berkiem z Kosowa i Wolffem (ten ostatni był podobno adwokatem  z Warszawy). Taką 
historię usłyszeli od nich Koenigsztajnowie. Tych trzech podobno nie miało żadnych 
pieniędzy i środki na ich utrzymanie dawał Izydor. Tak więc w schronie, zaplanowa-
nym dla sześciu osób, w strasznej ciasnocie musiało pomieścić się jedenaście. 

W wolnych chwilach, kiedy do schronu zakradała się nuda i zniechęcenie, grano 
w karty i opowiadano sobie różne historyjki. Kobiety wypełniały sobie czas robieniem 
na drutach, a następnie – po wykorzystaniu włóczki – pruciem. Druty i wełnę dostar-
czyła im pani Góralowa. Niekończącą się czynnością było wyłapywanie wszy w odzie-
ży i na ciele. 

Pani Koenigsztajn, która  była osobą wykształconą, próbowała uczyć synów obcych 
języków. 

Ważną rolę w utrzymaniu morale było czytanie aktualnych wiadomości z gazet 
wydawanych po  polsku i niemiecku, które regularnie dostarczał do schronu Jan Góral. 
Choć gazety nasączone były nazistowską propagandą, to czytający potrafili wyczytać 
miedzy wierszami pocieszające wiadomości o niepowodzeniach Niemców na frontach 
wojennych. Dzięki temu nabierali otuchy i z nadzieją patrzyli w przyszłość. Niekiedy 
Jan Góral schodził do schronu, i nie zważając na atakujące go pchły, prowadził długie 
rozmowy z Izydorem Koenigsztajnem i pozostałymi mężczyznami. Powtarzał też im 
zasłyszane od znajomych w Kosowie  plotki o aktualnej sytuacji politycznej i walkach 
na frontach. Jak można się domyśleć, starał się też mieć orientację, jakie nastroje pa-
nują wśród jego „podopiecznych” i w miarę możliwości przeciwdziałać pesymizmowi 
i depresji. Synowie Izydora w swoich relacjach wspominają, że zwłaszcza ich matka 
podatna była na depresję i nawet zdarzyło się, że nawoływała do popełnienia samo-
bójstwa po tym, jak grupa dowiedziała się o zamordowaniu Zylbermanów. 

Nastrój poprawiał im też bimber, którego butelkę od czasu do czasu przynosił Jan 
Góral wraz z zakąską celem wspólnego wypicia. Papierosów nie palono z uwagi na 
możliwość zaprószenia ognia na słomę i siano składowane w stodole. 
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Te częste spotkania i rozmowy Jana Górala z ukrywanymi, a zwłaszcza z Izydorem, 
który był nieformalnym przywódcą grupy żydowskiej, doprowadziły do tego, że po-
czątkowo chłodne stosunki nabrały bardziej przyjacielskiego charakteru (jak oceniają 
synowie Izydora). Znajduje to potwierdzenie w cytowanych już prostych słowach 
Henryki Siniakowskiej: 

 
[...] to też byli ludzie, też się nieraz wypłakali. I to jak się wypłakali! 
 
W wywiadzie dla magazynu „St. Louis Jewish Light” w grudniu 2005 r. Jerry Koenig 

– starszy syn Izydora – stwierdził:  
 
Ta rodzina była pełna współczucia i próbowała pomagać najlepiej, jak to było możliwe. 
 
Przytoczone cytaty świadczą o tym, że pomimo ciążącej atmosfery stałego zagro-

żenia i zmęczenia ciągłym stresem, Góralowie traktowali swoich „podopiecznych” 
z poszanowaniem ich godności, i bez – tak często pojawiającej się w tamtym czasie 
w podobnych okolicznościach – żądzy uzyskania maksymalnych korzyści material-
nych. 

Początkowe obawy ukrywających się, że  Jan Góral może, przez – ich zdaniem – 
nadmierną skłonność do alkoholu, doprowadzić do nieszczęścia, bo „wygada się” po 
wódce, że przechowuje Żydów, okazały się płonne. Jan Góral – mówiąc kolokwialne – 
nigdy nie „puścił pary z gęby”. 

Warunki życia pogarszał jeszcze jeden specyficzny dla okolicy Treblinki czynnik, 
a mianowicie słodkawy, mdlący odór . Przynosił go wiatr do Kosowa i okolicznych 
wiosek, gdy na rozkaz Himmlera załoga obozu Treblinka II zaczęła wydobywać z ziemi 
zwłoki zagazowanych ofiar i palić je dla zatarcia śladów popełnionego ludobójstwa. To 
była udręka nie tylko dla węchu mieszkańców schronu, ale i dla ich psychiki. 
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Sprawy finansowe 
 
Sprawa warunków, na jakich Jan Góral zgodził się przechowywać żydowskich 

uciekinierów, jest niezbyt jasna: brak jest dowodów materialnych (np. tekstu „umo-
wy” o której wspominają bracia Kenig, a którą Jan Góral miał spalić), główni bohate-
rowie i ich małżonki od dawna nie żyją, a wyjaśnienia, które otrzymałem od ich po-
tomków są sprzeczne. Nie dysponując żadnymi dowodami, nie sposób rozstrzygnąć 
jednoznacznie, jakimi motywami kierował się Jan Góral zobowiązując się do ukrycia 
znajdujących się w śmiertelnym  niebezpieczeństwie Żydów. Przytoczę więc tylko 
oceny,  jakie udało  mi się w tej kwestii zebrać. 

1) Jerry Koenig:  
 
Skoro tylko tatuś zdecydował, że musimy się ukryć, przy pomocy dwóch młodych ludzi wy-
szukano w pobliżu Kosowa chłopską rodzinę, która chciała skorzystać z oferty. Nagrodą dla 
rodziny Góralów miało być nasze gospodarstwo [chodzi o folwark w Albinowie – przyp. 
tłumacza].  
 

(Holocaust Education & Archive Research Team – www.HolocaustResearchProject.org) 
 
2) Michael Koenig:  
 
Porozumienie między ojcem, a Góralem stanowiło, że Góral otrzyma połowę gospodarstwa 
w Albinowie tylko wówczas, kiedy cała nasza jedenastka będzie żywa w dniu wyzwolenia. 
Oczywiście, Góral mógł powiedzieć nam, żebyśmy sobie poszli i zabrać siłą nasz dobytek 
w każdej chwili. Tego nie zrobił. Dlaczego? Góralowie byli żarliwymi, uczęszczającymi do 
kościoła katolikami. Czy to były ich silne przekonania religijne? Być może, ale sama religijna 
żarliwość nie wyjaśnia w pełni ich postępowania. Chodzenie do kościoła i całowanie w rękę 
księży nie powstrzymało wielu Polaków od mordowania Żydów. 

Góralowie byli prostymi, przyzwoitymi ludźmi. Prawdopodobnie ich elementarne 
współczucie i człowieczeństwo nie pozwoliło im nas wyrzucić. 
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Jest możliwe, że Jan Góral wziął na siebie to ogromne ryzyko ukrywania Żydów z powo-
du przemożnego uroku ziemi. Miał bowiem malutkie gospodarstwo, które zaledwie pozwa-
lało  mu wiązać koniec z końcem. Szansa stania się właścicielem dużo większych gruntów 
mogła być dla niego potężną motywacją (podkreślenie J. M.). 

Jakie by nie były powody [jego postępowania – przyp. J.M.]: egoistyczne, czy altruistycz-
ne, pragnę oddać hołd temu odważnemu człowiekowi, który ocalił nasze życie.  

 

(Michael Koenig: At the Edge of an Abyss…) 
 
Przekonanie Izydora, że obietnica przekazania Janowi Góralowi – małorolnemu 

chłopu – kilkunastu hektarów gruntów rolnych gwarantuje jemu i jego rodzinie bez-
pieczne schronienie i opiekę, z pewnością podnosiła jego morale i nie pozwoliła upaść 
na duchu (nota bene przekonanie, że tylko pieniądze, czy w ogóle dobra materialne, są 
skutecznym środkiem ratujących przed prześladowaniami, miało co najmniej kilku-
setletnią tradycję wśród ludności żydowskiej, z resztą nie tylko w Polsce. Niestety, nie 
sprawdziło się ono w przypadku nazistów) 

Warto mieć na uwadze, że folwark „Kraszew” nie posiadał dla Koenigsztajnów 
większej wartości, jego posiadanie w okresie przedwojennym miało świadczyć o ich 
wysokiej pozycji społecznej i ziemiańskich aspiracjach. „Kraszew” nie był warsztatem 
pracy Koenigsztajnow, nie byli przecież rolnikami i nie zamierzali nimi zostać. Kiedy 
Izydor obiecywał przeniesienie własności owej nieruchomości na Górala, nie władał 
nią od co najmniej dwóch lat, i było wątpliwe, czy ją odzyska po zakończeniu wojny.  

Natomiast pytanie, czy do zrealizowania omawianej transakcji w ogóle by doszło, 
gdyby władza ludowa nie pozbawiła Koenigsztajna folwarku, uważam za pozbawione 
większego sensu. 

Na marginesie dodam, choć nie jestem prawnikiem, że zdrowy rozsądek mi pod-
powiada, iż wszelkie przyrzeczenia składane w obliczu bezpośredniego zagrożenia 
życia, nie mogą mieć mocy prawnej, bo przecież życie ludzkie nie ma ceny. 

Nie można wykluczyć, że, pomimo  słabego wykształcenia, zdawał sobie sprawę 
z tych uwarunkowań także Jan Góral. W związku tym, osobisty mój pogląd jest taki, że 
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obietnica Izydora dot. przekazania całości, czy części majątku „Kraszew”, mogła po-
siadać li tylko charakter zobowiązania moralnego. 

Z kolei twierdzenie synów Izydora, że tylko dzięki „Kraszewowi” rodzinie udało się 
przeżyć holocaust jest jakimś nadużyciem – przecież w grupie jedenastu osób w 
schronie Góralów. Nikt, poza Koenigsztajnami, nie posiadał gruntów rolnych, a mimo 
braku tej „przynęty” zostali oni wszyscy przyjęci do schronu i przeżyli. 

Bez przesady można zaryzykować twierdzenie, że ogromnej większości Żydów 
udało się przeżyć na wsi nie dzięki temu, że ofiarowali swoim chłopskim zbawcom 
„morgi”, ale dzięki solidarności ludzkiej i afirmowaniu przez nich wartości chrześci-
jańskich, czy humanistycznych. Do grupy takich wybawców należał – zdaniem swoich 
potomków – Jan Góral.  

Co nie oznacza, że dla wielu Polaków pomoc Żydom w ukryciu się przed Niemcami, 
była okazją do wzbogacenia się. 

3) Teresa Waligóra:  
 
Ponieważ mój dziadek nie chciał wziąć żadnych pieniędzy, to pan Koenigsztajn przepisał 
dziadkowi znaczną część swego majątku w Albinowie. Mama [Czesława Góral] mówiła, że 
ten dokument nigdy nie ujrzał światła dziennego, dziadek nigdy z niego nie skorzystał, po 
prostu zniszczył go. Później mama zrozumiała, dlaczego. Przypomniała to nam, dzieciom 
(mam rodzeństwo) jako przestrogę, aby nigdy nie być  chciwym człowiekiem. 
 

(cytat z e-maila Teresy Waligóry do Lindy Koenig, żony Jerr'ego, z dnia 29 XI 2012 r.) 
 
Można by jeszcze dodać, że Jan Góral wiedział z czego rezygnuje, bo „Kraszew” zbyt 

blisko był Kosowa, by go choć raz w życiu nie oglądał (powszechnie Kraszew nazywa-
no w Kosowie: „żydowskim majątkiem”.) 

Faktem jest, że zaraz po wejściu do Kosowa Armii Czerwonej  Koenigsztajnowie 
udali się do  swojego folwarku w Albinowie i nawet przez krótki czas tam przebywali, 
tam przyłączyli się do nich także inni żydowscy ocaleńcy z tego terenu. 
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Ale niebawem – jak pisze Mike w swojej książce – sowieci ich wywłaszczyli18 
i wtedy, w oczekiwaniu na wyzwolenie rodzinnego Pruszkowa, tymczasowo osiedlili 
się w Sokołowie Podlaskim. Trochę dziwi, że  żaden z braci Koenigsztajnów nie 
wspomina, czy i jak ich  ojciec w tej  sytuacji zamierzał wywiązać się z obiecanej Góra-
lom „nagrody”, która – podążając tropem Koenigsztajnów – im się należała, skoro 
wyzwolenia doczekała cała rodzina Koenigsztajnów, jeszcze siedem innych osób.  

Z później wystawionego dokumentu z dnia 24 października 1946 r., którego kopię 
uzyskałem z Archiwum Państwowego w Siedlcach (załącznik) wynika, że cały majątek 
(nieruchomość ziemska) Albinow-Kraszew należąca do Henocha Koenigsztajna  prze-
szedł z tą datą definitywnie na własność państwa na podstawie dekretu PKWN 
o przeprowadzeniu reformy rolnej z 6 września 1944 r. Dodajmy, że za przejmowane 
w tym trybie nieruchomości dotychczasowym właścicielom nie należało się żadne 
odszkodowanie (poza symbolicznym „zaopatrzeniem”). 

Z uzyskanych od Teresy Waligóry wyjaśnień wynika, że  Góralowie nie otrzymali 
ani wtedy, ani później, żadnej nagrody za uratowanie im życia od Koenigsztajnów, ani 
od pozostałych ocaleńców, mimo, że niektórzy z nich jak np. Mendel Rzepka, czy Fejga 
Głownia, utrzymywali jeszcze przez kilka lat kontakt listowy ze swoimi wybawcami. 
Rodzina Koenigsztajnów, przy pomocy braci Rzepków, opuściła nielegalnie Polskę 
w 1946 r. jako rzekomi przymusowi greccy robotnicy w ramach organizowanej przez 
syjonistów tajnej akcji „Alija Bet” i przez następne pięć lat mieszkała w Niemczech 
Zachodnich (Monachium).19  

Z chwilą wyjazdu za granicę wszelki kontakt z Góralami został zerwany, co trwało  
aż do 2012 r. 
                                                
18  Dekret o przeprowadzeniu reformy rolnej wydany został  juz w dniu 8 września 1944 r. Oczywiście 

wywłaszczenia dokonywały władze PKWN, korzystając z pomocy Armii Czerwonej i oddziałów NKWD. 
19  „Alija-Bet” – akcja organizowania (z hebrajskiego) nielegalnej imigracji Żydów do Palestyny, zapocząt-

kowana jeszcze w latach dwudziestych XX w. Reaktywowana w Polsce już w 1944 r., do 1947 r. spowo-
dowała opuszczenie Polski przez około 300 tys. osób, w większości polskich Żydów repatriowanych 
z ZSRR. 
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Obawialiśmy się, że korespondując z nimi, mogliśmy ich narazić na prześladowania ze stro-
ny sąsiadów, lub komunistycznego reżymu polskiego. 
 

– tłumaczy zerwanie kontaktów przez całą rodzinę Michael Koenig, 
Na koniec przytoczmy opinię na temat wynagradzania za ratowanie życia, wyrażo-

ną przez Szymona Datnera: Ocena moralna materialnego aspektu ratownictwa może 
być niejednolita, kontrowersyjna, zwłaszcza jeżeli będziemy patrzeć na ten problem 
z punktu widzenia odwiecznych postulatów humanitaryzmu i norm etycznych czasu 
pokojowego, a nie wojny, t a k i e j wojny, jaką prowadzili Niemcy w latach 1939– 
1945.20 

 

Napady rabunkowe 
 
Niedługo po „wyzwoleniu” dokonano napadu rabunkowego na gospodarstwo Gó-

ralów. Choć relacje o tym fakcie brzmią zgodnie, to na temat jego przyczyn Ko-
enigsztajnowie mają inne zdanie, niż poszkodowani Góralowie.  

 
Jest prawdą, że bandyci po wojnie dwa razy napadli na gospodarstwo dziadków, które znaj-
dowało się tuż pod lasem, licząc na duży łup... Łatwo było dokonać grabieży na wolnostoją-
cym na uboczu gospodarstwie. Każda wojna wyzwala najgorsze instynkty w ludziach. Pod-
czas pierwszego napadu podpalili stodołę i zobaczyli wykopany pod nią bunkier. Domyślili 
sie, że dziadek ukrywał Żydów, więc stereotypowo pomyśleli, że dziadkowie powinni mieć 
kosztowności i pieniądze. Dlatego też drugi raz napadli na gospodarstwo dziadków. Ponie-
waż dziadkowie nie mieli żadnych kosztowności, bili go. Zatem to przypadek sprawił, że od-
kryto bunkier, inaczej nikt by się nie dowiedział o tym, że dziadkowie chronili Żydów. 

 

                                                
20  Szymon Datner: Los Sprawiedliwych. Karta z dziejów ratownictwa Żydów w okupowanej Polsce. War-

szawa 1968, s. 12-13. 
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– tak sprawę napadów zrelacjonowała Lindzie Koenig w dniu 5 II 2013 r. Teresa Wali-
góra po rozmowie z ciocią Henią. Stanowiło to swego rodzaju ripostę na  twierdzenie 
Koenigsztajnów, którzy dowiedziawszy się o napadach jeszcze przed wyjazdem z Pol-
ski, uznali je za działania antysemickie.  
 

Góral został  pobity, a stodoła, pod którą ukrywaliśmy się, została spalona. Widocznie prze-
śladowcy, oczywiście miejscowi Polacy, nie mogli przeżyć faktu, że niektórym Żydom udało 
się przeżyć (podkr. J. M.) 

 
– napisał Michael Koenig.  
 

Dziecko Feigi 
 
Niespodziewanym, dramatycznym wydarzeniem zarówno dla ukrywających się, 

a zwłaszcza dla Fejgi, jak i dla rodziny Góralów, była ciąża tej młodej Żydówki. Fejge 
znalazła się w schronie będąc w początkowym okresie ciąży, czego nie ujawniła. 

Z czasem jednak jej stan stał się widoczny, co postawiło przed całą grupą poważny 
dylemat. Przede wszystkim dlatego, że trudne do wyciszenia płacze niemowlęcia  
groziły dekonspiracją, prowadzącą nawet do śmierci wszystkich. Aż do rozwiązania 
nic konkretnego jednak w tej sprawie nie zrobiono, choć musiała być ona długo dys-
kutowana (rzecz jasna młodzi chłopcy z wszelkich dyskusji byli wyłączeni). Na czas 
porodu chłopcy byli wysłani na górę, do stodoły – wspomina Mike. 

Pomimo wyjątkowo trudnych warunków, w jakich młoda Żydówka żyła w okresie 
ciąży, urodziła zdrową dziewczynkę. Niemowlę od czasu do czasu głośno płakało, 
czemu  sie trudno dziwić, zwłaszcza, że schron był siedliskiem pcheł i pluskiew, które 
go nie oszczędzały. Wywoływało to rosnące  zdenerwowanie ukrywających się 
w schronie, z uwagi na ryzyko dekonspiracji. Oczywiście ta sytuacja także martwiła  
Góralów. Wkrótce wspólnie znaleziono dramatyczne rozwiązanie. 
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Jak wspomina Mike w swojej książce i  Jerry w swoich wywiadach, pewnego dnia 
do schronu Góralowa przyniosła kubeczek z jakimś napojem (był to – jak twierdzi 
młody Koenigsztajn – wywar z maku). Tym napojem Fejga napoiła swoje dziecko, 
które zasnęło na zawsze. Następnie Mendel Rzepka wyniósł je ze schronu i wkrótce 
wrócił z bez dziecka, niosąc tylko szmaty, w które ono było zawinięte. W ten drama-
tyczny sposób grupa ukrywających się zażegnała niebezpieczeństwo wykrycia przez 
nazistów.  

Wcześniej jednak rozważano jeszcze jedną możliwość ocalenia dziecka Fejgi. Otóż 
dziwnym zbiegiem okoliczności kilka dni wcześniej u Góralów też był poród. Żona 
Stanisława, Kasia, urodziła syna. Przy porodzie asystowała miejscowa położna z Ko-
sowa. To dziecko, niestety, zaraz umarło. To smutne wydarzenie poddało mieszkań-
com schronu myśl, aby dokonać „podmiany” niemowląt i w ten sposób uratować życie 
córeczki Fejgi . Jednak i w tym przypadku, kierując się wyłącznie względami bezpie-
czeństwa, nie można było przyjąć tego pozornie łatwego rozwiązania. Decydującą 
okolicznością była obecność położnej przy porodzie młodej Góralowej. Położna nie 
mogła mieć wątpliwości, że Kasia Góralowa urodziła syna, a nie córkę, i że to dziecko 
zmarło. Trudno byłoby żyć z myślą, że los całej grupy miałby zależeć od dyskrecji 
i postawy tej jednej osoby. 

 

Śmierć Zylbermanów 
 
W wspomnieniach Mike'a Koeniga znajduje się opis dramatycznego epizodu zwią-

zanego ze śmiercią rodziny Zylbermanów, u której Koenigsztajnowie mieszkali około 
półtora roku po ucieczce z warszawskiego getta. Jak już wspomniałem, ten względnie 
spokojny, a nawet szczęśliwy okres, skończył się bezpowrotnie po krwawej „akcji” 
nazistów 23 września 1942 r. Wtedy każda z rodzin starała się znaleźć na własną rękę 
kryjówkę po „aryjskiej” stronie, czyli u miejscowych Polaków. W pewnym momencie 
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Koenigsztajnowie – będąc już w schronie u Góralów – otrzymali wiadomość, że Zyl-
bermanowie są  ukryci u jakiegoś miejscowego chłopa. 

Niestety, w jakiś czas po tym, Jan Góral zawiadomił ich, że spotkał Zylbermana 
w pobliskim lasku, który zwrócił się o pomoc, ponieważ gospodarz, który  ich ukrywał, 
wyrzucił ich21. Zylberman wiedział, że Jan Góral ukrywa  Koenigsztajnów i miał na-
dzieję, że znajdzie się miejsce także dla niego i jego 4-osobowej rodziny. Jednak Jan 
Góral musiał odmówić, tłumacząc, że już ma duże trudności z wyżywieniem ukrywa-
nych osób. W jednym z wywiadów Jerry Koenig  na temat tego zdarzenia powiedział:  

 
Nie mam absolutnie nic do zarzucenia panu Góralowi z powodu jego odmowy. 
 
Po tym wydarzeniu w schronie zapanował niepokój, ponieważ obawiano sie, że 

w przypadku złapania Zylbermanów, mogą oni pod wpływem gróźb lub tortur, po-
wiedzieć Niemcom, gdzie Góralowie ukrywają grupę Żydów, co oznaczałoby dla 
wszystkich bez wyjątku śmierć22.  

Jednak po kilku dniach Jan Góral ponownie zszedł do schronu i powiedział, że cała 
rodzina Zylbermanów nie żyje – ich ciała znaleziono w pobliskim lesie. Ciało pani 
Zylberman znaleziono z odciętą głową. Kto zamordował Zylbermanów, nie wiadomo, 
ale Mike przypisuje te zbrodnię jakiejś polskiej bandzie, która – jego zdaniem – poła-
komiła się na złote plomby w ustach Zylbermanowej. 

Z chwilą śmierci Zylbermanów znikła groźba odnalezienia kryjówki Jana Górala 
przez Niemców poprzez wymuszenie od uciekinierów podania adresu (zdarzały się, 

                                                
21   Jerry Koenig spekuluje, że Zylbermanów wyrzucił chłop, który ich przechowywał, ponieważ „gospodar-

stwo, które mu zaoferowali było malutkie, i w tym przypadku, tamci ludzie straciwszy odwagę, wyrzuci-
li ich” (wywiad w  „St. Louis Jewish Light”, 2005).  

22  W praktyce Niemcy uważali, że na karę śmierci zasługują nawet osoby, którym udowodniono, że podały 
chleb żydowskim uciekinierom. Tak było w przypadku obławy na Żydów ukrywanych przez mieszkań-
ców Paulinowa. Niemcy zamordowali 5 osób za podanie chleba w pow. sokołowskim. 
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niestety, przypadki zabijania ukrywanych Żydów, gdy ukrywający nie byli w stanie 
znieść ogromnego obciążenia i stresu związanego z ryzykiem dekonspiracji)23. 

 

Zakończenie 
 
Długo oczekiwane wyzwolenie spod jarzma hitlerowskiego nastąpiło 11 sierpnia 

1944 roku, kiedy Kosów Lacki zajęły oddziały Armii Czerwonej. Mieszkańców schronu 
o tej od dawna wyczekiwanej chwili zawiadomił Jan Góral. Jednak minęły jeszcze trzy 
dni zanim zdecydowali się na opuszczenie na zawsze schronu, gdyż obawiali się nie-
mieckich maruderów i „miejscowych chuliganów” – jak pisze Mike. Było lato, a oni 
wyróżniali się wyjątkową bladością cery, gdyż nie mieli kontaktu ze słońcem od  kil-
kunastu miesięcy, a poza tym byli straszliwie brudni i zarośnięci. Przez to też byli 
łatwo rozpoznawalni. Zachłystując się odzyskaną wolnością, nie pomyśleli nawet 
o zasypaniu niepotrzebnego już schronu. 

Krótko zatrzymali się w „ Kraszewie”, gdzie do nich dołączyli inni żydowscy oca-
leńcy z okolicy. Później każdy z nich poszedł swoją drogą, która  najczęściej prowadzi-
ła za granicę: do Palestyny, USA, lub jeszcze innego kraju. Rozproszyli się i nie pod-
trzymywali kontaktów, które nawiązali prowadząc walkę o przetrwanie. Podobno 
jeden z ocalonych Żydów imieniem Berl, który pochodził z Kosowa, został wkrótce po 
„wyzwoleniu” zamordowany przez osoby, którym zostawił na przechowanie część 
swojego majątku (relacja Mike'a Koeniga). Wcześniej, upiwszy się w miejscowej go-
spodzie, zdradził też, kto i jak go uratował.  

A sam schron, jak wspomniałem, tkwił dalej pod stodołą aż do tragicznego pożaru. 
Na koniec powtórzmy raz jeszcze, że  „Kraszew” nie wrócił do Kenigsztajnów, roz-

parcelowany w ramach reformy rolnej, podobnie jak inne majątki w okolicy (m.in. 

                                                
23   Zob. Monika Samuel: Kosów Lacki  w latach II wojny światowej, [w zbiorze:] Kosów Lacki. Studia 

i materiały..., s. 269. 
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Kosów Wolińskich24, czy Ceranów Józefa Górskiego25)26. Zgodnie z restrykcyjnym 
dekretem z  6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej, dotychczasowi 
właściciele musieli opuścić nie tylko majątek, ale i  okolicę (dokładniej – nie mieli 
prawa zamieszkać  na terenie powiatu, w którym była ich „nieruchomość rolna”.) 

Kenigsztajn nie mógł więc obdarować obiecywanymi „morgami”  małżeństwa Gó-
ralów, co chyba ci ostatni przyjęli bez żalu, skoro według relacji dzieci, nigdy do tej 
sprawy nie wracali. Dla porządku przytoczmy jeszcze jeden fragment z książki Mike'a 
Koeniga odnoszący się do spraw materialnych: 

 
Po wyzwoleniu przez pewien czas, nawet powrocie do Pruszkowa, utrzymywaliśmy kontakt 
z Góralami, i pomagaliśmy im finansowo. 
 
Po wyjeździe z Polski kontakt korespondencyjny z rodziną Góralów utrzymywali 

Rzepkowie oraz panie Głownia. Osiadły w Izraelu Mendel Rzepka nawet odwiedził 
córki Góralów w Kosowie w 1986 r. Wówczas zaproponował, że napisze oświadczenie 
dla Instytutu Yad Vashem celem uhonorowania rodziny Góralów (nieżyjących już Jana 
i Aleksandry oraz ich córek) medalem Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata, ale 
córki z tej propozycji nie skorzystały. Powody takiego stanowiska pozostają nieznane. 
(Informacja uzyskana od p. Teresy Waligóra). 

Co się tyczy dalszych losów małżeństwa Goralów, to oboje do śmierci Jana 
mieszkali w tym samym miejscu i domu, w którym przeżyli okupację (Jan zmarł 
w 1968 r. mając 81 lat, a Aleksandra w 1981 r. mając 82 lat). Spoczywają na cmenta-
rzu w Kosowie Lackim. 

                                                
24  Zob. wspomnienia Jana Wolińskiego i Janiny Wolińskiej [w zbiorze:] Kosów Lacki. Studia i materiały...,  

s. 327-256. 
25  Zob. Józef Górski: Na przełomie dziejów..., s. 22. 
26  Można jednak odnieść wrażenie, że „Kraszew” został przejęty przez państwo z naruszeniem przepisów 

dekretu PKWN, który obejmował on majątki o  pow.  całkowitej  pow. 50 ha gruntów rolnych, zaś „Kra-
szew” miał tylko 47,08 ha.   
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Grób Jana i Aleksandry Góralów na cmentarzu w Kosowie Lackim 
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Ich gospodarstwo już nie istnieje. Kiedy latem 2013 r. wraz z Teresą Waligórą pró-
bowaliśmy dotrzeć do miejsca, gdzie według jej wiedzy było gospodarstwo i stodoła, 
pod którą znajdował się schron, okazało się, że wszystkie ślady zagłuszyła bujna ro-
ślinność. Nie istnieje już nawet polna droga dojazdowa od szosy, widocznie niepo-
trzebna już obecnym właścicielom pól i łąk. 

Góralowie nie doczekali się uhonorowania medalem „Sprawiedliwi wśród naro-
dów świata”. Dlaczego tak sie stało? 

Po prostu, nikt z ocalonych nie złożył stosownego oświadczenia w Instytucie Yad 
Vashem w Jerozolimie a jedyną propozycję dotyczącą tej sprawy przedstawił, jak już 
wspomniano, Mendel Rzepka. Żyjący jeszcze bracia Koenigowie utrzymują, że Góra-
lowie kierowali się względami materialnymi, więc nie spełniają kryteriów Instytutu 
wobec czego nie ma podstaw, by występować o ich odznaczenie. 

Również  wśród swoich ich bohaterska postawa nie została doceniona. Czas, by ten 
niechlubny stan zmienić, i przywrócić w naszym kraju pamięć o tych skromnych lu-
dziach z Kosowa Lackiego. 

 

Post Scriptum 
 
W 2007 r. dwaj autorzy – duchowni z USA: pastor Bill Tammeus i komentator reli-

gijny, rabin Jacques Cukierkorn (którego rodzice pochodzili z Polski) wydali książkę  
They Were Just People 27, w której opisali historie ocalenia kilkunastu polskich Żydów 
w oparciu o relacje zarówno ocalonych, jak i ich wybawców z okresu holocaustu 
w okupowanej Polsce. Niestety, w przypadku ocalonej 4-osobowej rodziny Koenigów 
vel Koenigsztajnów nastąpiła niezrozumiała komplikacja, ponieważ – jak piszą auto-
rzy – w Kosowie Lackim nikt nie potrafił im udzielić informacji o ich wybawcach – 

                                                
27  Bill Tammeus, Jacques Cukierkorn: They Were Just People. Stories of Rescue in Poland During the 

Holocaust, University of Missouri Press, Columbia 2009. 
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bohaterskiej rodzinie Góralów: czy żyją i nadal mieszkają w Kosowie, czy może gdzieś 
wyjechali.  
     Wcześniej, co prawda, przeprowadzili wywiad z mieszkającym w pobliżu St. Louis 
w USA Jerry'm Koenigiem, ale on nie był w stanie podać aktualnego adresu Góralów, 
z którymi kontakt się urwał w 1946 r., kiedy Koenigowie opuścili Polskę.  

W Kosowie amerykańscy autorzy nie 
uzyskali informacji o poszukiwanej rodzinie, 
ani w Urzędzie Miasta, ani w kancelarii para-
fialnej. W rezultacie nie zamieszczono żad-
nego wywiadu z kimkolwiek z rodziny wy-
bawców, a jedynie relacje wspomnianego 
wyżej Jerry'ego Koeniga. 

Wydaje się, że po przeczytaniu w książce 
Tammeusa i Cukierkorna o perypetiach z od-
szukaniem Góralów, bracia Koenigowie do-
szli do wniosku, że rodzina ta była prześla-
dowana za przechowanie Żydów przez anty-
semicko nastawionych sąsiadów i współ-
ziomków, że musiała wyjechać z Kosowa. 
Insynuowali, że Góralowie pewnie osiedli na 
drugim końcu Polski i może nawet zmienili 
nazwisko, aby czuć się bezpiecznie. Taka 
teza była zgodna z ich przekonaniem 
o odwiecznej nienawiści Polaków do Żydów. 
Jeszcze w 2012 r. Michael („Mike”) Koenig 
pisał do mnie w e-mailu:  
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W istocie, nawet teraz, po blisko siedemdziesięciu latach, nie jestem pewien, czy rozpamię-
tując fakt uratowania przez Góralów Żydów, nie wystawia się ich potomków na potępienie 
ze strony współobywateli. 
 
Wzmiankę o Janie Góralu znalazł jednak w książce Tammeusa i Cukierkorna ks. 

prof. Paweł Rytel-Andrianik, który odszukał najpierw sędziwą córkę Jana – Henrykę 
Siniakowską, a potem jego wnuczkę Teresę Waligórę. W ten sposób krótka relacja   
Henryki , jedynego żyjącego naocznego świadka tamtych wydarzeń ze strony Góralów, 
trafiła do wydanej w 2011 r. książki „Dam im imię na wieki, Ks.Iz.56,5” 28, która zawie-
ra relacje Polaków ratujących  Żydów z okolic Treblinki (nota bene  tytuł pochodzi z 
tego samego wersetu Księgi Izajasza, z którego zaczerpnięto nazwę Instytutu Pamięci 
Męczenników i Bohaterów Yad Vashem w Jerozolimie). Było to prawdopodobnie 
pierwsze drukowane świadectwo polskojęzyczne dotyczące bohaterskiego czynu 
rodziny Góralów. 

W tym samym 2011 r. ukazało się polskie tłumaczenie książki brytyjskiej badaczki 
Lyn Smith Holocaust. Prawdziwe historie ocalonych29, w której znajduje się kilka 
fragmentów relacji Jerry’ego Koeniga z zapisu dźwiękowego znajdującego się w ar-
chiwach brytyjskich. Nie ma w niej jednak wypowiedzi Henryki Siniakowskiej, ani 
innej osoby z rodziny Góralów.  

W 2012 r. natomiast, ukazała się po angielsku wielokrotnie cytowana w niniejszym 
artykule książka Michaela Koeniga, z której czytelnik dowiaduje się, że autor w 2000 r. 
wraz z żoną Noemi i teściową Helą pojechał do Polski i nawet odwiedził Kosów, prze-
żywając silne emocje, kiedy przeczytał na znaku drogowym nazwę miasteczka. Pisze 
dalej:  

                                                
28  Edward Kopówka, Ks. Paweł Rytel-Andrianik: „Dam im imię na wieki. Ks. Iz. 56,5”. Polacy z okolic Tre-

blinki ratujący Żydów, Oksford-Treblinka 2011. 
29  Lyn Smith: Holocaust. Prawdziwe historie ocalonych, tłum. Anna Puziewicz, Warszawa 2011. 
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Prawie nie dowierzając, uzmysłowi-
łem sobie, że zaraz wjadę do miasta, 
w którym w 1942 r. przeżyliśmy „ak-
cję” pod magazynem Zylbermana, 
i skąd uciekliśmy, by ukryć się pod 
stodołą w gospodarstwie Górala30. 
 

Zdumienie polskiego czytelnika budzi 
fakt, iż Mike Koenig będąc w Kosowie 
nic nie pisze o próbach odszukania 
Góralów, czy choćby ich gospodar-
stwa, co byłoby normalną reakcją 
człowieka w jego sytuacji. Nie sprawi-
łoby mu to żadnej trudności od strony 
językowej, ponieważ, jak zdążyłem 
się przekonać prowadząc z nim kore-
spondencję, nieźle pamięta język pol-
ski. 

Trudno inaczej sobie wytłumaczyć 
tak dziwną postawę, niż jakimś głę-
bokim urazem psychicznym z czasów 
okupacji. 

Gdyby Mike dotarł wówczas do 
kogoś z rodziny Góralów lub uzyskał 
od mieszkańców Kosowa informacje 
o ich losach, nie tworzyłby potem 

                                                
30  Michael Koenig: At the Edge of an Abyss. A Story of Holocaust Survival Near the Death Camp Treblinka, 

Mazo Publishers, United States 2012, s. 108. 
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takich dziwnych spekulacji, a nawet mógłby udzielić Tammeusowi i Cukierkornowi 
wskazówek (gdy badacze udawali się do Polski), gdzie szukać owych Polaków, którzy 
uratowali całą rodzinę Koenigów vel Kenigsztajnów. 

Kiedy w 2012 r. nawiązałem kontakt z panią Teresą Waligórą z Warszawy, a ona 
opowiedziała mi bardzo dużo o tym, jak trudno i niebezpiecznie było jej dziadkom 
przechować 11 osób przez prawie 700 dni, oraz kiedy wyjaśniła, że dziadkowie nig-
dzie z Kosowa nie wyjechali, poczułem się zobowiązany do przekazania jej najważ-
niejszych treści z książki Mike'a, aby mogła się do nich ustosunkować.  

Pani Teresa napisała kilka e-maili do Jerry'ego Koeniga i jego żony Lindy, co po-
zwoliło sprostować niektóre nieprawdziwe fakty zarówno w książce Mike'a jak 
i książce Tammeusa i Cukierkorna. Bill Tammeus na swoim blogu w dniu 29 grudnia 
2012 r. zacytował list od Jerry'ego i Lindy, który poniżej przytaczam w tłumaczeniu: 

 
Polski historyk pisze serię artykułów o swoim mieście rodzinnym Kosowie Lackim podczas 
wojny. Znalazł egzemplarz Waszej książki i odkrył historię rodzin Góralów i Koenigów [...]. 
Także ten historyk znalazł książkę Mike'a Koeniga (Mike jest bratem Jerry'ego) i nawiązał 
z nim kontakt. W tych okolicznościach dał on (ten historyk) Mike'owi nazwisko i e-mail do 
wnuczki (Jana Górala). Dwa razy wymieniliśmy korespondencję w ostatnich tygodniach 
przez e-mail, zadając i odpowiadając na wiele pytań.  [...] Gospodarstwo obiecane przez Ko-
enigów zostało rozparcelowane przez komunistyczny reżym, więc nigdy (Góralowie) nie 
weszli w jego posiadanie. 
 

Tammeus pisze dalej: 
 
teraz czas na dobrą wiadomość – pomimo podejrzeń wśród niektórych członków rodziny 
Koenigów, że antysemici mogli zamordować Góralów zaraz po wojnie za ukrywanie Żydów 
– Góralowie przeżyli31. 

                                                
31  http://billtammeus.typepad.com/my_weblog/2012/12/index.html; polskim historykiem, o którym 

pisze Tammeus, jest autor niniejszego tekstu Janusz Moczulski (przyp. red). 
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Pani Teresa Waligóra nie otrzymała od Mike'a Koeniga jego książki, mimo, że mu 
sugerowałem taki symboliczny gest i dedykację. Książkę sprowadziła więc prywatnie 
przez internet. 
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Matczuk Henryka 296 
Matczuk Stefan 296 
Matthes Arthur 235, 261 
Matusik Aleksander 300 
Matusik Czesława 300 
Matusik Władysław 300 
Mayorowa Fejga 107 
Mazurek Stanisław 292 
Medem Włodzimierz 64 
Meir Ben Gedalia 16 
Melnik Teodozy, wachman z Treblinki 236 
Mendelson Leml 214 
Mendlowicz Chaim 217 
Mentz Willi 228, 230, 231, 236 
Michaelis Estera 208 
Michaelis Fryderyk 208 
Michaelis Karol 207-210 
Michaelis Karolina z Kosteckich 210 
Michaelis Katarzyna 20 
Michaelis Teofil 210 
Michalik, milicjant kosowski 101 
Michalikówna Wanda 86 
Mickiewicz Adam 213 
Miernik Grzegorz 13 
Mierzwiński Henryk 45 
Miete August 230, 236 
Mikel Marta 291 
Mikoda, wachman z Treblinki 236 
Mikołajczuk Bronisława 293 
Milewska Teresa 296 
Milgrom David 263  

Miłoszewski Kaimierz, ks. 32 
Mioduszewska Henryka 294 
Moczulski Janusz 25, 286, 298, 351 
Modelski Krzysztof 19 
Molisak Alina 9 
Möller Max 230 
Moněk 264 
Morgensztern Menachem Mendel 45 
Mościcki J. 215 
Motel, sklepikarz 57 
Munchheimer Abraham 216 
Munchheimer Samuel 216 
Münzberger Gustav 233, 235 
Muszyńska Jadwiga 19 
Napoleon Bonaparte 217 
Naruszewicz Adam Stanisław 25 
Neyman Aniela z Lipskich 211 
Neyman Marianna ze Zwolińskich 210 
Neyman Mateusz , ojciec 210 
Neyman Mateusz 210-212 
Neyman Melchior Józef 210, 211 
Nidosrelow Mikołaj, wachman z Treblinki 

236 
Niemcewicz Julian Ursyn 202 
Nieuważny Andrzej 201 
Nirenberg Maria 280 
Nowicki Marian 291 
Nowodworski Dawid 263  
Nowosilcow Mikołaj 200 
Nuchymowicz Szmul 218 
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O’Malley, ambasador 275 
Oborski Aleksander 206 
Odziemczyk Jacek 11, 32, 59, 101 
Ogińska Aleksandra z Czartoryskich 24 
Oleander-Dmowska Elżbieta 95 
Ołowscy 296 
Ołtarzewska Janina 293 
Ołtarzewska Stefania 293 
Onoprijenko Daniel, wachman z Treblinki 

236 
Opas Tomasz 111, 112, 115, 122 
Osyczański Mikołaj, wachman z Treblinki 

236 
Ośrodek Bronisław 293 
Ośrodek Bronisław 293 
Ośrodek Jerzy 293 
Ośrodek Regina 293 
Owsianka Iwona 10 
Pachoński Jan 206 
Padarewski Jacek 41, 43 
Paweł, syn Makarego z Aleppo 18 
Pawluk Jan 32 
Pawluk Stefan 102 
Pawłowicz Remigiusz 289, 292 
Piątkowska Renata 44 
Piechotka Kazimierz 44 
Piechotka Maria 44 
Piekarski Wacław 291 
Pilman, wachman z Treblinki 236 
Pióro Mosze 58, 85, 86 
Pipes Richard 315 

Piwko Stanisław 291 
Podgórska-Klawe Zofia 31 
Podkopia Elżbieta 293, 294, 296 
Pogorzelska Michalina 302, 303 
Pogorzelska Mieczysława 303 
Pogorzelski Julian 302, 303 
Pogorzelski Stanisław 302 
Pogorzelski Wacław 291 
Pohl Dieter 221 
Polakow Leon, wachman z Treblinki 236 
Polański Tomasz 13, 25 
Post Willi 236 
Postolski Rywek 315 
Pötzinger Karl 235 
Proniccy 292 
Przewłocki Henryk 59 
Przewoźnik Andrzej 206 
Przyborowska Aleksandra 290 
Przyborowski Stanisław 290 
Puchałka Jolanta Anna 300 
Puziewicz Anna 349 
Rabinowicz Jakob 263  
Rabinowicz Mordechaj Arie 47, 48 
Radomska Zofia 303 
Radomski Henryk 303 
Radomski Witold 99 
Radziwiłł Bogusław 25 
Rajgrodzki Jerzy 232, 245-247, 258, 265 
Rajman J.  59 
Rakowski, więzień Treblinki 247 
Rawicz Mejłech Chone 64 
Redliński Edward 119 
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Reinhard Heydrich 221, 222 
Reisman Jakub 103 
Religa Jan 291, 292 
Rembiszewska Dorota K. 28 
Rędzina Jan 218 
Richter 263  
Ringelblum Emanuel 274 
Ritterband Ludwik Adam 211-213 
Rittich Aleksander, wachman z Treblinki 

236 
Rogalski Artur 11, 202, 213 
Rogow, wachman z Treblinki 236 
Rogowy Herszko Dawidowicz 107 
Rogoza, wachman z Treblinki 236 
Roguski Franciszek 215 
Rolat Sigmund 262 
Romanow Konstanty, książę 211 
Rothwand Jakub 105, 119, 120 
Rotsztajn Abraham 304 
Rozenbaumowie 304 
Rożniecki Aleksander 209 
Rubez Grigorii, wachman z Treblinki 236 
Rückerl Albert 269 
Rudenko Wasyl, wachman z Treblinki 236 
Rudolf Masarek 264 
Ruiken Wilhelm 91 
Rum Albert 235 
Rusiniak-Karwat Martyna 276 
Ruszczak Anna 303 
Ruszczewski Stanisław 209 
Rutkowska Ewa 11 
Rutkowski Adam 70, 223, 249 

Rymut Kazimierz 117, 118 
Rytel Stanisław 294 
Rytel-Andrianik Paweł, ks. 289-295, 298-

300, 302-304, 324, 349 
Ryżewski Grzegorz 25, 28, 31, 34 
Rzepa Alois 271, 272 
Rzepka Abram 298, 322 
Rzepka Majer 322 
Rzepka Mendel 298, 322, 345, 347 
Rzepkowie 324, 326, 345 
Rzewuska Marianna z Wolskich 208 
Rzewuski Jakub 208 
Safonow, wachman z Treblinki 236 
Salve, tenor, więzień Treblinki 239 
Salzberg 264 
Salzberg Dawid 92 
Samuel Monika 8, 29, 66, 83, 212, 319, 344 
Samuel Rajzman 264 
Sapieja Stanisław 292, 293 
Scheffer Mikołaj, wachman z Treblinki 236 
Scheffer Wolfgang 269 
Schifner Karl 236 
Schiper Ignacy 201, 206, 216 
Schischajew Wasil, wachman z Treblinki 

236 
Schmidkin Iwan, wachman z Treblinki 236 
Schudrich Michael 262 
Seidel Kurt 226 
Selborne, lord 274 
Senykow Mikołaj, wachman z Treblinki 

236 
Sęczys Elżbieta 210 
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Sharon Lazar 263 
Shmeruk Chone 15 
Sikorska Halina z d. Wójcik 294 
Silberstein Samuel 214 
Siniakowska Henryka z d. Góral 298, 309, 

311, 323, 324, 326, 333, 349 
Siniakowska Krystyna 323 
Siwiński Jan 291 
Skowronek Katarzyna 137 
Skudowa, wachman z Treblinki 236 
Słoniewska Franciszka 99 
Słoniewski Bolesław 99 
Smith Lyn 349 
Smuniewski 296 
Sobotka Edmund 293, 296 
Sobotka Honorata 293, 296 
Socha Halina 299 
Socha Karol 292, 299 
Stadie Otto 236 
Stangl Franz 228, 234, 235, 241, 253, 265, 

266, 268, 269, 271 
Stanisław August Poniatowski, król Polski 

23, 24, 35, 37, 60 
Stanisław Leszczyński, król Polski 34 
Staniszewski Marian 82 
Starkman Samuel 216 
Starnalski Joachim 211 
Staszic Stanisław 20 
Stefan Helena z d. Matusik 300 
Stefaniak Anna 294 
Stefaniak Henryka 292, 296 
Stefaniak Stefan 294 

Stefaniak Władysław 294 
Strebel, wachman z Treblinki 236 
Strejber, wachman z Treblinki 237 
Struve, żandarm kosowski 91 
Strynkiewicz Franciszek 281 
Strzałkowski Władysław 101 
Strzałkowski Zygmunt 101 
Suchomel Franz 227, 271 
Sudowicz 264 
Sulimierski Filip 285 
Szachna Szalom 16 
Szalajew Mikołaj 255 
Szczepkowska Michalina 83 
Szczęsny Stanisław 24 
Szczupakiewiczowie 304 
Szopa Agnieszka 291 
Szpigel 265 
Szulc Herszko Abramowicz 107 
Szulc, wachman z Treblinki 237 
Szumski Leopold 211 
Szurkowski Ryszard 
Szymański Czesław 292 
Szymański Henryk 292 
Szymański Józef 292 
Szymański Marian 292 
Szymański Wacław 292 
Szymuś Henryk 99 
Śliwiński Franciszek 291 
Śpiewak Paweł 238 
Święcki Teodor 215 
Tammeus Bill 309, 347, 348, 351 
Tarasiuk Renata 7, 8, 13, 21 



INDEKS OSOBOWY 

 365 

Teichelmann Johannes 271 
Thomalla Richard 225 
Tiborsky 82 
Tłomacki Boruch 217 
Tomaszewski Jerzy 44, 200 
Topolski Jerzy 19 
Tregenza Michael 231, 233, 271 
Tronina Antoni 132 
Trukawka Zundel Julkowicz 107, 109, 110 
Truszkowski Stanisław 66 
Trzciński Andrzej 103 
Trzebiński Wojciech 35 
Trzeciakowski Tomasz 210 
Tscherniewskij Wladimir, wachman z 

Treblinki 237 
Tuchman Ester  49, 64 
Tuchmanowie 85 
Turski Józef 201 
Urnan Jakub, wachman z Treblinki 237 
Uruski Seweryn 207, 208, 211 
Uziębło Zygmunt 291 
Verand Jean 202 
Vogel, żandarm 82 
Walczak Ryszard 291 
Walewski Władysław 285 
Waligóra Teresa 309, 311, 330, 336, 339, 

341, 345, 347, 349, 351, 352 
Wallach Azriel 263  
Warmiński Jan 212 
Wasilenko Iwan, wachman z Treblinki 237 
Waszyński Michał 49 

Waynbrum Joszko Laybowicz 109  
Ważniewski Władysław 249, 267, 275 
Wejner Józef 60 
Welik Grzegorz 82, 92 
Wells Herbert Georg 275  
Werner 82 
Węgrzynek Hanna 9, 13, 16, 21 
Wężyk Władysław 41, 212 
Wiernik Jankiel 226, 231, 246-248, 250, 

251, 255-257, 259, 261, 264, 276, 277 
Wierzbowscy 292 
Wierzbowski Teodor 32 
Więch-Tchórzewska Wanda 29, 39 
Więckowski Paweł 10 
Wijaczka Jacek 13, 19 
Wiktorzak Aleksandra 291 
Wilhelminę Malton z Danglasów 217 
Wilkinson Ellen 274 
Willenberg Samuel 70, 71, 227, 229, 238, 

245, 254, 262 
Winkler, żandarm kosowski 91 
Winograd Fejga 107 
Winograd Mordko Lewkowicz 107 
Wippern Georg 270, 271, 272 
Wirth Christian 221, 222, 233, 234, 252, 

254, 255, 268, 271 
Wiśnia Lejbko 42 
Witkowski Wiktor 214, 215 
Witold, wielki książę litewski 7, 29, 111 
Władysław Jagiełło, król Polski 7 
Wojdyga Stanisław 99 
Wojtczak Stanisław 237, 261 



INDEKS OSOBOWY 

 366 

Wojtczuk Czesław 331 
Wolff Moniek 99 
Wolff, adwokat z Warszawy 332 
Wolfowicz Icchak 217 
Wolińscy 345 
Wolińska Janina 66 
Woliński Jan 62, 63, 66 
Woliński Maciej 11 
Wołoszyn Wasyl, wachman z Treblinki 237 
Woronkow , wachman z Treblinki 237 
Wortzman Avraham 262 
Wójcik Marianna z d. Antoniak 293, 294 
Wójcik Stanisław 293, 294 
Wróbel Piotr 200 
Wróbel Stanisław 295 
Wróblewiczowie 304 
Wrzosek Tadeusz zob. Lesman Dawid 
Wycech Zygmunt 305 
Wyczechowski J. 106 
Wyrozumski Jerzy 13 
Wyszomierska Aleksandra 293 
Wyszomierska Cecylia 293 
Wyszomierska Jadwiga 293 
Wyszomierska Janina 293 
Wyszomierska Kazimiera 293 
Wyszomierska Marianna 293 
Wyszomierski Franciszek 293 
Wyszomierski Jan 293 
Wyszomierski Józef 293  
Wyszomierski Stefan 293 
Zajączkowski Wacław 289, 291 
Zakrzewska Monika 296 

Załuska Aleksandra z Młockich 209 
Załuski Tomasz 209 
Zaremska Hanna 13 
Zawadka Artur Paweł 281 
Zawadzki Czesław „Gozdawa” 100 
Zawadzki Stanisław 298 
Zawistowska Stefania 294 
Zawistowski Bolesław 294 
Ząbeccy 292 
Ząbecki Franciszek 225, 249, 250, 253, 

260, 267, 270, 272, 276, 289, 300, 301 
Ząbecki Grzegorz 289 
Ząbecki Piotr 289, 301 
Zelman Sznejer 201 
Zemło Mariusz 94 
Zębrowska Eugenia z d. Maliszewska 295 
Zienkowska Krystyna 20 
Ziontek Artur 7, 8, 11, 24, 29, 32, 58, 59, 66, 

83, 84, 94, 100, 101-103, 212, 276, 284, 
319, 320 

Ziółkowski Stanisław 296 
Zręczny Chaskel 95 
Zręczny Jukel 62, 95 
Zulemian Ajzyk 70 
Zygielbojm Szmul 274 
Zylberman Ch. D. 81 
Zylberman Dawid 316, 350 
Zylbermanowie 322, 332, 342, 343 
Żbikowski Andrzej 13, 44, 71, 238 
Żebrowski Rafał 17 
Żur Władysław 300 
Żyndul Jolanta 14 


