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Pamięci rodziców i rodzeństwa Ben Ziona Wacholdera – 

Pinchasa Szlomo i jego żony, Fajgi z Ledermanów,

oraz ich dzieci: Sary Hendel, Arona i Ruchli Szyfry,

którzy przelali krew wraz z innymi mieszkańcami Ożarowa





List od rodziny 

Mój ojciec, Ben Zion Wacholder, błogosławionej pamięci, był życz-
liwym i  uczonym człowiekiem, który wniósł ważny wkład do świata 
żydowskiej nauki. Urodzony w Ożarowie na początku lat dwudziestych, 
był jedynym ocalałym ze zniszczenia tej społeczności żydowskiej w paź-
dzierniku 1942 roku i wymordowania wszystkich jej członków.

Ojciec pisze, że czuł na sobie obowiązek, aby dać świadectwo zgła-
dzenia żydowskich mieszkańców Ożarowa. W tych krótkich rozdziałach, 
które teraz po raz pierwszy ukazują się w języku polskim, Ben Zion Wa-
cholder opisuje historię tej społeczności i osobowości, które ją tworzyły, 
dynamiczne żydowskie życie religijne i naukowe, wzruszające relacje ze 
swoimi rodzicami i  rodzeństwem, a  także dylematy moralne, przed ja-
kimi stawała wspólnota ożarowskich Żydów w ciągu trzech lat okupacji 
niemieckiej. Ożarów już w latach przedwojennych przechodził ogromne 
zmiany społeczne. Dzięki zdobytym tam doświadczeniom oraz uzdol-
nieniom talmudycznym – odziedziczonym zarówno po swoim ojcu, jak 
i po dziadku ze strony matki – Ben Zion Wacholder posiadł umiejęt-
ność analizowania starożytnych tekstów żydowskich, w tym Talmudu, 
pism egzegetycznych, literatury judeo-greckiej oraz zwojów znad Morza 
Martwego.

Kiedy zaczęłam korespondować z Łukaszem Rzepką, uderzyła mnie 
jego szczerość i  dążenie do odkrycia wiedzy o  rodzinie mojego ojca 
oraz innych członkach tej społeczności. Jego praca, tak jak i praca mo-
jego ojca, wymaga uważnej analizy źródeł pisanych w celu odtworze-
nia dokładnego obrazu myśli i zachowań osób, które żyły dawno temu.

Mojego ojca i  Łukasza –  jako naukowców urodzonych w  Ożaro-
wie, choć wykształconych w dwóch różnych tradycjach religijnych – 
łączy miłość do wiedzy i nauki. Jesteśmy zaszczyceni tym, że Łukasz 
zechciał zająć się badaniem nieistniejącej już społeczności żydowskiej 
z  ich wspólnej małej ojczyzny i uznał, że warto zapoznać polskiego 
czytelnika z pismami mego ojca.
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Choć ojcem przez lata interesowało się wielu przedstawicieli narodu 
żydowskiego i świata nauki, moja rodzina nigdy nie wyobrażała sobie, 
że ktoś z mitycznego miasta Ożarowa, którego jeszcze nie odwiedzi-
liśmy, nagle odegra tak ważną rolę w naszym życiu. W imieniu mojej 
rodziny, a szczególnie mojej siostry Niny, mojego brata Davida i moje-
go brata Sholoma, błogosławionej pamięci, który całkowicie poparłby 
ten projekt, dziękujemy Ci. Dziękujemy za nakłanianie nas do prze-
glądania starych dokumentów i zdjęć oraz za liczne dyskusje, które 
Twój projekt rozniecał wśród naszej rodziny i przyjaciół. Dziękujemy 
za Twoją nieustępliwość, gdy zwlekaliśmy z odpowiedzią. Dziękujemy, 
że jesteś wspaniałym przedstawicielem narodu polskiego. Na koniec 
dziękujemy Ci za Twój wkład w umożliwienie naszemu ojcu, aby da-
lej składał świadectwo w imieniu wszystkich pomordowanych Żydów 
z Ożarowa i z Polski.

Hannah Katsman

My father, Ben Zion Wacholder of blessed memory, was a kind and 
learned man who made important contributions to the world of Jewish 
scholarship. Born in Ozarow in the early 1920’s, he was the only survi-
vor of the destruction of the Jewish community in October 1942 and 
the murder of all its citizens. 

My father writes that he felt his job was to bear witness to the de-
struction of the Jewish community of Ozarow. In these short chapters 
now being published in Polish for the first time, Ben Zion Wacholder 
describes the community’s history, its personalities, the vibrant Jewish 
religious life and scholarship, the touching relationships with his par-
ents and siblings, as well as the moral dilemmas faced by the community 
during the three years of German occupation. Ozarow was already 
undergoing enormous social change in the years before the war. His 
experiences there, along with the Talmudic skills passed down to 
him as an inheritance from both his father and maternal grandfather,  
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contributed to his ability to analyze ancient Jewish texts including the 
Talmud, exegetical writings, Judeo-Greek literature, and the Dead Sea 
Scrolls. 

When I began to correspond with Lukasz Rzepka, I was struck by 
his sincerity and his quest to uncover the knowledge of my father’s 
family and other members of the community. Both his and my father’s 
work involve a careful examination of the written record in order to 
recreate an accurate picture of the thoughts and actions of those who 
lived long ago. 

My father and Lukasz, both scholars born in Ozarow who trained 
under two different religious traditions, share a love of knowledge and 
scholarship. We are honored that Lukasz chose to study the lost Jew-
ish community of their common birthplace, and that he saw the value 
of sharing my father’s writing with the Polish people.

While many in the Jewish and scholarly community have taken an 
interest in my father over the years, my family never imagined that 
someone from the mythical town of Ozarow, which we have not yet 
visited, would suddenly play an important role in our lives. On behalf 
of my family, especially my sister Nina, my brother David, and my 
brother Sholom of blessed memory who would have thoroughly sup-
ported this project, we thank you. Thank you for nudging us to look 
through old documents and pictures and for the many discussions 
your project has sparked among our family and friends. Thank you 
for persisting when we were slow to respond. Thank you for being 
a shining representative of the Polish people. Finally, thank you for 
your part in allowing our father to continue to bear witness on behalf 
of all of the murdered Jews of Ozarow and Poland.

Hannah Katsman





Wykaz skrótów

 AGO   – Akta Gminy Ożarów 
 AMKM   – Archiwum Kurii Metropolitalnej  
      w Krakowie 
 APK   – Archiwum Państwowe w Kielcach 
 APKoS   – Archiwum Państwowe w Kielcach,  
      oddział w Sandomierzu 
 ASR   – Acta Synodalia Ecclesiarum  
      Poloniae Reformatarum 
 AV cap.   – Acta Visitationis capituli 
 CBJ   – Centralna Biblioteka Judaistyczna 
 ECAG   – Encyclopedia of Camps and Ghettos 
 EJ   – Encyclopaedia Judaica, wyd. II 
 EK   – Encyklopedia Katolicka 
 HTR   – “Harvard Theological Review” 
 HUC   – Hebrew Union College 
 HUCA   – “Hebrew Union College Annual” 
 IC   – Interwiew Code 
 JJS   – “Journal of Jewish Studies” 
 JQR   – “Jewish Quarterly Review” 
 ODMiG   – Ożarów. Dzieje miasta i gminy  
 POż   – Parafia Ożarów 
 PSJ   – Polski Słownik Judaistyczny 
 YIVO   – The YIVO Encyclopedia of Jews  
       in Eastern Europe





„Ożarów był ich domem”
Ożarów to kilkutysięczne miasteczko w  powiecie opatowskim, 

w  województwie świętokrzyskim, które prawa miejskie otrzymało 
po raz pierwszy w drugiej połowie XVI wieku. Nie będzie przesadą 
stwierdzenie, że od początku swojego istnienia Ożarów był miastem 
wielowyznaniowym i wielokulturowym. Współcześnie zamieszkiwane 
jest w zdecydowanej większości przez katolików. Wśród jego miesz-
kańców trudno znaleźć Żydów – choć przed wojną stanowili oni 
ok. 70% społeczności – czy kalwinów, którzy na początku XVII wie-
ku prowadzili zbór znany w całej Małej Polsce. O ile w przypadku tych 
pierwszych przynajmniej materialne dziedzictwo daje świadectwo 
wielowiekowej obecności, o tyle próżno by szukać w Ożarowie takich 
pozostałości po kalwinach sprzed czterech stuleci. A  mimo to zna-
czenie tego zapomnianego kalwińskiego zboru wydaje się mieć zasięg 
ogólnopolski. 

Historia kilkudziesięcioletniej działalności zboru jest ściśle zwią-
zana z lokacją miasta i jego założycielem, a także budową katolickiego 
kościoła na wzgórzu. Powstanie pierwszej parafii przypada na schyłek 
panowania Zygmunta II Augusta (1520–1572). Historycy nie określili 
jednoznacznie, kiedy szlachecka rodzina Ożarowskich, pochodząca 
z Lubelszczyzny (parafia Garbów), przejęła wieś Wyszmontów z przy-
ległościami w parafii Bidziny. Bartosz Paprocki, XVI-wieczny heraldyk, 
zapisał: 

Dom Ożarowski (herbu Rawicz) w sandomierskiem wojewódz-

twie znaczny. […] Segniew miał syna Mikołaja, rzeczonego 
Kruczek, który był zabit na Bukowinie; zostawił syna swojego 
imienia, od którego dzisiejsi Ożarowscy: Stanisław, Józef i Mi-
kołaj, wszyscy potomstwo mają1.

1  B. Paprocki, Herby królestwa polskiego, Kraków 1858, s. 547. Por. K. Niesiecki, 
Herbarz polski, Lipsk 1841, s. 213–214. 
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Staraniem rzeczonego Józefa 12 lutego 1569 roku król lokował pry-
watne miasto na prawie magdeburskim, na terenach ówczesnych lasów 
dziedzicznych w pobliżu Wyszmontowa. Miasto przyjęło swoją nazwę 
od nazwiska właściciela2. W tamtym czasie na zabudowę osady skła-
dało się 15 domów w  rynku oraz 30 przy uliczkach. Zamieszkiwa-
ło w nich 10 rzemieślników i 2 gorzelników. Pierwsze dwadzieścia lat 
istnienia charakteryzował dość powolny przyrost liczby mieszkańców, 
a proces osadzania mieszczan z zewnątrz nie przebiegał płynnie. Mimo 
to lokalna społeczność postanowiła ze środków własnych wznieść 
drewniany kościół parafialny. Takie przedsięwzięcie musiało uzyskać 
zgodę właściciela miasta. Józef Ożarowski nie tylko wydał pozwolenie 
na budowę świątyni, ale również uposażył ją dwoma stajaniami roli3.

Dokładna data wybudowania kościoła nie jest znana. Przypusz-
cza się, że świątynia musiała zostać wzniesiona przed rokiem 1582 – 
wówczas bowiem Józef Ożarowski był już obecny razem z  żoną 
i dziećmi na synodzie kalwińskim w Łuszczowie4. Kiedy Ożarowski 
poznał kalwinizm –  tego ustalić nie sposób. Obecność na synodzie 
przemawia jednak za tym, że jego zetknięcie się z tą konfesją miało 
miejsce wcześniej. Wiadomo na pewno, że osiem lat później, w roku 
1590, czego dowiadujemy się z akt wizytacyjnych diecezji krakowskiej, 
pewien minoryta (Ordo Fratrum Minorum – łac., „Zakon Braci Mniej-
szych”), zwany Janem z Przeworska, „w tym samym kościele ożarow-

2  Nazwa według miejscowych podań jest (1) przezwiskiem jednego z rolników, 
który wykorzystując urodzajność zapełniającego się cyklicznie wodą rowu, zaczął go 
orać, by w ten sposób uzyskać jeszcze większe plony. Od tego czasu pozostali mieszkań-
cy mieli nazywać sąsiada „Orzerowem”. Później tutejsi zaczęli uprawiać wspomniany 
rów. Osadę odtąd nazywano „Orzerów”, a z czasem „Ożarów”. Zgodnie z inną wersją 
nazwa miejscowości miała brać swój początek (2) od ludowej nazwy krzaków – „ozor-
ków”, w których przejeżdżający rycerze mogli paść swoje konie. Po tym wydarzeniu 
wojowie mieli wspominać „Ożarów”. Ludowe przekazy spisał (1–15 sierpnia 1935 roku, 
2–14 maja 1940 roku) regionalista, wieloletni nauczyciel i  kierownik szkoły po-
wszechnej, Edward Szylko; por. B. Guźniczak, M. Łata, A. Madej-Liponoga, K. Maj-
cher, Edward Szylko. Szkic do biografii, Ożarów 1997, s. 103.

3  Ożarów. Dzieje miasta i gminy, red. F. Kiryk, Kraków 2009 [dalej: ODMiG], s. 78.
4  Acta Synodalia Ecclesiarum Poloniae Reformatarum, red. M. Sipayłło, t. III (Polonia 

Minor 1571–1632), Warszawa 1983 [dalej: ASR], s. 60.
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skim nauki kalwińskiej sekty rozsiewał (Joanne Przeworscensis ordinis 
minorum […] sectae Calvinierrorum in eadem ecclesia Ożaroviensi 
seminator)”5. 

Akta wizytacji archidiakonatu zawichojskiego zawierają niewybred-
ną uwagę na temat wspomnianego – nazywają go mianowicie „wywło-
ką od Franciszkanów”6. Żywota dopełnił on niedługo po przyjeździe 
do Ożarowa z Mikułowic, na sposób – w opinii wiernych katolickich – 
odpowiedni dla heretyka: „w żniwa 1590 roku tenże Jan, ongiś mino-
ryta a potem kaznodzieja kalwiński w Ożarowie, mieszkający w domu 
szlachcica Mikułowskiego, za zrządzeniem Bożym zginął od pioruna 
wraz z psem”7.

Pozycję Ożarowa jako ważnego ośrodka reformacji kalwińskiej pod-
kreślił 28 września 1601 roku zjazd wodzisławski, wyznaczający stałe 
miejsca synodów w  Polsce południowej: w  Wodzisławiu, Ożarowie 
i Łańcucie8. Odbywające się tutaj, w okresie od 21 września 1598 roku 
do 30 września 1631 roku, synody prowincjalne i dystryktowe (ich licz-
ba przekracza dwadzieścia) odegrały znaczącą rolę w przygotowaniu 
jednego z  najbardziej znanych polskich tłumaczeń Pisma Świętego. 
Starania o nowe tłumaczenie powierzono na synodzie w Ożarowie ks. 
Marcinowi Janickiemu, ministrowi z Secymina9. Cztery lata później 
synod w Baranowie Sandomierskim polecił ks. Danielowi Mikołajew-
skiemu, seniorowi zborów kujawskich, i ks. Janowi Turnowskiemu, 
seniorowi Jednoty Braci Czeskich w Wielkopolsce, by tłumaczenie 
Janickiego zostało porównane z Bibliami: Brzeską, czeską, francuską, 
łacińską Pagninusa i Wulgatą. Jak podaje Jan Szeruda: „Mimo starań 
obydwu mężów Biblja Janickiego nigdy wydaną nie była, nie wiadomo 

5  Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie [dalej: AKMK], Acta Visitationis 
capituli [dalej AV cap.] 65, k. 490; AV cap. 1, k. 80.

6  Cyt. za: J. Bukowski, Dzieje reformacyi w Polsce od wejścia jej do Polski aż do jej 
upadku. Według najnowszych źródeł, t. 1, Kraków 1883, s. 409. Por. J. Wiśniewski, De-
kanat sandomierski, Radom 1915, s. 101.

7  E. Szylko, Z przeszłości Ożarowa, Ożarów 1994, s. 13.
8  Por. ODMiG, s. 167.
9  Por. ASR, s. 218; J. Szeruda, Geneza i charakter Biblji Gdańskiej, Warszawa 1932.
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także, co się stało z jego rękopisem”10. Prace nad nowym przekładem 
trwały ponad ćwierć wieku. Choć podczas kolejnych synodów, odby-
wających się w różnych miastach, precyzowano ustalenia dotyczące 
tłumacza, rewizorów czy donatorów, ostatecznie Pismo Święte w edy-
cji wspomnianego ks. Mikołajewskiego razem z apokryfami (księgami 
deuterokanonicznymi) zostało w 1632 roku wydrukowane w Gdańsku, 
od którego przyjęło swoją nazwę. Przez kolejne wieki wydanie to cie-
szyło się szczególnym uznaniem wśród polskich protestantów. Mimo 
iż tłumaczenie Janickiego zostało wyparte przez współczesne przekła-
dy, nadal w niektórych kręgach uznawane jest za najwierniejszy i naj-
bardziej dosłowny przekład Biblii na język polski. Wydanie gdańskie, 
analogicznie do Wujkowego, zyskało rangę tłumaczenia kanonicz-
nego – i w tej roli przetrwało praktycznie do czasów współczesnych11. 

Trwający przez dziesięciolecia konflikt między kalwinami a katoli-
kami o „kościelną górkę” i świątynię zakończył się ostatecznie dopie-
ro w 1638 roku. W marcu, na prośbę Wojciecha Brzeskiego, biskup 
krakowski Jakub Zadzik odtworzył parafię pw. św. Stanisława. Po tym 
fakcie rodzina Ożarowskich ostatecznie zrezygnowała z praw do miasta. 
Razem z Ożarowskimi z miasteczka odeszli wszyscy kalwini12.

W nazwie „Ożarów” od kilkuset lat pobrzmiewa echo kalwińskiej 
przeszłości i dziejów założyciela miasta. Mimo że ten etap w rozwoju 
miasta został domknięty i zakończył się w atmosferze sporu, to ówczesne 
decyzje synodów dystryktowych i prowincjalnych na zawsze uczyniły 
z Ożarowa istotny punkt w historii polskich przekładów Pisma Świętego. 

10  Tamże, s. 17.
11  Więcej na temat Biblii Gdańskiej i historii ożarowskiego etapu jej przygoto-

wania por. D.A. Frick, Polish Sacred Philology in the Reformation and the Counter-
Reformation. Chapters in the History of the Controversies (1551–1632), Berkeley-Los 
Angeles-London 1989, s. 226–235. Na temat historii przygotowań i recepcji nowego 
tłumaczenia por. R. Pietkiewicz, Pismo Święte w języku polskim w latach 1518–1638. 
Sytuacja wyznaniowa w Polsce a rozwój edytorstwa biblijnego, Wrocław 2002 (rozprawa 
doktorska – mps), s. 309–320.

12  Na temat reformacji w Ożarowie, duchowieństwa, szkoły protestanckiej pro-
wadzonej przez Jana Vartensiusa i Tomasza Galerita, a także burzliwego sporu między 
katolickimi a kalwińskimi właścicielami miasta por. ODMiG, s. 165–170.
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I aż napawa smutkiem fakt, że na pięknie odnowionym wzgórzu koś-
cielnym próżno by szukać informacji, że tutaj rozpoczęto prace nad 
Biblią Gdańską…

 Obok katolików i prężnie działającego zboru kalwinów żyła tutaj 
również społeczność żydowska. W 1616 roku Márton Szepsi Csombor 
pisał: „Większość mieszkańców jest nacji żydowskiej. Stanęliśmy tam 
w sobotę. Wszyscy w spokoju oddawali się obrządkom religijnym”13. 
Feliks Kiryk twierdzi wprawdzie, że opis węgierskiego podróżnika 
przesadnie akcentuje semickość ówczesnego Ożarowa14, biorąc jednak 
pod uwagę odnotowaną przez Csombora dużą liczebność Żydów, na-
leży sądzić, że do Ożarowa przybyli oni przynajmniej kilka dziesię-
cioleci wcześniej. Rzeczony Kiryk oraz Franciszek Leśniak w  innej 
publikacji konstatowali: „zdaje się od zarania swych miejskich dzie-
jów [Ożarów] był zasiedlany przez Żydów”15. Już na początku XVII wieku 
posiadali oni zorganizowaną gminę, na czele której w 1636 roku stał 
Jakub Jakubowicz16. Przykahał ożarowski należał wówczas do kahału 
w  Opatowie, a  ten do większej jednostki, tj. ziemstwa krakowsko-

-sandomierskiego w Pinczowie17. W latach 30. prowadzili już działal-
ność kredytową18. Akta przeprowadzonej w 1637 roku wizytacji parafii 
dostarczają informacji o 17 domach zamieszkiwanych przez Żydów19. 
W  kolejnych latach liczba starozakonnych mieszkańców stale rosła 
i w latach 70. XVII wieku wynosiła około 342 osób, włączając w  tę 
wartość Ożarów Górny i  Dolny20. Oprócz działalności kredytowej – 
znanej w okolicy, czego przykładem są transakcje z sandomierskimi 

13  M. Csombor, Podróż po Polsce, Warszawa 1961, s. 20.
14  Por. ODMiG, s 133.
15  F. Kiryk, F. Leśniak, Skupiska żydowskie w miastach małopolskich do końca XVI 

wieku, w: Żydzi w Małopolsce. Studia z dziejów osadnictwa i  życia społecznego, red.  
F. Kiryk, Przemyśl 1991, s. 29.

16  K. Urbański, Almanach gmin żydowskich województwa kieleckiego w  latach 
1918–1939, Kielce 2007, s. 107.

17  J. Myjak, Z żydowskiej przeszłości, „Ożarów” 2001, nr 9/29, s. 8.
18  ODMiG, s. 134.
19  AKMK, AV cap. 44, s. 127.
20  ODMiG, s. 137.
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prałatami i  kanonikami –  trudnili się handlem i  rzemiosłem, m.in. 
ubojem, wypiekiem czy krawiectwem, działał również grabarz. Na po-
czątku kolejnego wieku wizytator kościelny zanotował, że: „niewier-
nego zaś żydowstwa w miasteczku w domach dziewięćdziesiąt, prócz 
bóżnicy i kierkuta rachuje się przeszło siedemset […], handel w rękach 
żydowskich”21. 

Od ok. 1735 roku ożarowscy Żydzi tworzyli samodzielny kahał, 
w którego zarządzie znaleźli się: Mościk Ickowicz, Berek Aronowicz, 
Luzman Jakubowicz i Zys Lewkowicz22. W kolejnym dziesięcioleciu 
wizytator kościelny zauważył, że większość miasteczka zajmowali Ży-
dzi, którzy wyparli chrześcijan z  domów rynkowych, wzorowo wy-
remontowali wnętrze starej, drewnianej bożnicy (synagogam ligneam 
antiquiorem) oraz jej ściany, dach i ogrodzenie – do czego zatrudnili 
katolickich rzemieślników, nie zważając na niedziele i święta23. Z tego 
powodu Żydzi zostali oskarżeni przez instygatora sądu, że dokonali 
powyższych remontów bez zgody biskupa, za co decyzją sądu bisku-
piego ukarano ich grzywną w wysokości 100 florenów na rzecz koś-
cioła parafialnego w Ożarowie. Ostatecznie sąd zezwolił na ponowne 
otwarcie bożnicy24. Akta wizytacji przeczą powszechnie podawanym 
informacjom, jakoby pierwsza bożnica w Ożarowie została wybudo-
wana pod koniec XVIII wieku, skoro przed jego połową poddawana 
już była renowacji. Pierwszą wzmiankę o ożarowskiej synagodze podają 
krakowskie Acta Visitationis capituli z 1672 roku25.

21  Tłum. za: J. Wiśniewski, Dekanat opatowski, Radom 1907, s. 356.
22  Por. E. Bergman, J. Jagielski, Zachowane synagogi i domy modlitwy w Polsce, 

Warszawa 1996, s. 100.
23  Por. AKMK, Acta Visitationis 45, k. 51. 
24  „Sąd nakazał im także, by w przyszłości w ogóle nie ważyli się remontować 

szkoły lub odnawiać miejsca pochówku, zwanego pospolicie kierchof, naruszać 
świąt, sprzedawać napojów lub innych towarów przed końcem ofiary mszy św. sprawo-
wanej w dni świąteczne w kościele parafialnym, a ponadto by nie ośmielali się grać 
na cymbałach lub pozwalać na inną hałaśliwą muzykę…”; AKMK, Acta episcopalia 79,  
k. 307v–308, tłum. pol. za: Żydzi polscy 1648–1772. Źródła, red. A. Kaźmierczyk, Kra-
ków 2001, s. 171–173.

25  AKMK, AV cap. 58, p. 92.
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Liczba ludności żydowskiej w Ożarowie stale rosła. W 1765 roku 
na terenie miasta i  parafii mieszkało już 1047 Żydów26, co tłumaczy 
duże zróżnicowanie profesji starozakonnych. Przykładem może być 
działalność Lejzora Liczmanowicza, który na polecenie ks. Jana Li-
gęzy, kanonika i archidiakona sandomierskiego, transportował wód-
kę do Gdańska. Szczególnie ciekawą pozostaje kwestia działających 
w 1775 roku pięciu pracowni złotniczych27. Rabinem był wówczas Elli 
Dawidowicz. Pod koniec XVIII wieku dochodzi do konfliktu między 
plebanami ożarowskimi a Żydami mieszkającymi przy wzgórzu koś-
cielnym, którzy wkopywali się w  nie, wybierając z  niego glinę i  po-
szerzając swoje posesje. Kazimierz Karski, który wykupił obie części 
Ożarowa, w 1797 roku we dworze w Jakubowicach ogłosił, że zgodnie 
z rozkazem dziedzica sprzed dwóch lat zabronione jest „podsuwanie 
żydowskich budynków pod kościół, a  tym bardziej grunt kościelny 
oraz branie z Góry Kościelnej gliny”28. Spis diecezjalny z  tego okre-
su podaje, że ożarowszczyznę zamieszkiwało 1429 osób, z czego 1005 
stanowili Żydzi – 70,3% ogółu29. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, 
że statystyka ta uwzględnia nie tylko mieszkańców samego miasta, 
których w  1765 roku było 312, a  25 lat później tylko 259. Do tego 
doliczyć należy również Żydów z  Zawichostu w  liczbie 21 oraz 82 
z Nowego Miasta, czyli Prosperowa, a także pozostałych miejscowości 
przynależących administracyjnie do Ożarowa30. Pod koniec lat 80. 
w mieście było 79 dymów żydowskich – czyli chałup lub zagród da-
jących podstawę do rozliczeń podatkowych31. Jan Filip Carosi, z po-
chodzenia Włoch, zaproszony do Polski przez Stanisława Augusta 

26  J. Kleczyński, F. Kluczycki, Liczba głów żydowskich w Koronie z taryf roku 1765, 
Kraków 1898, s. 8.

27  Por. ODMiG, s. 136–138.
28  Parafia Ożarów [dalej: POż], Liber documentorum, k. 42–43, za: ODMiG, s. 204.
29  Por. J. Muszyńska, Żydzi w miastach województwa sandomierskiego i lubelskiego 

w XVIII wieku, Kielce 1998, s. 179.
30  Por. tamże, s. 152. Por. K. Kędziora-Palińska, A. Migal, M. Migal, P. Sus-Lutyńska, 

Był kiedyś Prosperów… Portrety Żydów zawichojskich, Zawichost 2017.
31  Por. Z. Guldon, Ludność żydowska w miastach w miastach małopolskich w II poł. 

XVII wieku, w: Żydzi w Małopolsce..., s. 54–56.
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Poniatowskiego i będący jednym z pierwszych geologów badających 
ziemie świętokrzyskie, w Podróżach po różnych prowincjach Polski pisał 
o Ożarowie:

Jest tutaj przerażająca ilość Żydów w porównaniu z chrześci-
janami. Także tutaj potwierdza się poczyniona dotąd obser-
wacja, że Żydzi mają dla siebie cały miejski handel i rzemiosło, 
natomiast goły chrześcijanin żyje z uprawy roli32.

Pod koniec XVIII wieku w mieście funkcjonowała bożnica, łaźnia 
rytualna, rabinostwo, młyn, wyszynk i szkoła żydowska33. Testament 
i  inwentarz pośmiertny Izaaka Berka Sankowicza z  1803 roku jest 
przykładem powszechnego stanu majętności ożarowskich Żydów, spo-
śród których tylko nieliczni mogli być uważani za zamożnych. Z  do-
kumentu dowiadujemy się, że obok należności, tzw. długów activa, 
w Jasłowie i Denkowie, miał przede wszystkim powinności, tzw. długi 
passiva, których lista jest pięciokrotnie dłuższa niż poprzednia. Wy-
posażenie jego domu określono jako „ordynaryjne” i „stare”, a jego wy-
cena (łóżko – 2 zł, stół drewniany – 5 zł, 2 stołki – 3 zł) wskazuje na 
daleko posuniętą skromność. Większość środków zainwestowano bo-
wiem w wosk (za 2630 zł 12 gr) i szczeciny (za 540 zł), a także garnki, 
tasiemki, wstążki, gwoździe, papier, tabakierki, żelazo oraz książki ży-
dowskie (za ogólną sumę 500 zł), którymi Berek handlował. Jego stary, 
drewniany dom z jedną izbą, sienią, kramnicą i kuczką oszacowano 
na 850 zł, co jak na ożarowskie i okoliczne realia było kwotą naprawdę 
wysoką. Choć Sankowicz do szczególnie majętnych nie należał, nie 
szczędził grosza na stroje i dodatki dla swojej żony Fajgi, z domu Ja-
kóbowicz. Jedna tylko minda na głowę, wysadzana perłami i zdobio-
na złotymi galonkami, była warta 300 zł. Przy jego męskim kaftanie, 

32  J.P. von Carosi, Reisen durch verschiedene polnische Provinzen, mineralogischen 
und anderen Inhalts, t. I, Leipzig 1781, s. 247–248 (tłum. Angelika Małek).

33  Por. A. Eisenbach, Z dziejów ludności żydowskiej w Polsce w XVIII i XIX wieku, 
Warszawa 1983, s. 221–222.
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podszytym futrem wartym 25 zł, czy pończochach męskich za 2 zł – 
różnica była i  jest kolosalna34. Ożarowskie Żydówki chciały czuć się 
księżniczkami – w jak najlepszym tego słowa znaczeniu. Przypadek 
Fajgi z przełomu XVII i XVIII wieku nie był odosobniony. Inna Fajga, 
żyjąca wiek później, zapracowana żona i matka, utrzymująca rodzinę, 
ale traktowana w najlepszy sposób przez swojego męża, również bę-
dzie chciała się tak czuć – i będzie czuła się jak „córka królestwa, która 
wychodzi na spotkanie” (Ps 45,10).

W pierwszych latach XIX wieku Komisja Rządowa przywróciła 
przedrozbiorowe przywileje określonym miastom, w których obowią-
zywało odtąd prawo de non tolerandis Judaeis35. Migracja ludności 
żydowskiej z uprzywilejowanych grodów na szeroką skalę rozpoczę-
ła się po 1816 roku, a kilkadziesiąt lat później w samej tylko guber-
ni radomskiej w  42 ze 113 miast obowiązywał zakaz osiedlania się 
ludności żydowskiej. Ożarów jednak nie należał do grupy tzw. miast 
uprzywilejowanych, w których Żydzi nie mogli mieszkać. 

 Do likwidacji kahałów (gmin żydowskich), zamienionych w 1822 
roku w dozory bożnicze, działało bractwo pogrzebowe, trudniące się 
opieką nad chorymi, wspieraniem wdów i  sierot oraz grzebaniem 
umarłych zgodnie z przepisami religijnymi. Dom przedpogrzebowy – 
którego miejsce jest obecnie oznaczone tylko przez zrekonstruowane 
fundamenty –  znajdował się przy wschodniej ścianie ożarowskiego 
cmentarza. W  skład pierwszego dozoru bożniczego weszli Moszek 
Laderman, Sender Silberberg oraz Abram Cukierman36. Możemy 
odtworzyć listę rabinów posługujących w XIX wieku – byli to: Lejb 
Michlewicz (1815–1817), Lejb Epsztajn (1825–1836), Mojsze Lejb 
Lederman (1837–1839?), Lejb Gotlieb (1840–?), Haskiel Taub (1851–
1856), Chaim Goldsztajn (1865–1879), który obejmując urząd, miał 

34  K. Justyniarska-Chojak, Testament i  inwentarz pośmiertny Izaaka Berka San-
kowicza z Ożarowa (1803), „Kwartalnik Historii Żydów” 2008, nr 4 (228), s. 521–529.

35  Por. A. Penkalla, Żydzi na terenie guberni radomskiej w  latach 1815–1862, 
„Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego” 1991, t. I, z. 1–2, s. 24.

36  Por. ODMiG, s. 329–330.
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24 lata, a  wreszcie Chaim Hil Epsztajn (1881–1885). Oprócz nich 
wśród urzędników kahału i synagogi należy wymienić również pod-
rabinów, zastępców rabina, dozorców bożniczych, posługiwaczy oraz 
dozorców cmentarza. Na uwagę zasługują też muzykanci żydowscy, 
bez których trudno wyobrazić sobie obrządki synagogalne czy domo-
we. W  pierwszej połowie XVIII wieku w  Ożarowie kantorami boż-
niczymi byli Abram Joskowicz Hochman i  Ajzyk Wajnryb. Wśród 
klezmerów szczególnie wyróżnić należy Lejba Joskiewicza oraz basi-
stów: Szmula Szmulowicza, Dawida i Nosela Lejbusiewiczów, a także 
Dawida i Nasyma Lustyków, z których ostatni pełnił również funkcję 
kapelmajstra37. 

W 1827 roku źródła odnotowują 761 żydowskich mieszkańców 
miasta, którzy stanowili 78,7% ogółu. Niespełna dziesięć lat później, 
w 1836 roku, otwarto szkołę elementarną. Od początku jej istnienia 
wśród uczniów byli katolicy i wyznawcy judaizmu, jednak procento-
wy udział wskazuje na ogromną dysproporcję. W latach 1836–1872 
na ogólną liczbę 1304 uczniów jedynie 90 stanowiły dzieci żydowskie 
(6,8%), a 1214 było wyznania katolickiego (93,2%)38. Taki stan rzeczy 
wynikał z odrębności żydowskiego nauczania, które prowadzono na 
kilku poziomach. W Szulchan Aruch – podstawowym kodeksie prawa 
żydowskiego (halachy) – odnaleźć można przepisy, które obligują ro-
dziców, by wprowadzili swoje dzieci w świat Tory, a następnie oddali 
je na naukę pod opiekę nauczyciela. „Talmud wszak naucza, że ojciec 
jest zobowiązany nauczyć syna Tory i zawodu”39. Przywołana księga, 
jedna z  podstawowych dla judaizmu, wyznacza również cezury po-
szczególnych stopni edukacji. Zgodnie z tymi wytycznymi Tory, czyli 
Prawa Spisanego, winno się uczyć już pięcioletnie dziecko; Miszny, 
czyli Prawa Ustnego – dziesięciolatek; trzynastoletni chłopiec po bar 
micwie powinien przestrzegać obowiązujących przykazań, których 
w  judaizmie jest 613; w  wieku 15 lat winien zaś studiować Talmud, 

37  Por. tamże, s. 331–333.
38  Por. tamże, s. 335–355.
39  Sentencje Ojców. Pirke Awot, red. P. Śpiewak, Kraków 2015, s. 77.
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by jako ukształtowany osiemnastolatek mógł założyć rodzinę40. Po-
wszechnie jednak praktykowano zwyczaj, zgodnie z którym, gdy tylko 
dziecko zaczęło dobrze chodzić i mówić, rozpoczynało naukę w chede-
rze (hebr., „izba”). Tam przebywało mniej więcej od trzeciego-piątego 
do dwunastego roku życia. Kursowe nauczanie prowadził w chederze 
mełamed (hebr., „nauczyciel”) oraz jego pomocnicy –  belfrowie. Ce-
lem pierwszego, dwuletniego kursu była nauka języka hebrajskiego, 
którą prowadzono na bazie modlitewnika. Kolejna, trzyletnia część 
skupiała się na pracy nad Torą z komentarzami Rasziego, nauce ety-
ki i dobrego wychowania. Ostatni etap poświęcony był studiom nad 
Talmudem, które również prowadzono w  oparciu o  analizy Szlomo 
ben Icchaka. Cheder w Ożarowie nosił powszechną dla tego rodzaju 
szkół nazwę „Talmud-Tora”. Nauczyciele prywatni, tzw. preceptorzy, 
angażowani byli przez zamożniejszych przedstawicieli społeczności. 
Indywidualna edukacja była odpowiedzią na dość niski poziom che-
derów. Znany jest w Ożarowie przypadek Majera Kwaśnika, który bez 
zezwolenia władz zajmował się nauczaniem żydowskich dzieci języ-
ka polskiego41. Dopiero w 1902 roku Towarzystwo Szerzenia Oświa-
ty wśród Żydów wprowadziło nowe rodzaje chederów, w  których 
oprócz przedmiotów typowo religijnych prowadzono również edukację 
w zakresie przedmiotów ogólnokształcących. Dwadzieścia lat później 
uczniowie zreformowanych chederów byli zwalniani z  obowiązku 
nauki w szkołach powszechnych. Było to jednak uzależnione od wielu 
kryteriów. Mając na uwadze liczebność uczniów żydowskich w szkole 
publicznej w Ożarowie, można przypuszczać, że tutejsze chedery nie 
spełniały wymogów organizacyjnych placówek nowego rodzaju. 

Do chederów uczęszczali tylko chłopcy. Dopiero od 1917 roku, 
dzięki staraniom Sary Szenirer, w Krakowie powstała pierwsza tego 
rodzaju szkoła dla dziewcząt, która podlegała organizacji Bejs Jakow – 
taką też nazwę przyjęła ożarowska szkoła dla dziewcząt.

40  Por. Z. Borzymińska, Szkolnictwo żydowskie w Warszawie 1831–1870, Warszawa 
1994, s. 65.

41  ODMiG, s. 351.
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Kiedy chłopiec osiągał wiek 13 lat i jednego dnia, stawał się, zgod-
nie z  religijnym prawem żydowskim, pełnoletnim i  pełnoprawnym 
członkiem społeczności. Mógł wówczas podjąć edukację w jesziwie – 
akademii talmudycznej, w której naukę pobierali nieżonaci chłopcy 
do ukończenia dwudziestu kilku lat. Główny przedmiot nauczania 
stanowił w niej Talmud, którego biegła znajomość była konieczna do 
otrzymania smichy – certyfikatu rabinackiego. Do najbardziej znanych 
akademii na terenach okupowanej przez zaborców Rzeczpospolitej 
należały jesziwy w  Lublinie i  Mirze, a  także w  Bobowej, Baranowi-
czach, Ostrogu, Piaskach, Międzyrzecu, Białymstoku, Nowogródku, 
Grodnie oraz oczywiście w Krakowie, Warszawie i Wilnie42. W Oża-
rowie jesziwa nie funkcjonowała, dlatego chętni do nauki wyjeżdżali 
do szkół oddalonych czasem o setki kilometrów, byle tylko kształce-
nia młodzieńca podjął się jakiś znany i światły nauczyciel. 

Na 1811 lub 1815 rok należy datować początek chasydzkiej dynastii 
z Ożarowa, której założycielem był Juda Arie Lejb ha-Lewi Epsztajn, 
Lejbusz ha-Gadol (ur.? – zm. 1837 w Opolu Lubelskim)43. Polecenie, 
by został duchowym przywódcą w Ożarowie, miało wyjść od Jaakowa 
Icchaka Horowica, zwanego Widzącym z Lublina. Był on uczniem Ja-
akowa ben Aszera z Przysuchy, który w swoim nauczaniu podkreślał 
konieczność ciągłego doskonalenia się, poddawał krytyce przesadną 
afirmację prostoty i  ignorancję pewnych szkół chasydzkich, a  także 
krytykował tzw. Mistrzów Dobrego Imienia (hebr. baal szem) – cudo-
twórców wykorzystujących w swoich praktykach amulety np. z Tetra-
gramem – JHWH – czyli Imieniem Boga, objawionym przez Stwórcę 
Mojżeszowi w krzewie gorejącym na górze Choreb (Wj 3,13–14). Arje 
Lejb za życia nie cieszył się dużą popularnością. Przypisywane mu 

42  Por. Cheder, w: Polski Słownik Judaistyczny, t. I, red. Z. Borzymińska, R. Żebrowski, 
Warszawa 2003 [dalej: PSJ I, tom II: PSJ II], s. 281–283; Jesziwa, w: PSJ I, s. 678–679. 
O aktualnym żydowskim szkolnictwie religijnym w Polsce zob. J. Cukras-Stelągowska, 
Od chederu do jesziwy w  polskiej diasporze… –  dwustopniowy system żydowskiego 
szkolnictwa religijnego i jego współczesne transformacje, „Pedagogia Christiana” 2009, 
nr 1 (29), s. 121–135.

43  Por. Arie Leib z Ożarowa, w: PSJ I, s. 104; A. Grupińska, Najtrudniej jest spotkać 
Lilit. Opowieści chasydek, Warszawa 2000, s. 273. 
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autorstwo Birkat Tow należy oddać jego wnukowi44. Równocześnie 
z  założeniem ożarowskiego dworu miał rozpocząć posługę rabina-
cką. W źródłach Lejb Epsztajn figuruje jako rabin Ożarowa w latach 
1827–183645. Drugi rebe dynastii to Jechiel Chaim Epsztajn (ur. 1820 – 
zm. 1888). Był on synem Judy Arie Lejba, uczniem Issachara Dow 
Bera z Radoszyc, zwanego Świętym Starcem, początkowo mełameda 
w  Chęcinach i  Chmielniku, od 1815 roku cadyka znanego z  wypę-
dzania dybuków z opętanych. Jechiel Chaim pobierał nauki również 
u Abrahama z dynastii cadyków Twerskich. W źródłach występuje jako 
rabin Ożarowa w  latach 1881–1885, pełnił tę funkcję także w  Opa-
towie i  Opolu Lubelskim. Zmarł i  został pochowany w  Krakowie. 
Macewa jego żony, rebecyny Chai Racheli, która odeszła w 1879 roku, 
została odkryta w czasie renowacji cmentarza46. Trzecim rebem dyna-
stii był syn Jechiela Chaima, Jehuda Arie Lejb ha-Lewi (1837–1914) – 
uczeń rabina Elazara z  Kozienic. Lejbusz II pełnił posługę w  Oża-
rowie, Józefowie i  Chmielniku. Słynął jako wybitny znawca kabały 
i  prawa rabinicznego –  halachy. Szerzej znany jest również jako au-
tor homilii Birkat Tow, opublikowanych w  1938 roku w  Biłgoraju. 
Admor (akronim od hebrajskich słów oznaczających: „nasz mistrz”, 
„nauczyciel” i „rabi”) zmarł 3 kwietnia 1914 roku i został pochowany 
na cmentarzu w Ożarowie, a jego macewę przeniesiono w ostatnich 
latach do odbudowanego w  2011 roku ohelu. Obok umieszczono 
również płytę jego syna, Jaakowa „Rozwadowera” Epsztajna, który 
zmarł 13 października 1915 roku. Na cmentarzu odnaleziono także 
macewę żony rebego. Rajzla, zmarła 9  lutego 1895 roku, była córką 
Eliezera Szoloma Morgensterna, rabina Piotrkowa i Siedlec. Abraham 
Szlomo47 (ur. 1865 w Chmielniku? – zm. 1918 w Opatowie), zwany 
Szlomo Charifem, syn Jehudy Arie Lejba, od 1888 roku był czwartym 

44  Por. H.M.T. Rabinowicz, Hasidism: The Movement and Its Masters, Northvale 
1988, s. 387.

45  Por. ODMiG, s. 331.
46  The Restoration of the Cementery of Ozerov, “Shem Tov” 2003, nr 2 (19), s. 10.
47  Epstein Abraham Szlomo z Ożarowa, w: PSJ I 393–4. PSJ błędnie podaje, że był 

synem Arie Lejba z Ożarowa – a był jego prawnukiem. Arie Lejb zmarł w 1833 roku, 
Abraham Szlomo urodził się w 1865 roku.
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rebem dynastii, zięciem cadyka Chaima Szmuela ha-Lewiego Stern-
felda Horowica z Chęcin. Po ślubie z jego córką Abraham zamieszkał 
z nią w Chęcinach, następnie w Józefowie, a od śmierci Lejba Chilewa 
Epsztajna w 1914 roku do końca okupacji był rabinem w Ożarowie48. 
Podobnie jak ojciec należał do zwolenników Abrahama Twerskiego, 
a  także Ezechiela z Sieniawy. Pośmiertnie, na rok przed wybuchem 
wojny, w Warszawie wydano część jego chasydzkich nauk pt. Szeerit 
bracha (hebr., „Reszta błogosławieństwa”). Zmarł i  został pochowa-
ny w Opatowie. Jego najstarszy syn, Mosze Jechiel ha-Lewi Epsztajn 
(1890–1971), był piątym rebem dynastii, od 1912 roku rabinem Oża-
rowa. Podobno jako dziecko, od trzeciego roku życia był zamykany 
przez ojca w pokoju pełnym książek religijnych, by w ten sposób przy-
zwyczajał się do studiowania. Ożenił się w wieku 17 lat z Chaną, cór-
ką rabina Emanuela (Wolfrajda?) z Pabianic. Chana zmarła 15 maja 
1919 roku, w wieku 29 lat, niosąc w Ożarowie pomoc chorym na tyfus.  
Jej macewa została odnaleziona podczas renowacji cmentarza49. W cza-
sie wojny Mosze Jechiel opuścił miasteczko, do którego wrócił w 1920 
roku. W ramach delegacji Agudy wyjechał w kolejnym roku do Sta-
nów Zjednoczonych, Belgii i  Wielkiej Brytanii, by pozyskać środki 
finansowe dla Żydów w Polsce. W tym czasie jego brat zyskał uzna-
nie w Ożarowie, a on sam po powrocie został rabinem w Otwocku. 
Wyemigrował do Ameryki Północnej w 1927 roku, by w roku 1954 za-
mieszkać w Tel Awiwie.

Po II wojnie światowej ocaleni chasydzi z  Chęcin pozostali bez 
przywódcy, który został zabity przez nazistów. Dlatego przyjęli za swo-
jego rebego Mosze Jechiela –  wnuka założyciela chęcińskiej dyna-
stii, Chaima Szmuela Sternfelda. Otrzymał on tytuł Wielkiego Rebego 
Ożarowa i  Chęcin. Jeszcze w  Otwocku napisał komentarze do psal-
mów Likkutej orot (hebr., „Zebrane światła”) oraz Panim jofot (hebr., 

„Piękne oblicze”). Już w Izraelu powstały zaś szeroko znane i cenione 
współcześnie: monumentalne, 11-tomowe dzieło Esz dat (hebr., „Ogień 

48  Por. ODMiG, s. 400.
49  The Restoration…, s. 10.
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wiary”), 12-tomowe Beer Mosze (hebr., „Studnia Mojżesza”) oraz liczne 
komentarze do Talmudu. Przez wiele lat Mosze Jechiel pełnił funkcję 
przewodniczącego Moetzet Gedolei HaTorah – Rady Mędrców Tory. 
Uznawany był za jednego z  czołowych rabinów swojego pokolenia. 
W 1968 roku otrzymał, w dziedzinie literatury rabinicznej, najważniej-
szą nagrodę państwową, Israel Prize. Słynął z doskonałej znajomości 
spisanej i ustnej Tory, często określany był jako „zapieczętowany po-
jemnik, który nigdy nie traci ani kropli”. Zmarł w 1971 roku i został 
pochowany na cmentarzu w Tel Awiwie50. Obecnym duchowym przy-
wódcą Ozaroverów – Żydów pochodzących z Ożarowa – jest urodzony 
w 1948 roku w Nowym Jorku Tanchum Beniamin Becker, syn Dawida 
Eliahu i  Miriam –  córki piątego rebego, Mosze Jechiela Epsztajna. 
Do Izraela wyemigrował on w wieku 18 lat, by móc studiować w pobli-
żu dziadka. Po jego śmierci został szóstym rebem dynastii. Jest rektorem 
Seminarium Rabinicznego „Esh Dat”, poświęconego pamięci rebego 
Mosze Jechiela. Przewodniczy Ożarowskiemu Centrum Tory w Bnei 
Brak (Bene Berak).

50  Por. Epstein Mosze Jechiel ha-Lewi z Ożarowa, w: PSJ I, s. 396. Hasidism, w: En-
cyclopedia Judaica, 2. ed., red. F. Skolnik, M. Berenbaum, New York i in. 2007 [dalej: 
EJ], t. VIII, s. 423.
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DYNASTIA Z OŻAROWA

Juda Arie Lejb ha-Lewi Epsztajn – Lejbusz ha-Gadol
(zm. 1833)

I rebe dynastii

↓
Jechiel Chaim Epsztajn

(1820–1888)

syn Judy Arie Lejba / II rebe dynastii

↓
Jehuda Arie Lejb ha-Lewi Epsztajn – Lejbusz II

(1837–1914)

syn Jechiela Chaima / III rebe dynastii

↓
Abraham Szlomo Epsztajn – Szlomo Charifem

(1865–1918)

syn Jehudy Arie Lejba / IV rebe dynastii

↓
Mosze Jechiel ha-Lewi Epsztajn

(1890–1971)

najstarszy syn Abrahama Szlomo / V rebe dynastii

↓
Tanchum Beniamin Becker

(ur. 1948)

po matce wnuk Mosze Jechiela / VI rebe dynastii
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Powróćmy do pierwszej połowy XIX wieku, kiedy w  Ożarowie 
mieszkało 761 osób wyznania mojżeszowego, które stanowiły 78,7% 
ogółu społeczności. W latach 20. Ludwig Hoff z Londyńskiego Towa-
rzystwa Szerzenia Chrześcijaństwa wśród Żydów pisał: „chasydyzm 
zaczyna się tam szerzyć, a chasydzi mają rabina, który zyskuje teraz na 
znaczeniu jako jeden z ich najbardziej znanych cudotwórców, jako że 
rabini z Przysuchy, Opatowa i Międzyboża zmarli w ciągu ostatniego 
roku”51.

Centrum życia religijnego Żydów była synagoga, która w publika-
cjach z końca XIX wieku wymieniana jest jako budowla murowana, 
w  odróżnieniu od drewnianego kościoła parafialnego52. Warto nad-
mienić, że w 1860 roku w mieście funkcjonowały również dwa domy 
modlitwy, każdy wyposażony w 36 ławek, a w synagodze ich liczba 
wynosiła 4053. W następnym roku wydano rozporządzenie, zgodnie 
z którym eruwy – symboliczne czynności i zachowania, pozwalające 
na wykonywanie prac zabronionych w święta i szabat, zostały zakaza-
ne. W wyznaczonych terminach dopuszczono jedynie eruw chacerot 
(hebr., „zmieszanie podwórek”), potocznie nazywane przez chrześcijan 

„żydowskimi telegrafami”. Wokół kilku domów rozwieszano sznurek 
lub drut, scalając je symbolicznie w  jedną przestrzeń, w ten sposób 
znacznie rozszerzając teren prywatny, po którym Żydzi mogli się prze-
mieszczać w dni świąteczne. Dla ustanowienia eruwu koniecznie było 
pozostawienie w jednym miejscu chleba lub macy, które stawały się włas-
nością wszystkich mieszkańców oznaczonego terenu54. Tego rodzaju za-

51  L. Hoff, Extracts of two letters from the Rev. L. Hoff, “Jewish Expositor and 
Friend of Israel” 1829, nr 14, s. 96. Tłum. za: M. Wodziński, Oświecenie żydowskie 
w Królestwie Polskim wobec chasydyzmu. Dzieje pewnej idei, Warszawa 2003, s. 106.

52  Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. VII, 
red. F. Sulimierski, W. Walewski, B. Chlebowski, Warszawa 1886, s. 793.

53  Por. E. Bergman, J. Jagielski, dz. cyt., s. 100; A. Penkalla, Gmina i cmentarz ży-
dowski w Ożarowie, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” 1979, nr 2 (110), 
s. 57.

54  Przykazanie o eruwach należy do tzw. „siedmiu przykazań rabinicznych”, od-
rębnych od podstawowych „micwot, których treść wynika ze słów Tory”. Por. E. Gor-
don, 613 przykazań judaizmu, Kraków 2006, s. 240.
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chowania bywały powodem konfliktów z pozostałymi mieszkańcami55. 
Również w latach 60. podjęto starania o wybudowanie szkoły dla ży-
dowskich dzieci, która miała być odpowiedzią na projekt budowy no-
wej szkoły powszechnej w Ożarowie. Planu nie zrealizowano, dlatego 
w kolejnych dziesięcioleciach starozakonne dzieci pobierały edukację 
razem z dziećmi chrześcijańskimi. W 1865 roku w miasteczku odno-
towano 1252 mieszkańców wyznania mojżeszowego. Cztery lata póź-
niej – na mocy dekretu carskiego, który wszedł w życie w kolejnym 
roku – Ożarów na 118 lat utracił prawa miejskie. 

Z niewielkiego budżetu dozoru bożniczego w prowincjonalnym 
Ożarowie prenumerowano w latach sześćdziesiątych postępo-

we pismo żydowskie, wychodzące w języku polskim: „Jutrzenka. 
Tygodnik dla Izraelitów polskich”56. 

Z działu Wiadomości bieżące dowiadujemy się, że J. Sandemeer 
z Ożarowa, za pośrednictwem pisma, ofiarował do czytelni bezpłatnej 
przy ul. Nowolipki w Warszawie trzy dzieła: Dwa ustępy z przedświtu, 
Powiastki historyczne polskie i Podarek dziatkom polskim57. 

Wśród żydowskich postaci, które miały duże znaczenie pod ko-
niec XIX wieku, oprócz rabinów Haskiela Tauba (1851–1856), Chaima 
Goldsztajna (1865–1879) i Chaima Hila Epsztajna (1881–1885)58 na-
leży wymienić jeszcze dwa szczególne nazwiska. Szaul Jedidja Eleazar 
Taub urodził się 20 października 1886 roku w Ożarowie. Był synem 
cadyka Israela Tauba (1849–1920), założyciela dynastii modrzyckiej, 
wnukiem Szmula Eliasza ze Zwolenia i prawnukiem Jechezkela z Ka-
zimierza Dolnego. Szaul po raz pierwszy ożenił się w wieku 15 lat. 
Małżeństwo, którego owocem było dwoje dzieci, przetrwało jedynie 

55  Por. ODMiG, s. 334.
56  A. Penkalla, Żydzi na terenie guberni…, s. 110–111.
57  „Jutrzenka”, nr 37 z 12 IX 1862 roku, s. 300. 
58  A. Penkalla, Akta personalne rabinów guberni radomskiej z  lat 1867–1914, 

„Biuletyn ŻIH-u” 1994, nr 1–3 (169–171), s. 141–150.
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cztery lata, po czym ożenił się ponownie. Rebe przewodził grupie cha-
sydów do 1938 roku. Wyemigrował z Polski i przez Rosję, a później 
Chiny trafił do Stanów Zjednoczonych, gdzie starał się odbudować 
dynastię Modrzyc. Był bardzo twórczym kompozytorem, czego świa-
dectwem jest zbiór ponad tysiąca chasydzkich nigunów, czyli specy-
ficznych śpiewów żydowskich, w  których nie używa się słów. Przez 
prawie sześć dekad był kantorem w synagodze Modrzyców na Broo-
klynie. Zmarł w 1947 roku59. Kolejnym rabinem, a zarazem muzykiem 
i kompozytorem, którego warto przywołać, jest urodzony w 1878 roku 
Jaakow Dawid Taub, brat wyżej wymienionego Szaula. W 1921 roku 
Jaakow odrzucił tytuł cadyka i wyjechał do Warszawy. Skupił wokół 
siebie grupę wyznawców, którym przewodził do śmierci, czyli do 24 li-
stopada 1926 roku. Pochowany został obok ojca60, w ohelu na cmentarzu 
żydowskim przy ulicy Okopowej w Warszawie (kwatera 47, rząd 9)61.

Na początku XX wieku Jan Wiśniewski pisał, że „handel [był] 
w rękach żydowskich”62. W czasie wielkiej wojny dużym echem odbi-
ło się spalenie Ożarowa, dokonane przez wycofujące się wojska rosyj-
skie w 1915 roku. Wówczas cała ludność miasta została ewakuowana 
około 15 kilometrów za Wisłę. Hillel Adler wspomina o  krążącej 
wśród Żydów plotce, według której rosyjski dowódca miał zażądać 
3 tysięcy rubli okupu w zamian za spokój miasta i jego mieszkańców. 
Sumy nie udało się zebrać63. Wycofujący się Rosjanie spalili niemal 

59  K. Urbański, Almanach…, s. 107. Por. D. Biale, D. Assaf, B. Brown i in., Hasidism: 
A New History, Princeton 2018, s. 215; A.D. Fastag, The Modzhitzer Niggun, w: Heroes 
of Spirit: 100 Rabbinic Tales of The Holocaust, red. D. Hoffman, Lakewood 2010, b.s., 
historia 16; M. Staiman, “His Name Is Aaron” And Other Amazing Chassidic Stories 
And Songs, New York 2002, s. 209; Sh. Barzilai, Chassidic Ecstasy in Music, Frankurt 
am Main 2009, s. 43.

60  Taub Izrael z Modrzyc, w: PSJ II, s. 699–700.
61  Por. M. Wodziński, Groby cadyków, Wrocław 1998, s. 231.
62  J. Wiśniewski, Dekanat opatowski…, s. 357.
63  „W 1915 roku pułkownik rosyjski nakazuje Żydom zapłacić 3000 rubli. W przy-

padku niewykonania żądania grozi spaleniem miasta. Kwota jest tak wysoka, że Żydzi 
nie mogą jej zapłacić. Rosjanie deportują więc wszystkich Żydów z Ożarowa za Wisłę 
[…], każdy zabiera ze sobą mały tobołek”; H. Adler, Mémoires d’une ville juive éteinte.  
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80% nieruchomości64. Prawdopodobnie zniszczeniu uległyby wszyst-
kie budynki w mieście, jednak w wyniku starcia z legionistami Józefa 
Piłsudskiego, do którego doszło 25 czerwca, najeźdźcy zaczęli się wy-
cofywać. Mimo to marszałek w swoich wspomnieniach zanotował: 

Miasteczko miało jeszcze niedawno, jak mi mówiono, kilka tysię-

cy mieszkańców. Stare miasto, prawie całe murowane, było 
teraz ruiną. […] Domy-trupy świecą na ulicę pustymi oczodo-

łami – oknami bez szyb o sczerniałych od dymu bokach. […] 
Z tego oddalenia Ożarów wyglądał piękniej, niż był może za 
życia65. 

Marek Lis, badający historię I wojny światowej, Legionów Piłsud-
skiego i ich relacji z ożarowszczyzną66, nazwał to wydarzenie „najtra-
giczniejszym w całych dziejach Ożarowa”67. 

Z czerwca 1915 roku pochodzi wyjątkowe zdjęcie, ukazujące ruiny 
spalonego miasta i widocznych na pierwszym planie kilku mężczyzn 
i chłopców. To prawdopodobnie najstarsza fotografia przedstawiająca 
ożarowskich Żydów. Jeszcze mocniejszy jest to obraz, gdy zostanie 
dopełniony słowami Władysława Orkana, żołnierza 4 Pułku Piechoty 
Legionów: 

Na placu szerszym, na kupie gruzów – grupa niewielka Żydów. 
[…] Wzrok zastygły, w jeden punkt gdzieś wczepiony. Dłonie 
jak szpony koło kolan splecione. Tak siedzą. Człek jakiś szary 

Ozarow, Charenton-le-Pont 1994, s. 32 (wszystkie tłum. z  wydania francuskiego – 
Malwina Koprowska).

64  Por. ODMiG, s. 390.
65  J. Piłsudski, Pisma zbiorowe, t. VIII, Warszawa 1937, s. 130–134.
66  Por. M. Lis, By nie zatarł ich czas..., Sandomierz 2001; tenże, Legioniści w Ja-

kubowiczach, Sandomierz-Ożarów 2004; tenże, Ku niepodległości, Ożarów 2014; tenże,  
J. Myjak, Wolność nie wzięła się znikąd. Z dziejów ziemi ożarowskiej w  latach 1794–
1920, Ożarów 2018.

67  M. Lis, Z dymem pożarów... 90. rocznica tragedii Ożarowa z czerwca 1915 r., 
„Ożarów” 2007, nr 7/8, s. 11–12. 
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zaszedł z boku. – Jak się ta miejscowość nazywa? – Ożarów, 
panie. – Kto tak zniszczył? – Moskale spalili68. 

Młodopolski pisarz, poeta i tłumacz, Franciszek Mirandola, widząc 
zgliszcza Ożarowa, zapisał: 

Oto przed nami rynek tego niegdyś ludnego, handlowego mia-

steczka słynącego z targów na bydło. Nic prócz nędzy. Zupełnie 
jak na obrazie Grottgera69.  

68  W. Orkan, Drogą Czwartaków. Od Ostrowca na Litwę, Kraków 2006, s. 34. Jerzy 
Gąsiorowski wspominał: „Podobny los spotkał Ożarów – cała osada z górą 500 domów, 
zwęglona – tylko kominy sterczą”; J. Gąsiorowski, Jak wojuje żołnierz polski czyli Opo-
wieść o Legionach 1914–1916 r., Piotrków 1916, s. 33.

69  F. Mirandola, Walki I. Brygady 1914–1915, Kraków 1916, s. 44.





Fot. 02. Żydzi w spalonym oŻarowie – czerwiec 1915
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W listopadzie 1915 roku parafia w Ożarowie otrzymała 20% z całe-
go transportu ubrań i koców, pochodzących z Obwodowego Komitetu 
Ratunkowego, który nadszedł z Opatowa. Zgodnie z zaleceniami nale-
żało je rozdysponować między najbiedniejszymi, bez względu na wy-
znanie. W pomoc włączyli się również mieszkańcy okolicznych miast. 
Na początku lutego 1916 roku amatorski teatr z Opatowa dwukrotnie 
wystawiał w  Ostrowcu przedstawienie, z  którego dochód podzielo-
no między potrzebujących z Ostrowca i „pogorzelców z Ożarowa”70. 
Dwukrotnie również dozór bożniczy otrzymał od komendanta obwodu 
pomoc w wysokości 500 koron z okazji imienin cesarza Franciszka 
Józefa. To tylko przykłady licznych działań pomocowych, których 
adresatami byli ożarowianie. W 1921 roku źródła odnotowują 2258 
mieszkańców żydowskich (65,3%) – mimo zasymilowania z miejsco-
wą ludnością rzymskokatolicką jedynie 17,3% przyznało się do naro-
dowości polskiej, pozostali podkreślali swoją odrębność wyznaniową 
i narodowościową71. Analizując powyższe dane, należy mieć na uwa-
dze tęsknoty Żydów żyjących w diasporze. Oczekiwanie na powrót do 
Erec Jisrael (hebr., „Ziemia Izraela”) należy do ich tożsamości narodo-
wej i religijnej. 

W dwudziestoleciu międzywojennym mieszkańcy starali się zre-
konstruować zniszczone miasto. Priorytetem była potrzeba odbudowy 
synagogi, która 

uległa prawie całkowitemu spaleniu. Pozostały tylko mocno 
zdewastowane mury. Budynek wymagał gruntownego remontu 
i kosztownej odbudowy. W tym czasie uroczystości religijne odby-

wały się w starej, o niewielkiej kubaturze bożnicy. Narzekano na 
jej ciasnotę podczas modłów, dlatego w każdym roku przezna-

czano pewną kwotę pieniędzy na odbudowę synagogi72. 

70  ODMiG, s. 404.
71  R. Renz, Życie codzienne w miasteczkach województwa kieleckiego 1918–1939, 

Kielce 1994, s. 186–187.
72  ODMiG, s. 446.
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W 1924 roku na polecenie Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświe-
cenia Publicznego powołano Gminę Wyznaniową Żydowską w Oża-
rowie. Przewodniczącym zarządu został Froim Szerman, zastępcą – 
Moszek Borensztajn. W  kolejnym roku liczba jej członków sięgała 
4236 osób. W mieście działało 5 domów modlitwy, 2 chedery publicz-
ne i 3 prywatne, a funkcję rabina od 1919 roku pełnił Rywon Epsztajn. 
W 1926 roku w utrzymywanym przez gminę chederze Talmud-Tora 
naukę pobierało 133 uczniów, z czego 45 pochodzących z biednych 
rodzin. Działał również cheder Jesodaj Haftora. W  latach 30. szko-
łę założyła Żydowska Socjalno-Demokratyczna Partia Robotnicza 

„Poalej Syjon” w Polsce. Organizacja sprowadziła nauczyciela z Wil-
na, który w obliczu małego zainteresowania niezrzeszonych w niej 
mieszkańców i braku finansowania ze strony gminy, zmuszony był do 
powrotu. Kiedy w 1928 roku wprowadzono obowiązek szkolny, zwią-
zane z Agudas Szlojmej Emunej Jisroel ortodoksyjne kręgi Ożarowa 
powołały do życia szkołę dla dziewcząt, Bejt Jaakow, w której podczas 
zajęć popołudniowych i wieczorowych nauczano jidysz, Biblii i histo-
rii żydowskiej oraz modlitw i  praktyk religijnych. Jako ostatnia, na 
5  lat przed wybuchem wojny, szkołę założyła również Organizacja 
Syjonistów-Ortodoksów „Mizrachi”, przyjmująca bardziej postępowe 
podejście do edukacji i metod nauczania. Stowarzyszenie Kulturalno-

-Oświatowe „Jawne” przyciągnęło do swojej placówki wielu młodych 
Ożarowa, chociażby ze względu na fakt, że przedmioty judaistyczne 
wykładane były w języku hebrajskim, a charakter szkoły można było 
określić jako narodowo-syjonistyczny. Adler wspomina dwie uczen-
nice, których znajomość języka była na tyle zaawansowana, że jedna 
z nich, Chaja, została nauczycielką w Iwaniskach, druga zaś, Sara, po tym, 
jak wyemigrowała do Palestyny73.

W kolejnych latach gmina borykała się z trudną sytuacją finanso-
wą. Taki stan utrzymywał się do wybuchu kolejnej wojny. Jeszcze pod 
koniec lat 20. lustrator powiatowy, opisując ożarowską mykwę, stwier-
dzał, że podłoga w niej była bardzo zniszczona, studnia nie miała pompy, 

73  Por. H. Adler, dz. cyt., s. 41–42; ODMiG, s. 452–453. 



40 

a otaczający ją parkan był zdewastowany. Gmina żydowska z roku na 
rok stawała się coraz biedniejsza. Wynikało to głównie z drastycznie 
obniżających się wpływów do kasy. Dochód z opłat od uboju rytual-
nego w 1927 roku wyniósł ponad 26 tysięcy, sześć lat później już tylko 
około 15 tysięcy, składka gminna z prawie 8 tysięcy spadła praktycznie 
do zera, a ogólny bilans zamykała różnica prawie 20 tysięcy74. Edward 
Szylko wyróżniał dwie główne grupy przedsiębiorców żydowskich: 
rzemieślników i kupców, których „małe warsztaty pracy umożliwiały 
dość mizerną stopę życiową”. Jego zdaniem zaledwie kilkunastu z nich 
można było zaliczyć do grupy zamożnych mieszkańców. 

Obok zaś tych 2-ch grup istnieje dość liczna grupa ludności 
żydowskiej biednej, żyjącej z bardzo nikłych dochodów, jakie 
przynosi im handel domokrążny75.

Życie w  miasteczku przebiegało jednak bez poważniejszych spo-
rów między wyznawcami obu religii. 

Chrześcijanie i Żydzi współżyli ze sobą pokojowo. Handlowali, 
wspólnie pracowali. Chrześcijanie bywali w domach żydow-

skich, jedli żydowskie potrawy76. 

Jedną z  dziedzin wspólnej pracy chrześcijańsko-żydowskiej było 
wiślane rybactwo, o którym wspomina Czesław Mikołajek, wracający 
pamięcią do lat 30. XX wieku. Jego ojciec, Stanisław, żył w dobrych sto-
sunkach z Abrahamem Rosenbergiem, który handlował w Ożarowie – 
szczególnie przed szabatem – wspólnie złowionymi rybami. 

74  Por. K. Urbański, Gminy żydowskie małe w województwie kieleckim w okresie 
międzywojennym, Kielce 2006, s. 184–188; ODMiG, s. 444–449.

75  Więcej na ten temat por. E. Szylko, dz. cyt., s. 33–35.
76  L. Grinszpanchole, Ożarów, w: Ostrovtse, Buenos Aires 1949, s. 98. Cyt. za:  

R. Renz, Życie codzienne w  miasteczkach województwa kieleckiego 1918–1939, Kielce 
1994, s. 91.
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Był biednym Żydem – snuje historię mężczyzna wspomagany 
przez swoją żonę Jadwigę – ale bardzo sympatycznym czło-

wiekiem i bardzo urodziwym mężczyzną. Do tego przejawiał 
społecznikowskie zacięcie i piastował w Ożarowie różne funk-

cje społeczne. Jego cechą pozytywną była rzetelność, dlatego 
wszyscy mu ufali77. 

Kazimierz Kwieciński wspomina: 

Żyliśmy z Żydami w Ożarowie w dobrych wzajemnych stosun-

kach. Były częstym zjawiskiem spółki handlowe polsko-żydow-

skie […]. I tak to trwało latami, aż do wybuchu drugiej wojny 
światowej…78. 

Cytowane fragmenty zdają się potwierdzać tezę o dobrych stosun-
kach sąsiedzkich, zbudowanych na wzajemnym szacunku, wyrażają-
cym się również we wspólnych interesach. Rodzi się jednak pytanie 
o zachowanie tych, z którymi Żydzi nie prowadzili zażyłych stosunków. 
Takimi świadectwami ze strony chrześcijańskiej nie dysponujemy79.

77  Cz. Mikołajek, O Żydach i wiślanym rybactwie, „Ożarów” 2009, nr 1 (103), s. 14.
78  M. Kwieciński, Zmierzch mrocznego, jesiennego dnia, „Ożarów” 2001, nr 9 (29), 

s. 12.
79  Por. S. Krajewski, Żydzi, judaizm, Polska, Warszawa 1997, s. 157.



Fot. 03. chrześcijańsko-Żydowska gra w szachy we dworze w wyszmontowie – 

 lata międzywojenne



 43

Maria Wesołowska, z domu Kurek, przywołując obrazy z dzieciń-
stwa, kreśli obraz ojca, który miał szczególnie dobre kontakty z Żyda-
mi – do tego stopnia, że „był zapraszany przez nich na nabożeństwa 
do bożnicy”80. Kazimierz Pękalski daje świadectwo wyjątkowej żydow-
skiej wrażliwości na religijność człowieka, która miała być wyrazem 
prawości i moralności. 

Jeśli wynajęty furman Polak – opowiada ożarowianin – przejeż-

dżając obok figury czy krzyża przydrożnego nie zdjął czapki 
i nie przeżegnał się, wówczas nie mógł w przyszłości liczyć na 
zatrudnienie u Żyda. Było takie przekonanie, że ten, kto nie 
szanuje własnej wiary, nie jest dobrym człowiekiem81. 

Uzupełnieniem tej wypowiedzi winny być słowa Heleny Klimkie-
wicz, żony Edwarda, która twierdziła, że „dobrze wiodło się temu, kto 
pracował u Żyda”, a ci z  reguły cenili oddanie pracownika. Do tego 
stopnia, że gdy jednemu z furmanów zdechł koń, nie został zwolniony, 
ale od swojego pracodawcy otrzymał środki na zakup kolejnego82. 

Kreślony przez ocalonych z Zagłady obraz chrześcijańsko-żydow-
skich relacji zdaje się potwierdzać cytowane wcześniej wypowiedzi. 
Urodzona w Ożarowie Helen Weinberg wspomina:

A jeśli byłeś biednym Żydem, to czasem musiałeś zwrócić się 
do polskiego rolnika po jedzenie. Polacy byli dla nich bardzo 
dobrzy.

Obie społeczności „potrzebowały siebie nawzajem” – zauważa Nor-
man Weinberg. Na tle znanych w Polsce i powszechnych w ówczesnej 

80  M. Wesołowska, Obrazy z dzieciństwa (I). Ożarowskie dzieciństwo, „Ożarów” 
2007, nr 2 (94), s. 16.

81  M. Kwieciński, dz. cyt., s. 12.
82  Por. A. Czajkowska, Żydzi na kartach ożarowskiej historii (1), „Ożarów” 2003, 

nr 3 (47), s. 25.
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Europie przejawów antysemityzmu relacje ożarowskich katolików 
i Żydów „wypadały stosunkowo dobrze”83. 

Ustępujący z  probostwa ks. Jan Chałański pozostawił w  kronice 
parafialnej kilka uwag dla swoich następców. Przytoczmy dłuższe frag-
menty z wpisu ks. Chałańskiego:

Pisząc o Żydach, muszę zaznaczyć, że równie pewnych siebie 
i aroganckich, jak w Ożarowie, Żydów, jak żyję, nie spotkałem. 
Prawda, że stanowią oni 75% ogółu mieszkańców Ożarowa, 
są wyjątkowo z ludnością katolicką zbratani; w samym Ożaro-

wie handel w ich prawie wyłącznie znajduje się rękach. Dwa 
sklepy polskie (spółdzielnia nauczycielska i sklep Walentego 
Leśniewskiego) próbują z nimi rywalizować, ale co to znaczy 
w porównaniu z trzystu z górą sklepów i sklepików żydowskich? 
Ale o tym jeszcze później… 

Po akapitach dotyczących przeprowadzonych prac i  remontów, 
przyłączenia elektryczności w kościelnym żyrandolu, wspomnień 
o dobrych i przeszkadzających w pracy duszpasterskiej parafianach, 
proboszcz Jan powraca do tematu: 

Jak już nadmieniłem, Żydzi stanowią tu 75% ludności. Czu-

ją się oni ogromnie swojsko, tak, jakby byli tu gospodarzami 
od wieków. Stąd też każde słowo, wyjaśniające ich właściwe 
stanowisko w Polsce, uważają za mocno dla siebie obraźli-
we, chociaż sami planowo deprawować duszy polskiej nie 
przestają. I trzeba było kilku „mocnych” wystąpień ze strony 
Księdza, żeby zwrócić tutejszym mieszkańcom uwagę na nie-

bezpieczeństwo, jakie kryją Żydzi dla nas. Pierwszą rzecz, to 
było wprowadzenie pewnego rozdziału pomiędzy ludność ka-

tolicką i żydowską. Były przecież na porządku dziennym space-

ry młodzieży polskiej męskiej z żydówkami i żydów z katolikami. 

83  Return to Ozarow – Mending a Broken Link, reż. N. Weinberg, Polska 2004.
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Spotkałem się nawet, co prawda, jeden raz, że pejsaty–ryży 
Żyd podawał na weselu do stołu. Próbowano również założyć 
dom publiczny. Przy każdej też sposobności w kościele i poza 
kościołem starałem się naprowadzać katolików na właściwą 
drogę. Widocznie moje słowa na dobry trafiły grunt, bo dziś, 
jak zresztą sami Żydzi w skardze, jaką wystosowali na mnie 
do J.E. Ks. Biskupa, stwierdzili, widzę dużą pod tym względem 
wśród katolików poprawę84.

Erazm z Rotterdamu miał kiedyś powiedzieć: „Jeśli chodzi o niena-
wiść do Żydów, wszyscy jesteśmy dobrymi chrześcijanami”85. Podczas 
lektury tych fragmentów należy pamiętać, że pisane były w okresie, 
gdy w wymiarze praktycznym i  teoretycznym86 duchowni i  świeccy 
Kościoła rzymskokatolickiego przejawiali o  wiele bardziej antagoni-
styczne postawy wobec Żydów87. Wystarczy wspomnieć przez wieki 
funkcjonującą w Kościele tzw. „teologię zastępstwa” czy „teologię wy-
pełniania”, współcześnie określane mianem supersesjonizmu88. Jest to 
koncepcja głosząca, że (1) zadaniem narodu żydowskiego było przygo-
towanie drogi dla chrześcijaństwa, (2) w wyniku nieposłuszeństwa Ży-
dów i nieprzyjęcia Jezusa z Nazaretu jako Mesjasza – a w konsekwencji 

„Bogobójstwa” – zostali przez Boga ukarani wiecznym odrzuceniem, 

84  Zachowano oryginalną pisownię. POż, Liber documentorum (XVII–XX w.),  
s. 55–57.

85  L. Poliakow, Historia antysemityzmu, t. I, Kraków 2008, s. 235.
86  Emerytowany papież Benedykt XVI w swoim najnowszym artykule podkre-

ślał, że teologia zastępstwa – jako taka – nigdy nie istniała. Należy uściślić te słowa, 
często powtarzane w mediach. Sam artykuł wywołał reakcję środowisk żydowskich. 
Autor nie negował twierdzenia, że supersesjonizm był uprawiany w Kościele. Chciał 
raczej podkreślić, że Substitutionstheorie nigdy nie była pełnoprawnym przedmiotem 
katolickiej teologii, ponieważ przeczyłaby samemu chrześcijaństwu. Por. J. Ratzinger, 
Gnade und Berufung ohne Reue. Anmerkungen zum Traktat «De Iudaeis», „Internatio-
nale Katholische Zeitschrift – Communio” 2018, nr 47, s. 387–406.

87  Por. Ł. Kamykowski, Obraz Izraela i Żydów w myśli chrześcijańskiej. Część I – 
historia, Kraków 2017, s. 46–111.

88  Por. Ł. Rzepka, Supersesjonizm w  „Logice wiary” Johna Henry’ego Newmana,  
w: Ad extra – ad intra. Oblicza apologii, red. A. Małek, Ł. Rzepka, Kraków 2017, s. 42–51.
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a również, że (3) to, co było „stare” – zbyt hermetyczne i przestarzałe – 
przestało obowiązywać na rzecz „nowego”, które jest lepsze i przede 
wszystkim powszechne. Zarzucano Żydom ekskluzywizm idei Naro-
du Wybranego, przeciwstawiając go powszechności zbawienia, któ-
re dokonało się w Chrystusie. Supersesjonizm wyrażał się również 
w  formułach liturgicznych. Jako szczególnie charakterystyczny przy-
kład należy przywołać wielkopiątkową modlitwę powszechną, w której 
przez wieki wypowiadano słowa Oremus et pro perfidis Judaeis…, czy-
li „Módlmy się i za perfidnych Żydów...”. Słowo perfidis 27 marca 1959 
roku, na polecenie papieża Jana XXIII, zostało „na zawsze wykreślone” 
z mszału rzymskiego89.

Haniebne skutki teologii zastępstwa obserwowano w  pobliskim 
Sandomierzu90, pod którego kościelną jurysdykcją Ożarów pozostaje 
od 30 czerwca 1818 roku. Oskarżenia o  mord rytualny sięgają tam 
początków XVII wieku, a echo tamtych wydarzeń wciąż pobrzmiewa 
w ustach lokalnych przewodników91. Dopiero nauczanie Soboru Waty-
kańskiego II położyło kres teologii wypełnienia, głosząc, że: 

Żydzi nadal ze względu na swych przodków są bardzo drodzy 
Bogu, który nigdy nie żałuje darów i powołania. […] Chociaż 
Kościół jest nowym Ludem Bożym, nie należy przedstawiać 
Żydów jako odrzuconych ani jako przeklętych przez Boga, rze-

komo na podstawie Pisma Świętego92. 

89  Ł. Kamykowski, Sens przeobrażeń modlitwy za Żydów w rzymskiej liturgii Wiel-
kiego Piątku, „Analecta Cracoviensia” 1988, t. 20, s. 177–197.

90  O ile dowodzenie prawdziwości oskarżeń o mord rytualny, wynikające jakoby 
bezpośrednio z  teologii zastępstwa, jest uproszczeniem, o  tyle w  przypadku sando-
mierskich procesów należy wziąć pod uwagę dodatkowe czynniki, m.in. powództwo 
wnoszone przez duchownego i  jego argumentację, w której zarzucano Żydom rów-
nież „Bogobójstwo”, czy fakt zlecenia Karolowi de Prevot namalowania obrazu, nadal 
eksponowanego w Bazylice katedralnej Narodzenia Najświętszej Marii Panny.

91  Por. J. Tokarska-Bakir, Legendy o krwi. Antropologia przesądu, Warszawa 2008, 
s. 64. 

92  Sobór Watykański II, Nostra aetate, nr 4. 
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Przychylna lektura notatki ożarowskiego proboszcza pozwala do-
strzec dialog życia93, prowadzony między wyznawcami obu religii, któ-
rego przykłady z pierwszej połowy XX wieku podano powyżej. Został 
on dostrzeżony również przez księdza Chałańskiego, który obserwował 
w Ożarowie wyjątkową bliskość między katolikami i Żydami. We wspo-
mnieniach Kazimierza Chmielewskiego zażyłość ta była najlepszym za-
przeczeniem polskiego przysłowia: „kochajmy się jak bracia, liczmy się 
jak Żydzi”, choć zapewne ktoś mógłby przywołać w tym miejscu inne 
powiedzenie: „wyjątek potwierdza regułę”. Kiedy w czasie wojny udał 
się on do Ożarowa, by znajomy krawiec Lejzor „z cajgowego materiału 
dziecku porcięta uszył”, i przyszło do obioru i zapłaty za towar, usłyszał 
słowa wypowiadane z życzliwym uśmiechem: 

– Słuchaj, Kaziu, ja portki szyłem twojemu ojcu i zapłaty nie żą-

dałem. Także tobie, jeszcze młodemu, szyłem i za to zapłaci-
łeś. Ale za uszycie portek dla twego syna, kiedy w nieszczęściu 
i biedzie jesteście, to ja nic nie wezmę…94.

Przewodnik gospodarczy […] na rok 1938 dostarcza ciekawych infor-
macji na temat profesji i źródeł utrzymania mieszkańców. Bławaty, czy-
li handel tekstylny, prowadzili Ałta i Josek Birencwajg – ten sam, który 
jako pierwszy przedstawiciel społeczności żydowskiej wszedł w skład 
ożarowskiej Rady Gminy w 1934 roku95, a także Laja Cukier i Ryw-
ka Wajcman. Właścicielką cegielni była Malka Zauberman. Przy ulicy  

93  Choć pojęcia te wypracowane zostały w późniejszych dekadach, warto przy-
wołać je w  tym miejscu, dla zobrazowania płaszczyzn porozumienia. Wyróżnia się 
kilka rodzajów dialogu możliwego między wyznawcami różnych religii: dialog życia 
(nazywany także dialogiem codzienności), dialog teologiczny (do którego delegowani 
są specjaliści, stąd nazywany bywa również eksperckim), dialog religijnego doświad-
czenia (inaczej: dialog modlitwy), oraz dialog dzieł (mający na celu realizację wspól-
nych planów społecznych) i dialog intermonastyczny (zarezerwowany dla mnichów 
różnych tradycji religijnych, którzy na drodze wspólnej medytacji i kontemplacji uczą 
się od siebie nawzajem).

94  J. Chmielewski, Pan Kazimierz i Żydzi, „Ożarów” 2014, nr 1 (124), s. 33.
95  Por. ODMiG, s. 423.
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Lubelskiej 27 praktykowała dentystka, Maria Pipik-Karmazynowa. Skła-
dy drewna prowadzili Szymszon Groman, Mendel Edelsztajn i Szachna 
Fryd. Galanterią handlowali wówczas Zysla Rajtman i 44-letni Hersz 
Lejzor Blejwas, zamieszkały przy Alei 3 Maja 13, m. 1, mąż Biny i ojciec 
pięciorga dzieci: Alty, Bencjana, Chaima, Alera Szlamy i Joska96. Chejwa 
Bursztyn prowadziła kamieniołom, Chaim Laks kaszarnię, Jakubowicz 
i  Rozencwajg byli eksploratorami części okolicznych lasów. Porad le-
karskich przy ulicy Piłsudskiego 6 udzielała absolwentka Wydziału Le-
karskiego Uniwersytetu Warszawskiego, Anna Mendelsberg-Bobrowa, 
oraz prowadzący wolną praktykę lekarską absolwent szkoły kijowskiej, 
Władysław Żmigrodzki97. Lekarzami weterynarii byli Wincenty Bin-
czewski i Jan Maj. Młyn na ulicy Sandomierskiej prowadził Rozenblat, 
drugi zaś był pod kuratelą Sztajnbauma. Wyroby tytoniowe sprzedawał 
Jan Kopczewski. Wapiennik w Stróżach należał do Moszka Kłosa98. 

Polsko-kanadyjski malarz, Mayer Kirschenblatt, urodzony w 1916 
roku w Opatowie, w publikacji poświęconej żydowskiemu dzieciństwu 
w Polsce przed Holokaustem, wspomina swoje najbliższe okolice. Przy-
wołuje charakterystyczne rysy okolicznych miejscowości: Sandomie-
rza z  jego malarstwem kolegiackim i  obrazami mordu rytualnego, 
którego mieli dokonać „Tsozmirscy” (Sandomierscy) Żydzi na chrześ-
cijańskich dzieciach, a także Iwaniska i jego mieszkańców, o których 
okoliczni mówili: „iwaniskie zwłoki”, choć nikt nie wiedział, dlacze-
go. Wspomina również Łagów, który słynął z handlarzy końmi, po-
wszechnie nazywanych „łagowskimi złodziejami koni”. Mieszkańców 
jego rodzinnego miasta nazywano w jidysz Apter shlokhes – „opatow-
skie płaczki”, ale także Apter flakes – „opatowskie flaczki”. 

96  Archiwum Państwowe w Kielcach o. w Sandomierzu [dalej: APKoS], Akta Gmi-
ny Ożarów [dalej: AGO], Rejestr mieszkańców osady Ożarów, ulic: Alei 3-Maja, Cza-
chowskiego, Cichej, Jasnej i Przedmieścia Dąbrówka 1893–1954, sygn. 24/23/0/-/30.

97  Por. ODMiG, s. 454.
98  Wszystkie nazwiska osób oraz ich profesje podano za: Przewodnik gospodarczy 

województw Kieleckiego, Krakowskiego i Śląskiego na rok 1938, Sosnowiec 1937, s. 12, 
16, 22, 26, 34, 42, 43, 51, 55, 65, 106–107.
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Ożarów (Ozerow w jidysz) był także małym miastem. Przecho-

dziłem tamtędy w drodze na obóz szkoleniowy dla liderów 
syjonistycznych, który odbywał się w Rudzie-Opalin, nieopodal 
Chełma. Ludzie z Ozerowa mieli przydomek Ozerower kozes, 
ożarowskie kozy99.

Interesujące nas określenie wywodzi się z  okresu międzywojnia, 
kiedy ożarowscy Żydzi powszechnie zajmowali się chowem kóz. Już 
wtedy doceniali oni właściwości koziego mleka, podczas gdy pozosta-
li mieszkańcy miasteczka jego wartość zauważyli dopiero po wojnie100. 

„Rzeczywiście, każdego, kto miał okazję zatrzymać się w  Ożarowie, 
uderzała liczba kóz” – wspomina Adler, odtwarzając obraz wielu ży-
dowskich rodzin, hodujących przynajmniej po jednej kozie w skrom-
nych, przydomowych zagrodach101. 

99  Por. M. Kirschenblatt, B. Kirshenblatt-Gimblett, They Called Me Mayer July. 
Painted Memories of a Jewish Childhood in Poland Before The Holocaust, Berkeley-Los 
Angeles-London 2007, s. 16–17. Tłum. własne. 

100  Por. J. Myjak, Z żydowskiej przeszłości…, s. 9.
101  H. Adler, dz. cyt., s. 83.



 

Fot. 04. rynek w oŻarowie – wrzesień 1939 
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Tuż przed wrześniem 1939 roku Ożarowianie byli pełni ufności 
w  siłę zbrojną państwa. Był to wyjątkowy czas, kiedy w obliczu 
nadchodzącej zawieruchy światopogląd czy wyznawana religia nie 
dzieliły społeczności. Katolicy i Żydzi stanęli ramię w ramię, by 
pokazać swoją solidarność i zjednoczenie w słusznej sprawie. Adler, 
naoczny świadek tamtych wydarzeń, opisał je w swojej książce: 

Czwartkowego wieczoru – 31 sierpnia 1939 roku, między placem 
targowym a ulicą Kościelną podąża milczący orszak. Polacy 
i Żydzi kroczą w nim obok siebie. Pierwszy raz w historii mia-

steczka manifestacja gromadzi w ten sposób obie wspólnoty. 
Młody nauczyciel o nazwisku Potocki zabiera głos i wygłasza 
porywający apel o solidarności w obronie ojczyzny, która jest 
w niebezpieczeństwie. Tłum zaśpiewał hymn Polski i Rotę – 

pieśń wojskową102.

Pierwsze dni września były szczególnie trudne dla okolic Ożarowa, 
jak również samego miasteczka, zamieszkiwanego przez blisko 5  ty-
sięcy mieszkańców, z czego 66% stanowili Żydzi103. 6 września miało 
miejsce pierwsze bombardowanie. Kolejnego dnia zatrzymano w cha-
rakterze zakładników 72 mężczyzn, po czym przewieziono ich do 
obozu Altengrabow gdzie byli przetrzymywani przez trzy miesiące. 
Po powrocie sześciu z nich zmarło na skutek wycieńczenia104. 

Los ożarowskich Żydów w  czasie wojny nie różnił się znacząco 
od powszechnie znanych doświadczeń. Utworzono żydowską dziel-
nicę, a jej mieszkańcy zostali objęci przymusem pracy w pobliskich 
obozach, od listopada 1939 roku obowiązkowo nosili lenty – opaski 
z gwiazdą Dawida, oznakowano sklepy, warsztaty i przedsiębiorstwa, 
zablokowano konta i  depozyty, a  w kolejnym roku rozpoczęły się  

102  H. Adler, dz. cyt., s. 213.
103  K. Urbański, Gminy żydowskie małe…, s. 188–189; Archiwum Diecezji San-

domierskiej, Materiał do Katalogu diecezji z 1947 r., Parafia Ożarów, dn. 23 VIII 1946.
104  Por. ODMiG, s. 472–473.
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rabunki mienia105. Powołano także Judenrat. Na czele Rady Żydowskiej 
stanął Lejb Halpern. Pierwsze rozporządzenie dotyczyło aktualnej li-
sty ludności żydowskiej i  spełnienia obowiązku wyznaczenia robot-
ników przymusowych. Na początku grudnia 1939 roku do Ożarowa 
trafiło 387 Żydów przesiedlonych z  Włocławka, a  wcześniej ponad 
300 osób z Łodzi, Warszawy i Krakowa. Liczba żydowskich mieszkań-
ców dochodziła już do 4  tysięcy106. W kolejnym roku w okolicy pa-
nowała epidemia tyfusu. Prewencyjne działania dra Teodora Dracha 
i dr Anny Bobowej, którzy przeprowadzali liczne inspekcje i egzekwo-
wali stosowanie przymusowych środków ochronnych, zdecydowanie 
ograniczyły przypadki śmiertelne. Liczba Żydów w wiosce nadal ro-
sła. W lipcu i sierpniu 1940 roku przesiedleni zostali urodzeni w Oża-
rowie mieszkańcy Krakowa. Wśród nich: zamężna szwaczka Necha 
Brucha Nadel, urodzona 12 września 1911 roku, zamieszkała przy ul. 
Szerokiej 26, żonaty kupiec Jakub Lejb Mincberg, urodzony 15 maja 
1885 roku, zamieszkały przy ul. Dietla 11, żonaty krawiec Jaszkiel 
Moszek Leiderman, urodzony 6 stycznia 1911 roku, zamieszkały przy 
Rynku Podgórskim 3, niezamężna krawcowa Erna Sznold, urodzona 21 
grudnia 1916 roku, zamieszkała przy ul. Warszauera 1, żonaty urzęd-
nik synagogi Chemia Sznold, urodzony w  1871 roku, zamieszkały 
przy ul. Warszauera 1, zamężna gospodyni domowa Matla (Małka?) 
Estera Wachsman, urodzona 15 listopada 1901 roku, zamieszkała przy 
ul. Lewkowej 3, nauczyciel Jankiel Zylberberg, urodzony 19 sierpnia 
1896 roku, zamieszkały przy ul. Szerokiej 35, żonaty kupiec Abram 
Minzberg, urodzony 27 lipca 1876 roku, zamieszkały przy ul. Józefińskiej 3, 
zamężna gospodyni domowa Sura Wolberg, urodzona 10 marca 1910 

105  „Od czasu pierwszego najścia Niemcy byli częstymi gośćmi naszego domu. 
Ciągle przychodzili, rabowali, każdy na własną rękę. Żyliśmy w  wiecznym strachu. 
Podobnie jak inni Żydzi”; M. Orensztaj, Zeznanie, Yad Vashem, sygn. O3/171, k. 3, cyt. 
za: K. Urbański, Zagłada Żydów w dystrykcie radomskim, Kraków 2004, s. 34.

106  Por. ODMiG, s. 478; Włocławek, w: Encyclopedia of Camps and Ghettos, 1933–
1945, t. II, cz. A, red. M. Dean, M. Hecker, Blooomington-Indianapolis 2012 [dalej: 
ECAG IIA, cz. B: ECAG IIB], s. 118; Ożarów, w: ECAG IIA, s. 272.
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roku, zamieszkała w Podgórzu, przy ul. Janowa Wola 5107. Pod koniec 
roku przesiedlono grupę ok. 100 osób z Radomia. 13 maja 1941 roku 
opatowski Kreishauptmann wydał zarządzenie dotyczące gett w  po-
wiecie. Zamknięcie dotychczasowej otwartej strefy getta w Ożarowie 
miało zostać wykonane 1 czerwca. Chcąc zachęcić Żydów do szybkie-
go przenoszenia się, tym, którzy uczynią to do 28 maja, pozwolono 
zabrać dobytek108.

W pierwszej połowie roku dzielnica żydowska miała jeszcze charakter 
otwarty, tzn. nie posiadała murów czy drutów i określano ją mianem 

„strefy getta”. Choć nie było ono zamknięte, duży znak informował, 
że jeśli Żyd oddali się na odległość większą niż jeden kilometr, zostanie 
rozstrzelany. Mimo groźby poniesienia tej najwyższej ceny, powodo-
wani niewyobrażalnym głodem Natan Kowadło i Josef Rozen wyszli 
z  getta. Po zatrzymaniu zostali osadzeni w  radomskim więzieniu109. 
Chrześcijanie nie byli objęci ograniczeniami „strefy”, swobodnie mo-
gli przebywać na tym terenie i opuszczać go110. „Koszty ogrodzenia 
i  tablic ostrzegawczych ponosili sami Żydzi”111. W  sierpniu ok. 400 
mieszkańców Łodzi (80 rodzin) zostało deportowanych do Ożarowa112. 
Przeludnienie tej części miasta postępowało, a  warunki bytowe sta-
wały się coraz gorsze. Jak podaje Jerzy Gapys, liczba ludności Ożaro-
wa w 1942 roku oscylowała wokół 6200. Getto zamieszkiwało 4500 
Żydów, którzy stanowili 72% ogółu osób zamieszkujących miastecz-
ko w tym czasie113. Już od sierpnia tego roku rozpoczęła się wywóz-

107  Ankiety personalne osób skierowanych do wysiedlenia z Krakowa, Centralna 
Biblioteka Judaistyczna Żydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce [dalej: CBJ]: 
sygn. 218/34/160/30, 218/34/155/54, 218/34/136/69, 218/34/225/68, 218/34/225/67, 
218/34/238/39, 218/34/263/47, 218/34/155/52, 218/34/253/41.

108  Por. E. Fąfara, Gehenna ludności żydowskiej, Warszawa 1983, s. 27–28; ODMiG, 
s. 478–480.

109  Por. K. Urbański, Zagłada…, s. 105; ODMiG, s. 488.
110  Por. Ożarów, w: ECAG IIA, s. 272.
111  K. Urbański, Zagłada…, s. 116.
112  Por. Ożarów, w: ECAG IIA, s. 272.
113  Por. Obozy hitlerowskie na ziemiach polskich 1939–1945. Informator encyklo-

pedyczny, red. C. Pilichowski, Warszawa 1979, s. 377. Józef Myjak, powołując się na 
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ka. Około 3000 Żydów zostało zgromadzonych 3 sierpnia 1942 roku 
na rynku. Prawie 700 młodych ludzi zostało wytypowanych do pracy 
w koncernie zbrojeniowym – HASAG-u (Hugo Schneider Aktienge-
sellschaft Metalwarenfabrik) w Skarżysku-Kamiennej114. Działał tam 
nazistowski przyzakładowy obóz pracy, w którym więziony był rów-
nież wspominany wielokrotnie Adler –  nr obozowy 4098115. Zanim 
oddelegowani dotarli do stacji w Jasicach, byli wypytywani przez na-
zistów, czy chcą podjąć pracę w fabryce. Tych, którzy odpowiadali, 
że woleliby pozostać w Ożarowie, czekało brutalne odzieranie z ubrań 
i  powrót nago do getta116. Zgoła odmienną w  szczegółach relację 
składa Stanisław Turnau z Wolnic, który pełnił w Ożarowie funkcję 
Ringleitera – sprawującego opiekę nad kilkoma majątkami ziemskimi. 
Uderza w niej okrucieństwo Niemców. W swoim pamiętniku, pod datą 
7 września 1942 roku, zanotował on:

Represje przeciwko Żydom nie ustają. Ostatnio wywieziono 
z sąsiedniego miasteczka Ożarowa 500 młodych Żydów, przy 
czym kilku zastrzelono. Potem na polu pod Wyszmontowem 
przeprowadzili Niemcy asenterunek i tych, których uznano za 
niezdatnych do pracy, nagich pędzono batami z powrotem 
do Ożarowa. Innych załadowano do kilku wagonów na stacji 
Jasice, gdzie niesłychanie stłoczeni pojechali podobno do 
Skarżyska do pracy w fabrykach117.

żydowskie źródła, podaje: „w lecie 1942 r. w getcie ożarowskim stłoczonych było oko-
ło 8 tysięcy ludzi”; J. Myjak, Z żydowskiej przeszłości…, s. 8; por. H. Adler, dz. cyt., s. 32.

114  Szacunkowa liczba przytaczana przez m.in.: ECAG IIA, s. 273; H. Adler, dz. cyt., 
s. 223; F. Karay, Death comes in yellow. Skarżysko-Kamienna Slave Labor Camp, Am-
sterdam 1996, s. 36 – podaje, że do obozu dotarło 600 osób.

115  Por. H. Adler, dz. cyt., s. 223–225. Por. K. Gibaszewski, Hasag, Skarżysko-
-Kamienna 2015, s. 23–76. 

116  Por. Ożarów, w: ECAG IIA, s. 273.
117  S. Turnau, Pamiętnik z wojny 1939–1945, Kielce 2014, s. 101.
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W pamięci mieszkańców Ożarowa pozostał „jesienny dżdżysty 
dzień”118, w którym przeprowadzono likwidację getta. Kreślony przez 
nich obraz, pełen brutalności oprawców i cierpienia ofiar, przywołu-
jemy w dłuższych fragmentach.

Ze wspomnień Kazimierza Pękalskiego (dawna ulica Morze w Oża-
rowie):

Byłem też świadkiem prowadzenia przez Ożarów Żydów z Tar-
łowa po ich wysiedleniu. To był chyba październik 1942 roku, 
Żydzi ożarowscy przerażeni zamykali okiennice, bojąc się repre-

sji. Po tych wydarzeniach chodzili na kirkut – swój cmentarz, 
gdzie modlili się i płakali. Mieszkając w pobliżu cmentarza, 
widziałem to dokładnie. Pewnego jesiennego, dżdżystego 
dnia Niemcy zmusili Żydów do opuszczenia domostw. W atmo-

sferze bicia, krzyków i strzelania zebrali tę ludność na Rynku. 
Następnie uformowali pochód i prowadzili ich, jak się później 
dowiedziałem, na stację kolejową do Jasic, wywożąc następ-

nie do obozów zagłady. W brutalności jako eskorta wyróżniali 
się, jak mówiono, tzw. „Własowcy”, wysługujący się Niemcom. 
W Ożarowie zginęło wówczas wielu Żydów, zwłaszcza starych, 
chorych lub kalekich i dzieci. Był to czas, kiedy życie ludzkie nic 
nie znaczyło119. 

Ze wspomnień Kazimierza Kwiecińskiego, spisanych przez Marcina 
Kwiecińskiego (dawna ulica Morze w Ożarowie):

Jesienny dżdżysty dzień. Od wczesnego ranka słychać było 
krzyki. Strzelanina i tumult dochodziły bardzo wyraźnie do na-

szych uszu. Żydzi z całymi rodzinami, małymi dziećmi obarczeni 
byli tobołkami, koszykami, walizkami i czym tylko mogli, zabie-

rając ze sobą to, co było dla nich najcenniejsze i przydatne na 

118  M. Kwieciński, dz. cyt., s. 12.
119  Tamże.
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drogę, której celu jeszcze wtedy nie znali. Tak spędzeni, czekali 
w napięciu, co z nimi będzie. Starcy, chorzy, leżący w łóżku 
albo niechcący opuszczać własnych domów, zostawali zabi-
jani tam, gdzie się znajdowali. Całą akcją wypędzania Żydów 
z domu i zbiórki do dalszej drogi – kierowali Niemcy – „Gesta-

po” z trupimi czaszkami na czapkach, natomiast całą okrut-
ną robotę, wraz z zabijaniem w domach chorych, starych, 
kalekich, wykonywali „Własowcy”. Wspominam o tym z całą 
pewnością, gdyż „Własowcy” odróżniali się od Niemców kolo-

rem umundurowania. Niemcy mieli swoje oryginalne mundury 
w kolorze zielonym z niebieskawym odcieniem, a „Własowcy” 
w kolorze brudnozielonym. Różnili się w ogóle ubiorem, wy-

glądem i bezwzględnością. Po spędzeniu wszystkich Żydów 
w miejsce zbiórki uszeregowano ich w czwórki do drogi, jak się 
potem okazało do stacji kolejowej do Jasic. Patrzyliśmy na to, 
co się dzieje przez okno naszych domów, a raczej przez szpary 
w okiennicach. Widok był niewyobrażalnie żałosny i na dobit-
kę dżdżysta, jesienna pogoda. Całe rodziny z małymi dziećmi, 
dziećmi kilkuletnimi obarczonymi bagażem. Widziałem wymarsz 
Żydów z miejsca rozbiórki w stronę ulicy Kolejowej, w kierunku 
stacji kolejowej Jasice, o czym dowiedziałem się później. […] 
To był długi korowód, liczący ponad 1000 ludzi lub dużo, dużo 
więcej, jak twierdzili niektórzy. Krzyki dzieci, lamenty starszych, 
matek i wszystkich uczestników tego makabrycznego pocho-

du wyciskały nam łzy z żalu i współczucia. Życie tych ludzi na 
każdym kroku wisiało na włosku, każde wychylenie czy wysu-

nięcie się z szeregu kończyło się strzałem i zabiciem. Dziesiątki 
trupów, dzieci i starszych zwożono wozami konnymi z miasta 
na kirkut, jadąc ulicą „Morze” przed naszymi oknami, gdzie 
znajdował się mój dom rodzinny. Później zapanowała jakaś 
nienormalna cisza120.

120  Tamże, s. 13.
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Krystyna Batóg wspomina ostatni marsz ożarowskich Żydów obecną 
ulicą Kolejową (dawna ulica Wyszmontowska w Ożarowie):

Pamiętam Żydów, pamiętam – jak gnali tu. Po naszej stronie 
była kolejka wąskotorowa do samych Jasic, od Tarłowa do 
Jasic. A Żydów wysiedlali w 42. roku jesienią. Strasznie to było 
przykre, bolesne… Kto mógł iść na piechotę, to szedł. A kto 
nie mógł – starcy czy dziecko, to zabili i zostawili. A później jak 
już przeszli […], to zbierali tych trupów i na kierkut wywozili tutaj. 
[…] Straszne. Widziałam to wszystko – jak Żydówka na pryzmie 
kamienia leżała zabita121. 

Władysław Leśniak z Wojciechowic, prowadząc furmankę załado-
waną burakami, w drodze do stacji kolejowej w Jasicach napotkał po-
chód Żydów z Ożarowa. Jego syn, Marian, przywołuje wspomnienia 
ojca:

Miejscowość ta leży niedaleko od Wojciechowic i chłopi z na-

szej wsi utrzymywali bardzo bliskie, a często nawet i serdeczne 
znajomości z ożarowskimi Żydami. Sprzedawali im płody rolni-
cze, a kupowali od nich obuwie, ubrania, a także wiele innych 
rzeczy. Spotykali się więc bardzo często, a znali nieraz nawet 
i od lat dziecięcych – ciągnie Marian Leśniak. – Toteż ojciec 
patrząc na przechodzących obok jego wozu Żydów z Oża-

rowa, płakał. A oni zobaczywszy go, uśmiechali się do niego 
żałośnie, leciutko kiwali głowami, dyskretnie dając mu do zro-

zumienia, że widzą się z nim już ostatni raz. Po powrocie z Jasic 
ojciec nie jadł kolacji, był ogromnie wzburzony i zdenerwowa-

121  Wywiad przeprowadzony w  ramach Szkoły Dialogu (edycja z  roku 2014), 
w której udział wzięli uczniowie z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda 
Szylki w Ożarowie, koordynowanej przez Annę Gniaź i Annę Zgardzińską. 
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ny. Nie raz jeszcze później wspominał te dyskretne gesty, jakimi 
żegnali go idący na zagładę znajomi Żydzi z Ożarowa122. 

II wojna światowa diametralnie zmieniła demografię miasta. Dzięki 
informacji o  planowanej dacie likwidacji getta niektórym mieszkań-
com udało się uciec. Ocalała z Zagłady Miriam Orensztajn wspomina:

Kiedy zbliżało się wysiedlenie w naszym mieście (było to już po 
likwidacji osiedli żydowskich w Opatowie i Ostrowcu), po-

stanowiłam oddać swoje dzieci na przechowanie do polskiej 
rodziny. Pertraktowaliśmy w tej sprawie już wcześniej, ale póki 
wydawało się nam, że możemy żyć w spokoju wszyscy razem, 
trzymaliśmy dzieci przy sobie. Ojciec w międzyczasie przy-

gotował u Polaka we wsi Lasocin schron dla nas wszystkich. 
[...] Pewnej nocy przyszedł do nas znajomy Polak i uprzedził, 
że grupa Niemców przeprowadzająca akcję jest już w miej-
scowości Jasice, na najbliższej od nas stacji kolejowej i że naj-
pewniej nad ranem rozpocznie się u nas wysiedlenie. Rodzice 
w pośpiechu opuścili miasto i udali się do przygotowanej kry-

jówki. Ja postanowiłam wyjechać [...]. Musiałam przejść około 
2–3 km przez las, żeby dotrzeć do dworca. Kiedy byłam blisko, 
usłyszałam krzyki, strzały, szczekanie psów itp. W ten sposób 
Niemcy przybyli do przeprowadzenia akcji, usiłowali wywołać 
atmosferę strachu wśród ludności. Słysząc co się dzieje wróci-
łam do lasu123.

Jadwiga ze Świeżyńskich Turnau, pochodząca z Wlonic, przywołu-
je wydarzenia z końca 1942 roku, dając tym samym świadectwo pomocy 
niesionej Żydom przez Polaków:

122  E. Fąfara, dz. cyt., s. 135–136.
123  M. Orensztajn, dz. cyt., k. 4; K. Urbański, Zagłada…, s. 181–182.
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Wywożono wtedy z sąsiednich wiosek i miasteczka (Ożarów 
Świętokrzyski) Żydów do obozów. Kilku udało się uciec. Kryli się 
w stogach na naszym polu i codziennie nosiło się im żywność 
o oznaczonej godzinie. Wiele osób brało w tym udział, nawet 
mój starszy synek, mający wtedy 13 lat. […] Przetrzymali tę zimę, 
a potem zniknęli, pewno ukryli się w lasach124.

W wojennych wspomnieniach ożarowian nie brakuje wątków po-
mocy, za którą groziła śmierć z rąk nazistów. Aleksander Trela w swojej 
stodole ukrywał dwóch żydowskich chłopców. Helena Klimkiewicz – 
na polecenie swojej matki, która mając świadomość, że młoda Ży-
dówka ukrywa się w snopkach siana, pozostawiła ich kilka na polu, by 
nie wzbudzać podejrzeń – przez kilka dni donosiła pożywienie prze-
rażonej dziewczynce. Stanisław Turnau, mąż Jadwigi, w pamiętniku 
z czasu wojny zapisał, że dwór ziemiański we Wlonicach codziennie 
odwiedzało około 50 osób potrzebujących pomocy, głównie byli to 
przesiedleńcy, „między nimi i Żydzi, nawet wiedeńscy”125. Emanuela 
Zajączkowska, której rodzice ukrywali dwóch braci i  ich młodszą 
siostrę w  stodole, w  wyniku zdemaskowania kryjówki przez patrol 
niemiecki straciła własną siostrę w pożarze podpalonej przez Niem-
ców stodoły. Razem z  Wacławą zginęło żydowskie rodzeństwo126. 
Przez jakiś czas w Ożarowie, u  rodziny Ziemniaków, ukrywały się 
pochodzące z  Zawichostu Zysla Helman i  Itka Ajzenberg. „Zosia 
podobna była do dziewczyn polskich – opisuje Wojciech Lipowski –  
i przeżyła wojnę. Itkę rozpoznali żandarmi i zastrzelili”127. U Szczepa-
na Czerwca z Jakubowic przebywał kilkunastoletni chłopiec żydowski. 
Tłumacząc przed sąsiadami jego obecność koniecznością pomocy 
w wypasie bydła, w prywatnej rozmowie miał się wyrazić:

124  J. Turnau, Wehrmacht contra Gestapo, w: Dziesięciu sprawiedliwych. Wspomnie-
nia okupacyjne, red. J. Turnau, Warszawa 1986, s. 158–159.

125  S. Turnau, dz. cyt., s. 69. 
126  Por. A. Czajkowska, Żydzi na kartach ożarowskiej historii (2), „Ożarów” 2003, 

nr 4 (48), s. 23.
127  W. Lipowski, Lekarz, Warszawa 1980, s. 82. Por. Był kiedyś Prosperów…, s. 33–35. 
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Wziąłem go od zaprzyjaźnionej rodziny z Ożarowa, bo nie mają 
co jeść. Wiem, że grozi mi za to, jak i wszystkim w moim domu, 
śmierć. Ale trzeba coś robić, by pomóc tym ludziom przeżyć tę 
okropną wojnę128. 

W działania pomocowe angażowało się również duchowieństwo: 
ożarowski proboszcz, ks. Roman Kacperski, czy ordynariusz sando-
mierski, biskup Jan Kanty Lorek129. Nie wszyscy ukrywający się zdołali 
przeżyć wojnę. Rodzina Gierszynów zginęła na ożarowskim kirkucie 
po tym, jak ich kryjówka została odnaleziona. Zdarzały się również 
przypadki denuncjacji. Jan Kamieński przywołuje wydarzenia z  La-
socina: 

Ożarów i Lasocin opustoszały już z Żydów. Zostali wywiezieni 
i zgładzeni. […] W lesie lasocińskim, w ukryciu, wykopali sobie 
bunkier i tam zamieszkali. Niedługo jednak cieszyli się życiem. 
Ktoś ich zdradził. Na pewno Polak. Przyjechali Niemcy, wrzucili 
granaty do wnętrza bunkra i wszystkich wykończyli130.

W kieleckiej prokuraturze znajdują się akta z procesu mieszkańca 
ulicy Kolejowej. Postawiono mu kilka zarzutów, m.in. o przyczynienie 
się do wydania w sumie trzech osób, w tym dwóch kobiet, które zosta-

128  E. Fąfara, dz. cyt., s. 330.
129  Por. ODMiG, s. 489; F. Stopniak, Katolickie duchowieństwo w Polsce i Żydzi 

w okresie niemieckiej okupacji, w: Społeczeństwo polskie wobec martyrologii i walki Ży-
dów w latach II wojny światowej, red. K. Dunin-Wąsowicz, Warszawa 1996, s. 19–42; 
F. Kącki, Dzieło miłosierdzia chrześcijańskiego. Polskie duchowieństwo katolickie a Żydzi 
w latach okupacji hitlerowskiej, Warszawa 1968, s. 14–15. Jacek Leociak nazywa tę pra-
cę „kanonicznym źródłem”, w którym „znajdziemy motyw wielkiej liczby ratujących”, 
źródło to jest jednak „pełne nieuprawnionych generalizacji i przejaskrawień”; J. Leociak, 

„Osobliwe zrządzenia Opatrzności Bożej…”. Polska pamięć Zagłady w perspektywie kato-
licko-narodowej, „Teksty Drugie” 2016, nr 6, s. 145–146, przypis 46; tenże, Młyny Boże. 
Zapiski o Kościele i Zagładzie, Wołowiec 2018. Por. F. Kącki, Udział księży i zakonnic 
w holokauście Żydów, Warszawa 2002, s. 21–22.

130  J. Kamieński, Okupacja…, „Ożarów” 2002, nr 10 (42), s. 19.
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ły rozstrzelane, znęcanie się nad Żydami w młynie oraz „obrzynanie 
bród”, a także wyrzucenie dziecka, które rzekomo miało być u niego 
przechowywane. Jeden ze świadków zeznał, że oskarżony faktycznie 
brał udział w  pobiciu i  przywłaszczeniu sobie żydowskiego mienia. 
Drugi świadek zeznawał w kwestii kobiet zastrzelonych przez żandar-
mów. Trzeci zaś opowiadał o kilkumiesięcznym niemowlęciu, które 
znaleziono na polu. Dochodzenie umorzono z braku dowodów131.

Podobno przed wojną z Ożarowa i okolic zniknęły wszystkie kuro-
patwy. Miał to być znak, że niebawem społeczność żydowska opuści 
miasteczko132. Ożarowskie getto zostało zlikwidowane w październiku 
1942 roku133, a  zamieszkujący je Żydzi, pozostali po wcześniejszych 

131  Por. Prokuratura Sądu Apelacyjnego w Kielcach, Akta z 17 maja 1950, sygn. 
375/PSAKiel/38, USHMM RG-15.208M.

132  Por. M. Wolff, Porzucone menory, „wici.info. Informator kulturalny” 2011, nr 44, s. 84.
133  Dokładna data likwidacji getta wciąż pozostaje kwestią sporną. W chrześci-

jańskich i  żydowskich wspomnieniach rozbieżności sięgają kilkunastu dni. Rosalie 
Wise Sharp, cytując wspomnienia Franciszki Paniec, podaje datę 15 października, 
czwartek. Funkcjonuje ona również w  świadomości mieszkańców Ożarowa, czego 
dowodem są przypadające na październik uroczystości: 2001 – zakończenie projektu 
odbudowy cmentarza, 2011 – prawie co do dnia (14 października) – zakończenie od-
budowy ohelu, 2012 – obchody 70. rocznicy likwidacji getta. Helen Klainman w roz-
mowie z Moishe Goldem podaje datę 8 cheszwan – 19 października. Przywoływana 
Miriam Orensztajn datuje to wydarzenie na okres „po likwidacji osiedli żydowskich 
w Opatowie i Ostrowcu”. W Ostrowcu Świętokrzyskim likwidacja tzw. dużego getta 
datowana jest na 11–12 października (EJ XV, s. 513), w Opatowie zaś na 21 paździer-
nika (ECAG IIA, s. 265). Adler przesuwa tę datę na 22 października. Ostatnie zdjęcie 
Żydów z Ożarowa, które umieścił na okładce swojej książki, zawiera inskrypcję z tą 
datą. Choć zdjęcie prawdopodobnie wykonano wcześniej, jego podpis funkcjonuje 
w pewnych kręgach jako data likwidacji. Dowodem tego jest list Williama Fraiberga, 
tłumacza książki na język angielski, dla którego rodziców 11 cheszwan to była data 
ożarowskiego jorcajt (jid. – w tradycji żydowskiej rocznica śmierci, kiedy odmawia 
się kadisz i odwiedza groby zmarłych). Ben Zion Wacholder datuje to wydarzenie na 
niedzielę, 25 października. Każda z tych osób może mieć rację, ponieważ zapamiętała 
konkretne wydarzenie – mając na uwadze fakt, że w większości naziści przeprowadzali 
te działania etapowo. Ważną informację dostarcza Kazimierz Kwieciński, opisujący 
dzień ostatecznej likwidacji getta, ale nie podaje daty tego wydarzenia: „To był długi 
korowód, liczący ponad 1000 ludzi lub dużo, dużo więcej, jak twierdzili niektórzy”. 
Przy założeniu, że ok. 3000 osób zostało wyprowadzonych z Ożarowa wcześniej, jak 
podaje Penkalla, liczba ta zgadzałaby się z podawanymi ogólnymi statystykami liczeb-
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wywózkach, zostali brutalnie wyprowadzeni z wioski w kierunku stacji 
kolejowej w Jasicach. Dziesiątki zabitych jeszcze w Ożarowie spoczęły 
w masowej mogile. Ci, którzy przeżyli kilkukilometrowy marsz, zosta-
li przewiezieni do Treblinki, skąd żaden ożarowski Żyd nie powrócił. 

– Kuropatwy odleciały…

Co było szczególnie charakterystyczne – większość wywożo-

nych do Treblinki stanowili ludzie starsi, kobiety i dzieci. Młodych 
i zdrowych bowiem Niemcy skierowali do przymusowych obo-

zów pracy, do przemysłu wojennego134.

Po wyprowadzeniu etapami około 4500 mieszkańców Ożarowa wy-
selekcjonowana grupa ponad dwudziestu Żydów zmuszona była do 
uprzątnięcia miasta. Ciała pomordowanych zalegały w rowach, na uli-
cach czy rynku. Wrzucano je na furmanki i  przewożono na kirkut. 
Żydowskie mienie zostało zarekwirowane i  odesłane. Dokąd? Tego 
nie udało się ustalić. Gdzieniegdzie tylko natrafiano na ubłocone me-
nory, których kształt nawiązywał do Drzewa Życia w Ogrodzie Eden. 
Grupę sprzątaczy po dopełnieniu dzieła skierowano do Sandomierza. 
W drodze zostali zastrzeleni przez ukraińskiego policjanta135. 

Na terenie obecnego Muzeum Walki i  Męczeństwa w  Treblince 
wśród wielu kamieni upamiętniających zamordowanych odnaleźć moż-
na ten z wykutym napisem: „Ożarów” (część C, nr 216). W literaturze 

ności Żydów mieszkających w getcie, uwzględniając przy tym wcześniejsze wywóz-
ki. W literaturze przedmiotu zazwyczaj odnaleźć można jedynie określenie „koniec  
października”. Por. R.W. Sharp, Rifke. An Improbable Life, Toronto 2007, s. 223; J. Myjak, 
Z  tradycji w  przeszłość, Ożarów 2014, s. 38; H. Adler, Memories of Ozarow a  Little 
Jewish Town That Was, Montreal 1997, s. XIV; M. Kwieciński, Zmierzch…, s. 13; A. Pen-
kalla, Gmina i cmentarz…, s. 60; Y. Arad, Belzec, Sobibor, Treblinka: The Operation Rein-
hard Death Camps, Bloomington 1987, s. 395; Ożarów, w: ECAG IIA, s. 273, ODMiG, 
s. 490; Obozy hitlerowskie na ziemiach polskich…, s. 377.

134  E. Fąfara, dz. cyt., s. 136.
135  Por. ECAG IIA, s. 273.
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podaje się, że wojnę przeżyło ok. 60 ożarowskich Żydów136. W wyniku 
działań wojennych miejscowość straciła ok. 72% swoich mieszkańców 
(włączając w to przesiedlonych w poprzednich latach). Ale ożarowscy 
Żydzi ginęli również z dala od domu rodzinnego. Wśród archiwaliów 
Sądu Grodzkiego w Warszawie odnaleźć można akt zgonu Malki Hu-
desy Asz, córki Jehudy Gotliba i Rajzy, z domu Brafman, urodzonej  
23 sierpnia 1879 roku. Zofia Szyfryn i Zofia Węgier, które zaświadczy-
ły o jej śmierci, nie podają ostatniego miejsca zamieszkania i okolicz-
ności, w jakich zmarła. Widnieje tam tylko zapis: „wyroku brak” oraz 
data i miejsce śmierci – 29 kwietnia 1943 roku, getto137. Malka zmarła 
10 dni po wybuchu powstania w getcie warszawskim. W 1945 roku, 
po trzech latach od likwidacji getta w Ożarowie, odnotowano w miej-
scowości jedynie 1608 katolików138.

W lutym 1946 roku władze gminy, w sprawozdaniu dotyczącym 
rejestracji szkód wojennych, wyceniły majątek żydowski na kwotę 1 mi-
liona 252 tysięcy złotych, odnosząc go do 253 zrujnowanych budyn-
ków będących przed wojną własnością Żydów139. Cztery lata później, 
18 sierpnia 1950 roku, Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Ożarowie 
udzieliło odpowiedzi Żydowskiemu Instytutowi Historycznemu przy 
Centralnym Komitecie Żydów w Polsce: 

W odpowiedzi na pismo z dnia 5 VII 1950 […] Prezydium […] 
donosi, że nie może dać odpowiedzi na pytania podane 
w piśmie, ponieważ nie ma żadnych informacji dotyczących 
Żydów140.

136  Ozarow, w: The Encyclopedia of Jewish Life Before and During the Holocaust, 
red. Sh. Spector, G. Wigoder, New York 2001, t. II, s. 958–959.

137  Sąd Grodzki w Warszawie, Akta Zg. 1946 (Sygn. 655), nr 2733, k. 17.
138  Por. ODMiG, s. 476; K. Urbański, Zagłada Żydów…, s. 181.
139  Por. ODMiG, s. 507.
140  List Prezydium GRN w Ożarowie do ŻIH z dn. 18.07.1950, Yad Vashem,  

ID 369865, sygn. RG O.6, t. 2, nr 25.
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W latach 60. ubiegłego wieku podjęto działania w kierunku prze-
kształcenia żydowskiego cmentarza – zniszczonego w wyniku wojny 
i lokalnych kradzieży łatwo dostępnego materiału budowlanego, jakie-
go dostarczał okalający go mur i macewy141 – w park miejski. Projekt 
nie został zrealizowany, a kirkut w kolejnych dziesięcioleciach niszczał 
i ginął w cieniu drzew posadzonych w 1964 roku. Pod koniec XX wieku 
Józef Myjak pisał:

Umierają nawet kamienie, chciałoby się powiedzieć, patrząc 
na pochylające się ku ziemi macewy cmentarza żydowskiego 
w Ożarowie sandomierskim. Stref unicestwienia się kamien-

nych nagrobków na tym kirkucie jest trzy. Pierwsza ujawnia się 
od strony miasta i jest już łąką, gdzie stopy idącego po mięk-

kiej murawie, od czasu do czasu potykają się o twardy występ 
podstawy stojącego tu ongiś pomnika. W drugiej dominują 
sterczące ponad trawę kikuty macew. Dopiero w trzeciej, bli-
żej pól, zagęszczają się kamienne strony, jakby wyjęte z księgi, 
którą można symbolicznie zatytułować Życiorysy ożarowskich 
Żydów142.

Datowany na XVII wiek cmentarz143 okazał się być jednym z lepiej 
zachowanych w regionie, stając się miejscem uczęszczanym przez hi-
storyków, ale także miłośników fotografii, wykorzystujących zdjęcia 
ożarowskich macew w ogólnopolskich opracowaniach144. Monika Kra-
jewska, autorka znanego albumu Czas kamieni145, w którym można 

141  J. Myjak, Z żydowskiej przeszłości…, s. 9.
142  Tenże, Żydowska nekropolia w Ożarowie, „Ożarów” 1991, nr 1, s. 14.
143  Por. A. Penkalla, Gmina i cmentarz…, s. 53–68; M. Florek, Zabytkowe cmentarze 

i  mogiły w  Polsce. Województwo tarnobrzeskie, Warszawa 1995, s. 112; P. Burchard, 
Pamiątki i zabytki kultury żydowskiej w Polsce, Warszawa 1990, s. 170.

144  M. Krajewska, Cmentarze żydowskie w Polsce: nagrobki i epitafia, „Konteksty” 
1989, t. 43, z. 1–2, s. 27–44.

145  Taż, Czas kamieni, Warszawa 1982, fot. 36, 83, 100, 106.



Fot. 05. przedwojenna aleja 3 maja, w tle synagoga – lata 50. XX wieku

Fot. 06. przedwojenna aleja 3 maja, od strony synagogi, 
po lewej miejsce domu rodzinnego Ben ziona – lata 50. XX wieku
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odnaleźć wyjątkowe kadry sprzed prawie czterech dekad, po latach 
wspominała:

Jeden z naszych ulubionych adresów to Ożarów niedaleko San-

domierza. Pierwsze wizyty tam to zachwyt nad pięknem pła-

skorzeźb – w tym nagrobka przedstawiającego otwarty aron 

ha-kodesz ze zwojem Tory i całą gamę innych motywów – 

i uczucie opuszczenia tego miejsca146.

Opracowanie katalogu i tłumaczenie epitafiów147, czy też opis stanu, 
w jakim zachował się kirkut, daleko wykraczają poza zakres tego wpro-
wadzenia, dlatego poniżej zostaną przywołane jedynie niektóre istotne 
inicjatywy z ostatnich lat. Najważniejszą z nich był Projekt Odbudowy 
Cmentarza w Ożarowie, którego realizację zwieńczono uroczystością, 
jaka odbyła się 15 października 2001 roku. Przewodniczył jej szósty 
rebe ożarowskiej dynastii, rabin Tanchum Beniamin Becker. W powi-
talnych słowach, przywołując tradycje rabiniczne swojej rodziny, użył 
znamiennego określenia: „synowie Ożarowa”. Koordynatorami projek-
tu byli Mark C. Milgrom, Norman L. Weinberg i Marek Lipsztajn, a ze 
strony polskiej Stefan Andrzej Omasta. Wykonawcą zaś – firma Jana 
Wisowskiego148. Wśród licznych gości wymienić należy: Johna Lowella 
Armstronga z ambasady Stanów Zjednocznych, Judi McLennan z am-
basady Kanady, Eleonorę Bergman z  Żydowskiego Instytutu Histo-
rycznego w Polsce, Henriego Cukiermana ze Stowarzyszenia Żydów 
Ożarowskich w Paryżu, a także Moishe Golda z The Jewish Genealogi-
cal Society of Hamilton, którego ojciec, Berish (Benjamin) Goldblum, 
ocalił jedyny zwój Tory z Ożarowa, obecnie przechowywany w synagodze 

146  Taż, Po latach na cmentarzach, „Midrasz” 2007, nr 4/120 (dostęp: midrasz.pl).
147  Choć zadanie to w znakomitej większości zostało wykonane w czasie odbudo-

wy cmentarza, efekty tej pracy nie zostały opublikowane w formie książkowej. Mapa 
cmentarza z oznaczonymi nagrobkami, fotografie macew oraz lista osób, które na ich 
podstawie udało się zidentyfikować, w wersji angielskiej dostępne są na stronie inter-
netowej projektu: ozarow.org. 

148  Por. J. Myjak, Lekcja tolerancji, „Ożarów” 2001, nr 10 (30), s. 10–12.
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Adas Israel w Hamilton w Kanadzie. W ramach projektu oczyszczono 
cmentarz, odbudowano mur, wykopano i ustawiono kilkanaście ma-
cew, wzniesiono pomnik upamiętniający grupę około 120 osób, które 
spoczęły w masowej mogile. Epitafium zapisano w czterech językach: 
hebrajskim, angielskim, francuskim i polskim. Jego treść brzmi: 

„Przelali krew ich jak wodę… i nie było komu ich pogrzebać” 
(Psalm 79:3). Pamięci żydowskich męczenników z Ożarowa 
i okolic, którzy żyli i umarli w imię Wszechmogącego. Niechaj 
ich życie, zakończone tragiczną śmiercią w płomieniach Za-

głady, nie gaśnie w pamięci pokoleń i niechaj porusza umysły 
i daje siłę.

Dziesięć lat później, w październiku 2011 roku, odbudowano ohel 
(hebr., „namiot”), w którym umieszczono dwie macewy: wyższą – trze-
ciego rebego dynastii, Jehudy Arie Lejba, zwanego Lejbuszem II, oraz niż-
szą – poświęconą pamięci jego syna, rabina Jakuba (zm. 1915). Kiedy 
dokładnie ohel został zburzony, nie wiadomo. Prawdopodobnie jego 
rozbiórka zaczęła się po wywózce Żydów. Józef Tarnowski wspomina, 
że budynek stał jeszcze latem 1942 roku, w ostatnim tygodniu wakacji:

O rany! Gestapowiec! Strach mnie obleciał. Takiego samego 
widziałem, jak przy murowanym domku na kirkucie rozstrzeliwał 
Żydów. Widziałem! Dobrze widziałem, bo wtedy z kolegą by-

łem ukryty za krzakiem przy dróżce ciągnącej się od Kolejowej 
(koło studni) do kirkutu149.

W ostatnich latach na cmentarzu, w odległości kilku metrów od 
ohelu, ustawiono symboliczny nagrobek, ufundowany przez Oholei 
Zadikim –  Geder Avos, organizację działającą pod kierownictwem 
rabina Yisroela Meira Gabby’ego. Inskrypcja na tabliczce informuje, 

149  J. Tarnowski, To się mogło wydarzyć tylko w Ożarowie, „Ożarów” 2002, nr 10 
(42), s. 22.
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że jest to grobowiec dwóch uczniów Arizala. W miejscu nowego na-
grobka stał kiedyś ohel, po renowacji w 2001 roku oznaczony niskim 
fundamentem. Izaak ben Szlomo Luria Aszkenazi – Arizal – urodził 
się w 1534 roku w Jerozolimie. Był jednym z największych reforma-
torów kabały, nauczycielem gromadzącym w Galilei kilkudziesięciu 
uczniów. To postać wyjątkowa i  charyzmatyczna. Nowoczesny nurt 
mistycyzmu żydowskiego określany jest mianem kabały luriańskiej. 
Jego koncepcja cimcum – wycofania się Boga, by świat mógł zaistnieć, 
została zreinterpretowana przez Hansa Jonasa w jego refleksji o Holo-
kauście150. Zmarł w 1572 roku w Safed151. Nie udało się ustalić pocho-
dzenia informacji na temat uczniów Lurii. Odnieśmy jednak powyższe 
kwestie do zagadnienia datowania powstania cmentarza. Przyjmując, 
że nauki pobierali tuż pod koniec życia Izaaka Lurii, datację cmentarza – 
w rozumieniu miejsca pochówku ludności żydowskiej –  należałoby 
dookreślić na pierwszą połowę XVII wieku lub przesunąć na koniec 
wieku XVI. Postawiona hipoteza wymaga dokładniejszych badań.

Współcześnie o  starozakonnej przeszłości miasta przypominają: 
odnowiony przed kilkunastoma laty kirkut z odbudowanym ohelem, 
stara synagoga oraz kilka pożydowskich domów152. Z nimi wiążą się 
wspomnienia Wojciecha Lipowskiego, znanego i szanowanego w Oża-
rowie lekarza. W swojej biografii zanotował:

Ożarów – to stara mieścina, przed wojną typowo żydowska. 
Domki przy głównej ulicy przeważnie z kamienia153. Budowa-

ne bezładnie, bez żadnych planów. Bogaci Żydzi mieli ład-

niejsze domy od frontu, tuż przy ulicy przelotowej. Biedota 
kleciła, gdzie się dało i jak popadło. Tak zostało po Żydach. 

150  Por. H. Jonas, Idea Boga po Auschwitz, Kraków 2003; Teologia i filozofia żydow-
ska wobec Holocaustu, red. P. Śpiewak, Gdańsk 2013. 

151  Por. Luria Icchak Aszkenazi, w: PSJ II, s. 68.
152  W 2016 roku podczas remontu jednego z domów przy obecnej ul. Kolejowej 

w Ożarowie odnaleziono egzemplarz Sefer Megillat Ester – Księgi Estery. Egzemplarz 
wydano w Warszawie w 1879 roku.

153  Za czasów Lipowskiego Alei 3 Maja – współcześnie Jana Pawła II.



Fot. 07. poŻydowska zaBudowa przy głównej ulicy oŻarowa – 

 lata 50. XX wieku
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Teraz lepsze domy zajęli miejscowi obywatele, a rudery waliły 
się same i szpeciły miasteczko. […] Mój wniosek, aby wybu-

rzyć i uporządkować zaniedbaną część miasta po Żydach 
znalazł zrozumienie i aprobatę u energicznego pracownika 
gminy, Tadeusza Rolaka i przy jego wydatnej pomocy zorga-

nizowaliśmy zespół ludzi, przy pomocy których wyburzyliśmy to 
wszystko, co było szpetne i nieużyteczne154.

Przedwojenną Aleję 3 Maja w zdecydowanej większości zamiesz-
kiwali Żydzi. Na rogu ul. Lubelskiej i ul. Józefa Piłsudskiego znajdowało 
się żydowskie centrum religijne miasteczka: z bożnicą, bejt ha-midra-
szem i mykwą. Pod numerem 10. w międzywojniu swoją siedzibę mia-
ła Wyznaniowa Gmina Żydowska, która pod koniec lat 20. XX wieku 
skupiała prawie 20% (4300) Żydów zamieszkujących w powiecie opatow-
skim. Tylko w kilku domach mieszkali chrześcijanie, byli to jednak 
głównie lokatorzy, a nie stali rezydenci. Pod numerem 23. mieszkała 
rodzina Ben Ziona Wacholdera oraz jego dziadkowie od strony matki. 
Usługowy i  handlowy charakter ulicy, leżącej w  pobliżu miejskiego 
rynku, najlepiej oddają słowa: „szwarc, mydło i powidło”155. Tutaj kon-
centrowało się życie towarzyskie w czasie wojny. Rejestr mieszkańców 
ujawnia jednak okrutną prawdę o Szoa. Po 1942 roku na żadnej z kart 
nie dopisano żydowskiego nazwiska. Nikt z ocalałych z Zagłady nie 
powrócił do Ożarowa na stałe. 

Choć po wojnie nazwę zmieniono na „ul. XX-lecia”, jednak usługo-
wy i towarzyski charakter tego miejsca pozostał również w kolejnych 
dziesięcioleciach. Tutaj mieszkał taksówkarz, działał zakład fryzjer-
ski, skup jajek i kur, sklep ze słodyczami, warsztat, restauracja „Pod 
Jeleniem”, sklep tekstylny, warsztat szewski, restauracja „Przepióreczka”, 
sklep z metalowymi częściami, sklep z artykułami gospodarstwa domo-
wego, piekarnia, warsztat stolarski, sprzedawano wapno. Pożydowskie 

154  W. Lipowski, dz. cyt., s. 203–204.
155  Por. M. Wesołowska, dz. cyt., s. 17.
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domy ostatecznie usunięto po budowie kolektora ściekowego w latach 
80. XX wieku. Obecnie ulica nosi nazwę „ul. Jana Pawła II”. 

Jedynie kilka budynków i zamknięta na klucz była synagoga przy-
pominają o najbardziej żydowskiej ulicy Ożarowa. Zbombardowaną 
i popadającą w ruinę bożnicę, która w czasie wojny pełniła również 
funkcję stajni dla koni niemieckich żołnierzy, z  początkiem lat 60. 
odremontowano i adaptowano na kino „Kosmos”. Trudno rozpoznać, 
że miejsce to było kiedyś „domem zgromadzeń”. Oryginalny dach za-
stąpiono płaskim, okna zamurowano i  wykuto nowe. Tylko lizeny 
i półkoliście zamknięte okno od wschodu przypominają o przedwo-
jennym charakterze tego miejsca. Choć od kilku lat jest nieczynna, 
również jako kino czy późniejszy sklep i magazyn, wciąż wywołuje 
emocje. Fotografię ożarowskiej synagogi, a także zapis rozmowy Woj-
ciecha Wilczyka z dwoma mieszkańcami miasta, zaprezentowano na 
zorganizowanej z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodle-
głości wystawie Ojczyzna w sztuce, pokazywanej w MOCAK-u (Mu-
zeum Sztuki Współczesnej) w Krakowie. Przedsięwzięcie, realizowane 
w latach 2006–2009, przyniosło ok. 5800 kadrów przedstawiających 
zachowane na terenie współczesnej Polski synagogi, bejt ha-midrasze 
oraz domy modlitwy. Na wystawie prezentowanych jest tylko kilka foto-
grafii i rozmów, wśród nich ta z Ożarowa: 

– A co ty, kurwa, tutaj kamerujesz? 

– Nie kameruję, robię zdjęcie. 
– Dziadka posiadłość zapisujesz? 

– Dziadka? Jakiego? 

– Przecież tu bożnica była. 
W tym momencie na obu twarzach pojawia się „wiedzący” 
uśmieszek156.

Kiedy czyta się te słowa, zapis faktycznej rozmowy, to po raz kolejny 
w ciągu ostatniego roku Ożarów ze swoją żydowską historią może jawić 

156  W. Wilczyk, Niewinne oko nie istnieje, Kraków 2009, s. 675.
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się jako miejsce, w którym słowa „pamięć” i „dialog” muszą ustąpić 
miejsca „zbrodni” i odzywającemu się groźnie „echu przeszłości”157. 
Ale czy aby na pewno naszej przeszłości? Ożarów od początku ist-
nienia był swego rodzaju magnesem przyciągającym różnorodność – 
szeroko rozumianą: religijnie, kulturowo, światopoglądowo, spo-
łecznie i politycznie. Czytając o chrześcijanach pomagającym Żydom, 
czy o wspólnym marszu, ramię w ramię, w obliczu nadchodzącego 
niebezpieczeństwa, można pomyśleć, że Ożarów to było miasto-idyl-
la. Nie, nie było takie. Ale oprócz sporów i kłótni, sądowych potyczek 
i  słownych utarczek, wyzwisk i  obelg, były również normalne, sza-
re dni. Wspominają o tym zarówno Żydzi, jak i chrześcijanie. Życie 
miasta to katolicko-żydowskie spacery młodych, z którymi nie mógł 
pogodzić się proboszcz, to chrześcijanie zapraszani na nabożeństwo 
do synagogi, to Żydzi, którzy – choć zatrzymują się przed wejściem 
do kościelnego ogrodu – są tam, na pogrzebie, by pożegnać drogie-
go im wójta158, to także mleko kupowane u chrześcijanki w zamian  
za żydowskie pończochy. Bo dialog życia to kultura codzienności 
z jej tradycjami, regułami, a niekiedy mniejszymi lub większymi od-
stępstwami. Czasem jednak – zbyt wielkimi odstępstwami... 

W wydanej przed kilkoma laty monumentalnej monografii Ożaro-
wa, pod redakcją Feliksa Kiryka, autorzy często przywołują fragmenty 
książki Adlera. Brakuje jednak odwołania do wspomnień pozostałych 
ocalałych z Zagłady dawnych mieszkańców Ożarowa. Tłumaczyć to 
może charakter i zakres rzeczowy tego rodzaju publikacji. Ów niedosta-
tek pokazuje jednak, że zadanie odkrywania żydowskiej przeszłości 

157  Odnoszę się tutaj do nagłośnionego przez media przypadku odnalezienia na 
terenie kirkutu zwłok noworodka, do którego doszło w październiku 2017 roku.

158  „Podczas lata 1940 roku, przeczuwając nadchodzącą śmierć, Adamski prosił 
nowe władze gminy o  wstawiennictwo u  władz niemieckich, aby Żydzi mogli mu 
towarzyszyć w  ostatniej drodze do grobu. W  ten oto sposób w  czasie uroczystości 
pogrzebowych pana Adamskiego, dawnego wójta Ożarowa, obecni byli członkowie 
wspólnoty żydowskiej, którzy z jarmułkami na głowach podążali za orszakiem pogrze-
bowym, przechodząc przez miasteczko i  zatrzymując się przed bramą kościelnego 
ogrodu… Te miejsca były zawsze zakazane dla Żydów”; H. Adler, dz. cyt., s. 63–4.
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nieistniejącego już sztetla wciąż pozostaje aktualne, a  w tym przy-
padku staje się argumentem dla podjętych działań, zmierzających do 
rozpoczęcia serii wydawniczej BOŻnica. Biblioteka Ożarowa Żydow-
skiego. Celem projektu jest poszukiwanie, tłumaczenie, opracowanie 
oraz publikowanie w formie drukowanej wspomnień Żydów pocho-
dzących z Ożarowa – m a ł e g o  ż y d o w s k i e g o  m i a s t e c z k a , 
k t ó r e  b y ł o .

Logo BOŻnicy bezpośrednio odwołuje się do wyglądu synagogi 
sprzed wojny. Czerwone drzwi wejściowe oraz kropka na końcu akroni-
mu mają być symbolem przelanej krwi, oznaczając koniec wielowieko-
wej obecności Żydów w miasteczku. Słowo „biblioteka” jest odwołaniem 
do bejt ha-midraszu, w którym chłopcy i mężczyźni prowadzili swoje 
studia talmudyczne. Ma być również zaproszeniem do poznania histo-
rii żydowskiej społeczności (co określa rozwinięcie nazwy serii), która 
przez długie lata stanowiła znaczny procent mieszkańców Ożarowa.  
Do wspomnień o porozrzucanych w czasie likwidacji getta menorach 
odwołuje się grafika na szarej okładce, której barwa jest symbolem tego, 
co nieoznaczone, pośrednie, mediacyjne. Na tym tle czerwieni się kwiat 
siedmioramiennej rośliny, biblijnego Ec ha-Chajim (hebr., „Drzewo Ży-
cia”), którego owoce miały zapewniać nieśmiertelność. Metaforycznie 
zapala się również jedna ze świec menory, stając się znakiem pamięci 
o konkretnej postaci. 

Bogata tradycja Ożarowa domaga się upamiętnienia i udostępnie-
nia obecnym oraz przyszłym pokoleniom. Przedstawienie konkret-
nego świadka historii i  jego osobistych losów ma na celu poznanie 
dawnej społeczności miasta, ale także przeciwdziałanie przejawom 
nieufności, pogardy i wrogości wobec siebie nawzajem. Ma być zatem 
krokiem w kierunku nawiązania i podtrzymywania dialogu między-
kulturowego oraz międzyreligijnego. Celem pośrednim jest również 
ułatwienie dotarcia do potomków ożarowskich Żydów poprzez uka-
zanie lokalnej pamięci o ich przodkach. A także budowanie nowego 
pokolenia, które stając w obliczu prawdy o przeszłości, uczyni dialog 
i  chęć wzajemnego zrozumienia wartością nadrzędną wobec ustaw 
i politycznych nawałnic. Możliwe będzie to jednak wtedy, gdy dokona 



74 

się na poziomie jednostki. Dopóki mityczny Żyd159, od wieków będą-
cy w Polsce znakiem i symbolem, personifikacją zagrażającej siły, nie 
stanie się Izaakiem, Samuelem czy Zelmanem lub też Deborą, Esterą 
czy Rywką, dopóty dialog nie będzie możliwy. Przyimek dia w języku 
greckim oznacza przejście przez coś, ale może również być używa-
ny na określenie ruchu z  jednego do drugiego punktu. Słowo logos 
jest jednym z najbogatszych znaczeniowo słów greki – co znamienne, 
bardzo ważnym dla chrześcijańskiej teologii. „Dialog” należy zatem 
rozumieć jako drogę, którą pokonują słowa rozmówców –  wyjście 
i  powrót, ale także otwarcie się na interpretację tychże słów przez 
Drugiego. Drogę często bardzo bolesną i wymagającą, ale prowadzącą 
do wspólnego dobra wyrażającego się również w działaniu. 

Ożarów i jego najbliższe okolice nie doczekały się jeszcze żydow-
skiego słownika biograficznego, choć przedsięwzięcie tego rodzaju 
jawi się jako nie tylko potrzebne, ale również mocno intrygujące i na 
swój sposób ożywcze. Pozwoliłoby bowiem spojrzeć na „Abraha-
mowych synów tej Ziemi” w  perspektywie ich wkładu w  światową 
kulturę, sztukę, filozofię, teologię czy – jak w przypadku Ben Ziona –  
w badania nad starożytnością. Podobno „świat nie składa się z rzeczy, 
ale z zadań” –  jak mawiał Abraham Joshua Heschel, bez wątpienia 
jeden z  najwybitniejszych myślicieli religijnych ostatniego wieku, 
którego oboje rodzice wywodzili się z chasydzkich dynastii, a on sam 
otrzymał imię po swoim przodku –  rabinie z  Opatowa160. Odkry-

159  C.C. Pecknold używa w  tym kontekście pojęcia „Żyda hermeneutycznego”. 
Termin ten odnosi się do wyobrażonego, modelowego przedstawiciela judaizmu, 
wizerunku Żyda dalekiego od rzeczywistości, nieprawdziwego, a  także figury Żyda 
odrzucającego Chrystusa. Por. C.C. Pecknold, Theo-Semiotics and Augustine’s Herme-
neutical Jew, Or, “What’s a Little Supersessionism between Friends?”, w: Augustine and 
World Religions, red. B. Brown, J.A. Doody, K. Paffenroth, Lanham 2008, s. 97–114;  
L. Lampert, Gender and Jewish Difference from Paul to Shakespeare, Philadelphia 2004, 
s. 21–57; J. Cohen, Living Letters of the Law: Ideas of the Jew in Medieval Christianity, 
Berkeley 1999, s. 2–3.

160  Por. Heszel Abraham Joszua, w: PSJ I, s. 593; M. Buber, Opowieści chasydów, 
Poznań 1986, s. 224–226; Z. Żychowski, 500 lat osadnictwa żydowskiego w Opatowie, 
Warszawa 2017, s. 26.
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wanie żydowskich fragmentów polskiej historii nie może być tylko 
domeną pasjonatów i akademickim dociekaniem, ale winno być ob-
ligatoryjnym procesem, realizowanym w duchu dialogu i pojednania 
już na podstawowym etapie kształcenia. Tym bardziej gdy, tak jak 
w przypadku naszego miasta, żydowski fragment to nie tylko jeden 
akapit czy nawet rozdział, ale wręcz lwia część fabuły ożarowskiej 
opowieści. 

Redaktor





WSPOMNIENIA



Fot. 08. pierwsza strona maszynopisu wspomnień



ZDJĘCIE 08 NA CAŁĄ STRONĘ
Fot. 08. Pierwsza strona maszynopisu Wspomnień





ROZDZIAŁ I 
 

Ostatnia noc  
przed zagładą Ożarowa
Wszyscy w  miasteczku już wiedzieli –  jutro nastąpi Churban161 

Ożarowa. Ożarów przestanie istnieć. Ludzie wspominali zniszczenie 
Pierwszej Świątyni przez babilońskiego króla Nabuchodonozora oraz 
Drugiej Świątyni przez Tytusa, niegodziwego imperatora Rzymu162. 
Wspominali też inny Churban, który miał miejsce niemal dokładnie 28 
lat wcześniej. Tego październikowego dnia 1914 roku carski dowódca 
zastosował taktykę spalonej ziemi, wykorzystaną przez generała Kutu-
zowa163 [w oryginale błędnie „Kozukowa” – przyp. tłum.] podczas woj-
ny z Napoleonem. Spryskał dachy naftą i spalił całą miejscowość aż do 

161  Churban (hebr.) –  „zniszczenie”. Jeśli nie podano inaczej, przypisy pocho-
dzą z  opracowania maszynopisu Memoirs Ben Ziona Wacholdera, którego autorką 
jest jego wnuczka – Shifra Goldenberg. Jej adiustacja została zrewidowana i poddana 
edycji dla potrzeb polskiego czytelnika. Niezasymilowane zwroty pochodzące z języków 
obcych zapisano w  tekście kursywą. Dokładniejsze objaśnienia terminów podano 
w Słowniczku na końcu książki (przyp. red.).

162  Świątynia Jerozolimska – hebr. Bejt ha-Mikdasz, jedyne i najważniejsze miejsce 
kultu ofiarnego w  Izraelu. Pierwsza Świątynia, zburzona w 586 roku p.n.e., została 
odbudowana przez Ezdrasza ok. 70 lat później, po powrocie z niewoli babilońskiej. 
Druga Świątynia, zbezczeszczona przez Pompejusza w 2. poł. I w. p.n.e., została od-
nowiona przez Heroda Wielkiego. Zburzona przez Rzymian w 70 roku n.e., w czasie 
wojny żydowskiej (przyp. red.). 

163  Michaił Iłłarinowicz Goleniszczew-Kutuzow (1745–1813) – generał feldmar-
szałek armii rosyjskiej, książę smoleński. Ukończył Szlachecką Szkołę Oficerskiej Ar-
tylerii. Uczestnik wojen z Turcją w latach 1768–1774. Był dowódcą korpusu w czasie 
wojny polsko-rosyjskiej, a następnie naczelnym dowódcą w czasie kampanii rosyjskiej 
Napoleona. Jego taktyka polegała na nieustannym odwrocie i pozostawianiu wrogowi 
wyniszczonej, spalonej ziemi, co spowodowało osłabienie wojsk napoleońskich i osta-
teczne zwycięstwo. Por. Kutuzow, w: Mała Encyklopedia Wojskowa, t. II, cz. 1, red.  
J. Urbanowicz, Warszawa 1970, s. 143 (przyp. red.).
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fundamentów164. Got wet hubn rachamunes – Bóg okaże miłosierdzie 
ocalałym z Izraela. Czyż nie odbudowano Ożarowa i nie zastąpiono 
przegniłych drewnianych domów budynkami z białych prostokątnych 
kamieni165, czy nie postawiono nowej synagogi o  misternie rzeźbio-
nych filarach i z obszernym bejt ha-midrasz166, który stał się obiektem 
zazdrości dla okolicznych sztetlech167?

Tym razem żaden budynek nie zostanie zniszczony. Tylko ludzi 
się stąd zabierze. Było tu jakieś 5  tysięcy mieszkańców168, których 
przodkowie żyli w miasteczku od XVI wieku. Ponadto – wielu nowo 
przybyłych, głównie młodych osób, którym udało się jakoś uciec z li-
kwidowanych przez nazistów gett Warszawy i Łodzi, albo zesłanych 
przez Niemców z Wiednia i z Włocławka169.

Często w nocnych koszmarach rozmawiam z moim ojcem i matką, 
z moim młodszym bratem i siostrą oraz z wieloma innymi mieszkań-
cami miasteczka. Wszyscy oni mieli zostać zabrani na stację kolejową 
w Jasicach170, załadowani do wagonów towarowych i przetransporto-
wani na wschód. W tym czasie nikt w miasteczku nawet nie przeczuwał 

164  Ben Zion błędnie datuje to wydarzenie. Wycofujące się wojska rosyjskie spaliły 
Ożarów w czerwcu 1915 roku (przyp. red.).

165  Już w XIX wieku Żydzi z Ożarowa wykorzystywali kamień w budownictwie. 
Por. K. Urbański, Gminy żydowskie małe w województwie kieleckim w okresie między-
wojennym, Kielce 2006, s. 185 (przyp. red.).

166  Bejt ha-midrasz (hebr.) – „dom nauki”. Odbudowa synagogi trwała latami, co spo-
wodowane było trudnościami finansowymi, z jakimi zmagała się Gmina Wyznaniowa. 
Pod koniec lat 20. XX wieku potrzebowano ok. 20 tys. zł do zakończenia prac. W 1933 
roku na odbudowę i utrzymanie synagogi przeznaczono prawie 5 tys. zł; por. ODMiG, 
s. 446–447 (przyp. red.).

167  Sztetlech (jid., l.mn od sztetl) – „miasteczka”.
168  Podana wartość jest zgodna ze źródłami. Na początku września 1939 roku 

Ożarów zamieszkiwało blisko 5 tys. mieszkańców, z czego 66% stanowili Żydzi. Por.  
K. Urbański, Gminy żydowskie małe…, s. 188–189; Archiwum Diecezji Sandomierskiej, 
Materiał do Katalogu diecezji z 1947 r., Parafia Ożarów, dn. 23 VIII 1946 (przyp. red.).

169  Również z Radomia, Krakowa i okolicznych wiosek. Por. Ożarów, w: ECAG 
IIA, s. 272 (przyp. red.).

170  Jasice (gmina Wojciechowice) – wieś podworska założona w XVI wieku. Znaj-
dowała się tam kolejka wąskotorowa, którą wywożono do Treblinki Żydów z okolicz-
nych miejscowości (przyp. red.).
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istnienia Oświęcimia, Majdanka czy Treblinki, nikt nie wyobrażał so-
bie istnienia obozów zagłady. Jutro niemal cała ludność miejscowości – 
mężczyźni, kobiety i  dzieci –  zniknie. Wszyscy zostaną zabici albo 
przewiezieni na miejsce, z którego, o ile wiem, nie uratował się nikt, 
nawet jedna osoba, aby opowiedzieć, co dokładnie się z  nimi stało. 
W oczach ludzi odbijała się jednak cicha nadzieja, niewyrażona ufność, 
że opuszczają swój rodzinny dom tylko na krótką chwilę.

Tysiąclecia żydowskiej historii zaszczepiły w  Żydach z  Ożarowa 
wiarę w miłość Boga do Izraela. Tak jak Bóg przyrzekł nigdy nie znisz-
czyć świata, który stworzył, tak też nigdy nie dałby oprawcom Żydów 
mocy do całkowitego ich wyniszczenia. Bóg wie, że ludzie z Ożarowa 
zgrzeszyli. Zaprzestali studiowania Jego Tory –  nawet przed wojną 
chadorim171 wiały pustką. Tylko ludzie w średnim wieku oraz starcy 
uczęszczali regularnie na codzienne nabożeństwa mincha172 i pozosta-
wali, aby wysłuchać miejscowego talmudycznego173 kaznodziei. Ale Bóg 
nie zapomni o  swoim ludzie. Jutro będzie, co ma być, a  dzisiaj jest 
Szabat, więc radość dnia odpoczynku emanuje z ich twarzy.

Wieści o zbliżającym się przesiedleniu na wschód docierały stop-
niowo. Około Paschy 1942 roku naoczni świadkowie donosili o rzezi 
w getcie warszawskim, co zdawało się być częścią akcji przesiedlania 
Żydów na podbite ziemie Ukrainy174. Początkowo doniesienia te nie 
miały większego wpływu na nastroje ludzi. Od końca 1939 roku ko-
lejne fale Żydów zsyłane były do Ożarowa i  do sąsiednich sztetlech. 

171  Chadorim (hebr., l.mn. od cheder, inaczej: chederim) – tradycyjne żydowskie 
szkoły podstawowe, gdzie uczono języka hebrajskiego i Tory.

172  Mincha (hebr.) – „ofiara”. Jedna z trzech żydowskich modlitw codziennych – 
popołudniowa.

173  Talmud – centralny tekst Tory ustnej, zbiór rabinicznych dyskursów prawnych, 
żydowskiej nauki oraz interpretacji Tory.

174  Ben Zion odwołuje się do tzw. Wielkiej Akcji Likwidacyjnej (niem. Grossak-
tion Warschau) – trwającego od 22 lipca do 21 lub 24 września 1942 roku procesu 
wysiedlenia getta i  masowej eksterminacji, realizowanej w  ramach akcji Reinhardt. 
W  ok. 60 dni Niemcy deportowali do obozu zagłady w  Treblince ok. 280–300 tys. 
Żydów. Por. Getto warszawskie, w: PSJ I, s. 474–478; E. Ringelblum, Kronika getta 
warszawskiego. Wrzesień 1939–styczeń 1943, Warszawa 1983, s. 409–428 (przyp. red.).
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Najpierw przybyli Żydzi z Włocławka, potem z Wiednia. Przynosili 
ze sobą hiobowe wieści o terrorze, sianym przez rasę aryjską wobec 
pokornych Semitów.

Żydzi z  Ożarowa myśleli, że spotka ich podobny los. Jednakże, 
poza drobnymi incydentami, nic takiego się nie działo. W 1940 i 1941 
roku miasteczko zdawało się wręcz doświadczać pewnego ożywienia. 
Co więcej, pojawiło się nawet poczucie, że Ożarów jest jakimś uprzy- 
wilejowanym miejscem na ziemi.

Wprawdzie niemal codziennie żołnierze przekazywali na rynku 
miejskim nowe zarządzenia, wydawane przez Generalnego Guber-
natora Franka: o ograniczeniach w koszernym uboju zwierząt, spo-
żywaniu mięsa, noszeniu filcowych płaszczy, zapuszczaniu bród, 
przekraczaniu granic miasteczka, kupowaniu i sprzedaży cukru, soli 
lub węgla oraz w kontaktach pomiędzy Żydami a nie-Żydami. Kolej-
ne obwieszczenie nakazywało Żydom noszenie na ramionach opasek 
z gwiazdami Dawida175. Karą za złamanie któregokolwiek z tych de-
kretów miała być śmierć. Jednakże w rzeczywistości tylko nieliczne 
z tych wytycznych były w Ożarowie egzekwowane. Niemcy nigdy na 
stałe nie osiedlili się w miasteczku176. Wykonywanie tych zarządzeń 
leżało w  rękach polskiej i  ustanowionej później żydowskiej policji. 
Nawet przed wrześniem 1939 roku polska policja dobrze prospero-
wała w  naszym miasteczku dzięki antyżydowskim zakazom wyda-
wanym przez ówczesne polskie władze. W 1938 roku Sejm zakazał 
koszernej szechity177 w  Polsce pod pretekstem humanitarnej troski 

175  Rozporządzenie wydano 23 listopada 1939 roku. Jego 1 paragraf brzmiał (pi-
sownia oryginalna): „Wszyscy żydzi i żydówki, przebywające w Generalnym Guberna-
torstwie a mające ukończone 10 lat życia, obowiązani są nosić, poczynając od 1 grudnia 
1939 roku, na prawym rękawie ubioru i wierzchniego ubioru biały pasek o szerokości 
co najmniej 10 cm, zaopatrzony w gwiazdę syjońską”; „Verordnungsblatt des General-
gouverneurs für die besetzten polnischen Gebiete” 1939, nr 8, s. 61 (przyp. red.).

176  Swoje komórki miało Schutzpolizei (Schupo), funkcjonował posterunek żan-
darmerii niemieckiej i granatowej policji polskiej. Por. ODMiG, s. 476 (przyp. red.).

177  Szechita (hebr.) – ubój rytualny. Kwestię tę przed wojną regulowała ustawa 
z dnia 17 kwietnia 1936 roku o uboju zwierząt gospodarskich w rzeźniach, a dokład-
niej 5 art. ustawy, który ograniczał szechitę jedynie do celów religijnych. Zakaz, mający 
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o zwierzęta. Zakaz ten, jak tylko pieniądze z łapówek zaczęły wypeł-
niać kieszenie nieżydowskiej policji, spowodował faktyczny wzrost 
cen koszernego mięsa.

Sklepy w miasteczku zamknięto i nie przybywały żadne nowe do-
stawy tkanin czy skór. Kiedy we wrześniu 1939 roku wybuchła wojna, 
ludzie, którzy pochowali w swoich piwnicach buty, ubrania i inne do-
bra, zaczęli wymieniać je na ziemniaki i zboże. Krawcy i szewcy znaj-
dowali chłopów, którzy za ich umiejętności dobrze płacili produktami 
żywnościowymi. Nawet niektórzy oficerowie Gestapo i wojska szukali 
sprawnych rzemieślników, płacąc ogromnymi kwotami reichsmarek178 
lub diamentami zabranymi z żydowskich sklepów.

Kulturalnie Ożarów rozkwitał dzięki dużej liczbie dobrze wykształ-
conych osób – lekarzy, inżynierów, poetów i intelektualistów – osied-
lających się w  miasteczku, które było dla nich schronieniem przed 
niemieckimi prześladowaniami. Nie mając nic lepszego do roboty, 
młodzi ludzie spędzali czas, tocząc niekończące się debaty polityczne, 
kulturalne i filozoficzne. Marksizm stał się ulubionym tematem tych 
rozmów, a książki o materializmie dialektycznym179 czytano powszech-
nie, zarówno prywatnie, jak i  publicznie. Niektórzy z  nowo przyby-
łych przywozili ze sobą biżuterię oraz obce waluty, szczególnie dolary 
i  funty. Ponieważ szkoły były zamknięte, co bardziej wykształceni 
outsiderzy udzielali lekcji dzieciom z zamożniejszych rodzin. Ożarów 
zyskał opinię raju pośrodku piekieł.

Mieszkańcy miasteczka znajdowali różne wyjaśnienia uprzywi-
lejowanej pozycji Ożarowa. Niektórzy przypisywali to uświęconemu 

obowiązywać od 1942 roku, wprowadzono w marcu 1938 roku, co podtrzymano w 1939. 
Senat nie ratyfikował ustawy. Por. A. Czohara, T.J. Zieliński, Ustawa o stosunku Państwa 
do gmin wyznaniowych żydowskich w Polsce. Komentarz, Warszawa 2011, s. 78–80; Ubój 
rytualny, w: PSJ II, s. 755–756 (przyp. red.). 

178  Reichsmark (niem.) – niemiecka waluta od 1924 do 1948 roku.
179  Pogląd, że „w świecie realnie istnieją jakościowo odrębne sfery zjawisk, 

ale wszystkie są materialne, wzajemnie powiązane i przechodzą jedne w drugie zgod-
nie z  prawami dialektyki; nie ma żadnej rzeczywistości różnej od tej, jaką znaleźć 
można w danych empirycznych; teza ta wykluczała jakikolwiek udział Boga w stwo-
rzeniu świata”, EK XII, k. 193 (przyp. red.).
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cmentarzowi miejskiemu, na którym pochowano chasydzkich lumi-
narzy, znanych w Polsce i Galicji z przepędzania dibukim180, zagubio-
nych duchów grzeszników, w poszukiwaniu odkupienia lgnących do 
niewinnych dziewic. Członkowie Judenratu181, którzy bogacili się na 
dostarczaniu Niemcom dóbr, usług i pieniędzy, przypisywali tę zasłu-
gę sobie. Kolejne popularne wyjaśnienie tłumaczyło uprzywilejowaną 
pozycję Ożarowa cnotliwością jego mieszkańców. Wielkie miasta, jak 
Warszawa czy Łódź, stały się niczym Sodoma, pełne wszelkiego rodza-
ju występków, w tym prostytucji i złodziejstwa. Natomiast tradycyjny 
charakter Ożarowa, pomimo jego buntowniczej młodzieży, pozostał 
w  swojej istocie niezmieniony. Tylko fryzjer ośmielał się prowadzić 
interes w  Szabat. W  piątkowe popołudnia miejska mykwa182 wypeł-
niała się mężczyznami, a wieczorem – kobietami. Choć ograniczone 
w ilości, chasenes183 i brisen184 zachowywały swój zwyczajowy, radosny 
charakter. Najbiedniejsi zaopatrywani byli we wszelkie potrzebne im 
rzeczy, w tym chałkę na Szabat i macę na Paschę185. Dopóki Ożarów 
pozostanie żydowski, Szatan nie będzie miał nad nim władzy.

Iluzja raju pośród piekieł trwała około trzech lat. Pewnego wczes-
nego ranka w sierpniu 1942 roku do miasteczka wjechał tuzin cięża-
rówek z umundurowanymi żołnierzami. Żołnierze ci wdzierali się do 
wielu domów przy głównej ulicy Ożarowa, szukając kosztowności i ła-
dując do ciężarówek ubrania, skóry, meble i biżuterię. Wszystko, cze-

180  Dibukim (hebr., l.mn. od dibuk) – złe duchy, które zawładnęły innymi osobami.
181  Niemcy zmuszali Żydów do tworzenia organów administracyjnych na okupo-

wanych przez siebie obszarach. Członkowie tych grup często otrzymywali przywileje 
nieosiągalne dla innych Żydów, jednak ostatecznie także mieli zostać poddani przez 
nazistów eksterminacji.

182  Mikwe (hebr.) – łaźnia rytualna.
183  Chasenes (jid., l.mn. od chasene) – śluby.
184  Brisen (jid. l.mn. od bris) – obrządek obrzezania dokonywanego na żydow-

skich niemowlętach płci męskiej.
185  W czasie wojny akcje pomocowe w Ożarowie organizowały m.in.: Rada Żydow-

ska, American Join Distribution Committee, delegatura Żydowskiej Samopomocy 
Społecznej w Ożarowie oraz Komitet Samopomocy Łodzian przy Judenracie. Por. OD-
MiG, s. 482–489 (przyp. red.).
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go nie mogli ze sobą zabrać, niszczyli. Była to replika staromodnego 
pogromu186, o którym nie słyszano od czasów przedwojennych. Dwa 
tygodnie później ciężarówki pojawiły się ponownie, ale tym razem wy-
wiozły około 100 młodych mężczyzn i kobiet do pracy albo do obo-
zów koncentracyjnych. We wrześniu miasteczko było terroryzowane 
częstymi nocnymi napadami, szczególnie na miejsca, które służyły 
jako domy publiczne dla niemieckich żołnierzy. Napady te skutko-
wały śmiercią wielu osób i stanowiły namacalny dowód na to, że ła-
ska, którą cieszył się Ożarów, była zwykłym złudzeniem, a względna 
normalność życia w nim wynikała z  faktu, że Niemcy nie posiadali 
wystarczających zasobów ludzkich, aby dokonać eksterminacji Żydów 
od razu w całej Generalnej Guberni.

Nieuchronność zagłady Ożarowa stała się jasna wkrótce po Jom Ki-
pur187 w 1942 roku. Owego świętego dnia Żydzi z Ostrowca, największej 

186  Akt przemocy ze strony tłumu. Termin ten stosowany jest w odniesieniu do 
napaści na Żydów na przestrzeni XIX i  XX wieku, z  których najbardziej znane są 
pogromy w Rosji oraz Kristallnacht (Noc Kryształowa) – pogrom, który miał miejsce 
w Niemczech w 1938 roku. 

Uzupełnienie: W Polsce w czasie II wojny światowej pogromy także miały miej-
sce, m.in.: pogrom wielkanocny – seria napadów w Krakowie i w Warszawie od 22 do 
30 marca 1940 roku, pogrom w Jedwabnem – 10 lipca 1941 roku (Radziłów, Wąsosz, 
Szczuczyn, Bzury). Po wojnie doszło do pogromu kieleckiego –  4 lipca 1946 roku. 
Również w okolicach Ożarowa dochodziło do pogromów: w Ludmiłówce – od listo-
pada 1942 do lutego 1943 roku, w Kraśniku – 22 września 1943 roku. Por. A. Bikont, 
My z Jedwabnego, Wołowiec 2012; J. Tokarska-Bakir, Pod klątwą: społeczny portret po-
gromu kieleckiego, t. I–II, Warszawa 2018; Pogroms, w: EJ XVI, s. 279–282 (przyp. red.).

187  Jom Kipur (hebr.) – Dzień Przebłagania, jeden z najświętszych dni w żydow-
skim kalendarzu. Przypada 10 dnia miesiąca tiszrej. W 1942 roku był to 21 września. 
Pierwsza masowa deportacja Żydów z Ostrowca do Treblinki miała miejsce w dniach 
11–12 października. Z kolei likwidacja getta w Ćmielowie została przeprowadzona 16 paź-
dziernika. Por. Ostrowiec Świętokrzyski, w: ECAG IIA, s. 270, EJ XV, s. 513; Ćmielów, 
w: ECAG IIA, s. 214; Obozy hitlerowskie na ziemiach polskich 1939–1945. Informator 
encyklopedyczny, red. Cz. Pilichowski, Warszawa 1979, s. 149. O  transportach ostro-
wieckich Żydów do Treblinki pisał Jechiel Rajchman: „Dziesiątego grudnia na stacji 
zatrzymał się transport Żydów z Ostrowca, a komendantura obozu otrzymała meldu-
nek, że nazajutrz rano przybędzie do Treblinki kolejny transport. Komendant obozu 
wydał rozkaz, żeby Żydów z Ostrowca wpuścić [na teren obozu] w nocy. Rozkaz wy-
konano. O tej porze byliśmy już zamknięci w baraku i nic nie widzieliśmy. Słyszeliśmy 
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miejscowości w regionie, zostali otoczeni przez połączone siły miejsco-
wej polskiej policji oraz ukraińskich i litewskich posiłków pod dowódz-
twem niemieckich urzędników. Cztery dni później ten sam los spotkał 
Ćmielów [w oryginale błędnie „Chmielów” – przyp. red.], miejscowość 
położoną pomiędzy Ożarowem a Ostrowcem. Co cztery dni znikały 
kolejne miejscowości. Żydowska ludność regionu pakowana była do 
bydlęcych wagonów w ramach tego, co określano mianem przesied-
lenia na wschód.

W Sukot188 wielu Żydów dalej okrywało swoje szałasy gałęziami 
drzew, czcząc w  ten sposób to radosne święto. Jednak rozmowy to-
czyły się wokół jednego pytania: Kiedy kolej na Ożarów? Odpowiedź 
przyszła w trzecim tygodniu po zakończeniu święta Simchat Tora189, 
kiedy odczytywana jest paraszat Lech Lecha190. We wtorek Żydzi z Tar-

tylko takie krzyki jak zazwyczaj. Ale kiedy rankiem wyszliśmy do pracy, odkryliśmy 
ślady zajść z poprzedniego wieczoru”; J. Rajchman, Ocalałem z Treblinki. Wspomnienia 
z lat 1942–1943, Warszawa 2011, s. 57 (przyp. red.).

188  Sukot (hebr.) – Święto Szałasów (Namiotów), rozpoczynające się 15 dnia tiszrej, 
pięć dni po Jom Kipur (26 września 1942 roku). Upamiętnia ucieczkę Izraelitów 
z Egiptu oraz wędrówkę do Kanaanu, kiedy nocowano w szałasach i namiotach. Zwy-
czaj ten praktykowany jest do dzisiaj. Wspomina go również Maria Wesołowska, która 
zachowanie ożarowskich chłopców opisuje następująco: „Do tego dodam jeszcze obraz 
szałasów, kleconych z patyków, desek w zaułkach i na podwórkach przez pobożnych 
Żydów przed świętem zwanym kucki. Ożarowskie chłopaki, nie bacząc na religijny cha-
rakter tego obrzędu, bezceremonialnie, wręcz hultajsko wyczyniały psikusy. Chłopcy 
rzucali w szałasy kamykami, a to podbiegali do nich i walili rękami w deski. Ale nie 
były to świadome wyczyny antysemickie. Raczej głupie żarty.”; M. Wesołowska, dz. cyt., 
s. 17 (przyp. red.).

189  Simchat Tora (hebr.) –  Święto Tory. Coroczne święto ku czci zakończenia 
rocznego cyklu czytania Tory, od którego natychmiast rozpoczyna się nowy cykl. 
Święto obchodzi się 23 dnia żydowskiego miesiąca tiszrej. W 1942 roku przypadało 
na 4 października.

190  Paraszat (hebr.) – nazwa tygodniowego ustępu Tory. Lech Lecha (hebr.) – „idź 
sobie”, to fragment Rdz 12,1–17,27 (w 1942 odczytywany od 24 do 30 październi-
ka), rozpoczynający się wezwaniem i  obietnicą Boga skierowaną do Abrama. Po-
czątek w przekładzie Izaaka Cylkowa brzmi: „Wyjdź z ziemi twojej, i z ojczyzny twojej,  
i z domu ojca twojego, do ziemi, którą ci wskażę. A uczynię cię narodem wielkim, i po-
błogosławię cię, i wywyższę imię twoje, i będziesz błogosławieństwem” (przyp. red.).
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łowa191, otoczeni przez polskich, żydowskich i ukraińskich policjantów, 
wymachujących karabinami we wszystkie strony, przeszli tłumnie obok 
naszego domu, w stronę stacji kolejowej.

To była jedyna likwidacja żydowskiej społeczności, której byłem 
świadkiem, i  jej obraz wciąż tkwi w  moim umyśle. Obserwowałem 
ten pochód z otworu na strychu, gdzie mogłem pozostać niezauwa-
żony przez eskortę policji. Co mnie zaskoczyło, więcej nawet, co mną 
wstrząsnęło, to jak łatwą pracę miała ta eskorta. Wydawało się, że na 
twarzach tłumu nie ma lęku. Ludzie szli powoli, rzędami po siedem 
lub osiem osób. Uzbrojeni Ukraińcy wyglądali na odprężonych, jakby 
byli pewni, że nikt nie będzie próbował ucieczki. Rodzice tulili nie-
mowlęta i małe dzieci, zmęczone po dziesięciu kilometrach marszu 
z Tarłowa do Ożarowa [w oryginale omyłkowo „po dziesięciu milach” – 
przyp. tłum.]. Stacja kolejowa oddalona była o kolejne kilka kilome-
trów. Łatwo byłoby komuś uciec z tego tłumu. Wszyscy byli zdrowi. 
Starcy, niedołężni i kulawi – już zginęli. Tylko młodzi i zdrowi mogli 
dotrzeć do bydlęcych wagonów192.

Kilka osób mogło wiedzieć wcześniej193, co i kiedy się stanie, ale ogół 
mieszkańców, w  tym także i  ja, poznał datę ostatecznej ewakuacji 
Ożarowa w wigilię Szabatu, po zachodzie słońca, gdy szabatowe świece 
zapalono po raz ostatni w  trzystu- lub czterystuletniej historii mia-
steczka. Przesiedlenie miało nastąpić w niedzielę, 25 października194. 
Wszyscy wiedzieliśmy, że ta wiadomość to nie tylko jedna z wielu plo-
tek krążących po mieście.

191  Ostateczna likwidacja getta w Tarłowie – mieście założonym w XVI wieku 
(obecnie wsi), przed wrześniem 1939 roku zamieszkiwanym przez ok. 1500 Żydów – 
miała miejsce we wtorek, 29 października 1942 roku. Por. Tarłów, w: ECAG IIA, s. 334; 
Obozy hitlerowskie na ziemiach polskich…, s. 514 (przyp. red.).

192  Jednym z woźniców towarzyszących tarłowskiemu marszowi śmierci był Jan 
Walczyk, który wspomina: „Początkowo, gdy wyruszyliśmy z Tarłowa, wszystko od-
bywało się jeszcze w jakim takim porządku”. Z czasem rekonstruowany przez niego 
obraz likwidacji getta staje się pełen okrucieństwa i przemocy. Por. E. Fąfara, dz. cyt., 
s. 136–138 (przyp. red.).

193  Por. M. Orensztajn, dz. cyt., k. 4 (przyp. red.).
194  Data trudna do potwierdzenia (przyp. red.).
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Dla kogoś z  zewnątrz davening195 w  obrządku Kabalat Szabat196, 
na dwa wieczory przed oczekiwaną deportacją, wyglądałoby zapewne 
zupełnie normalnie. Żaden z  około dwudziestu mężczyzn, uczęsz-
czających na poranne i wieczorne nabożeństwa w naszym domu, nie 
spóźnił się ani razu od czasu, gdy skończyliśmy sziwa197 po pogrzebie 
mojej starszej siostry, Sary Hendel198. Została ona zabita przez niemie-
ckiego motocyklistę 8 września 1939 roku, w dniu zajęcia Ożarowa. 
Niemcy używali synagogi miejskiej jako stajni dla koni, a większość 
sztiblech199, gdzie przed wojną modlili się chasydzi z  różnych odła-
mów, była teraz zamknięta. Tak więc od Rosz ha-Szana200 1939 roku, 
kiedy Sefer Tora201 została do nas przeniesiona, nasz dom służył jako 
mały podziemny szul202.

Podczas nabożeństwa wejście od frontu ryglowane było ciężką 
drewnianą belką, wystającą poza szerokość drzwi. Wierni wchodzili 
zawsze od tyłu domu. Tej piątkowej nocy wejście frontowe nie było 
jednak zaryglowane. Jak zwykle mój ojciec śpiewał Lecha Dodi203, fał-
szując. Ale jego kiwanie się do przodu i do tyłu było bardziej inten-
sywne, powieki szczelniej zamknięte, a  różowawa twarz –  bardziej 

195  Neologizm angielski utworzony z wyrazu dawen (jid.) – „modlić się”. Jedno 
ze słów wchodzących w  skład tzw. jinglisz, języka diasporowego, używanego przez 
Żydów posługujących się jidysz w środowiskach krajów anglojęzycznych.

196  Kabalat Szabat (hebr.) – „otrzymanie Szabatu”. To uroczysty piątkowy obrzą-
dek wieczorny.

197  Sziwa (hebr.) – „siedem”. Siedmiodniowy okres żałoby obchodzonej po śmier-
ci członka rodziny.

198  Zachowano oryginalne formy imion stosowane przez Ben Ziona w maszyno-
pisie (przyp. red.). 

199  Sztiblech (jid., l.mn. od sztibl) – „domki”, nazwa domów modlitwy.
200  Rosz ha-Szana (hebr.) – żydowski Nowy Rok, jeden z najświętszych dni w ka-

lendarzu. Uznawany jest za Dzień Sądu, w którym Bóg decyduje, komu przeznaczone 
jest żyć, a komu umrzeć w nadchodzącym roku.

201  Sefer Tora (hebr.) – zwój Tory.
202  Szul (jid.) – synagoga.
203  Lecha Dodi (hebr.) – „Przyjdź, mój Umiłowany”. Jedna z głównych modlitw 

nabożeństwa Kabalat Szabat. Powstała w XVI wieku jako utwór kabalisty (mistyka), 
rabiego Szlomo Halewi Alkabeca.
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czerwona. Jego recytacja Rozo de-Szabos204 wprowadzała niezwy-
kły nastrój smutnej radości, której nie odczuwaliśmy nigdy wcześ-
niej. Mistyczne słowa Zoharu205, uosabiające Szabat z Szechiną lub 
Oblubienicą206, która zjednoczyła się z  Oblubieńcem, skłaniały do 
poszukiwania sensu, prawości i sprawiedliwości. Ta rytmiczna recy-
tacja w jakiś sposób przywoływała obecność uniwersalnej harmonii 
i pokoju. Przerywał ją tylko głęboki krechc207 z towarzyszeniem łzy, 
dochodzący z kuchni, gdzie siedziała moja matka, czytająca swoje 
Ce’ena u-re’ena208.

Po kiduszu209 ojciec wyraził życzenie, żeby nie wspominać przy 
świątecznym stole o nadchodzącej deportacji. Zwyczajem było mówić 
w Szabat w loszon ha-kodesz210, a nie w doczesnym jidysz, zarezerwo-
wanym dla zwykłych dni tygodnia. Szalom alejchem211 – „pokój wam, 
anioły służebne, przybądźcie, spocznijcie tego wieczora” – co może 
oznaczać, że wrogowie Żydów nie mogą im zrobić nic oprócz przybli-
żenia ich do Stwórcy. Matka wydała ostatnie dziesięć złotych, aby za-
kupić kurczaka na Szabat. Był tego wart. Kurczak i zupa smakowały 
wyjątkowo dobrze, ponieważ zawierały dużo tłuszczu. Jedzenia było 
wystarczająco dużo, żeby zaprosić dwóch młodych mężczyzn, którzy 
rozdzielili się ze swoimi rodzinami podczas marszu z Tarłowa. Nie wi-
dzieli oni domu modlitwy od początku wojny, ale tej nocy przyszli na 

204  Rozo de-Szabos, inaczej: Raza de-Szabat (hebr.) – „tajemnica Szabatu”. Modli-
twa odczytywana w piątek wieczorem w społecznościach sefardyjskich i chasydzkich.

205  Zohar – najważniejszy tekst żydowskiego mistycyzmu.
206  Szechina (hebr.) – „zamieszkanie, siedziba”. Termin odnoszący się do Boskiej 

Obecności.
207  Krechc (jid.) – westchnienie lub jęk bólu.
208  Wersja Tory w  jidysz, wraz z  różnymi innymi tekstami biblijnymi, napisana 

w XVII wieku. Zawiera wiele kazań i  interpretacji Biblii. Choć przeznaczona dla obu 
płci, powszechnie była czytana przez kobiety. (Termin pochodzi z Pnp 3,11 – przyp. red.)

209  Błogosławieństwo wypowiadane nad winem w Szabat i w inne święta.
210  Loszon ha-kodesz, inaczej: leszon ha-kodesz (hebr.) – „święty język”, czyli język 

hebrajski.
211  Szalom alejchem (hebr.) – „pokój wam”. Pieśń powitalna dla aniołów, które towa-

rzyszą człowiekowi w domu w wigilię Szabatu, śpiewana zwyczajowo przed kiduszem. 
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modlitwę, mając nadzieję, że zostaną zaproszeni na kolację. Mieli do 
opowiedzenia długie historie – planowali przyłączyć się do partyzan-
tów, podobno licznych w tych lasach. Ojciec zakazał im opisywania 
swoich doświadczeń przy szabatowym posiłku. Stół jest świętym ołta-
rzem, a pokarm to korban212, który nie może być zbezczeszczony czczą 
gadaniną. Jedyne odpowiednie słowa to zemirot213, otwierające wrota 
przyszłego świata.

Ożarowskie życie społeczne koncentrowało się na spacerach, od-
bywanych w  piątkowe wieczory i  sobotnie popołudnia po jedynej 
wybrukowanej ulicy miasteczka, która przebiegała tuż przy drzwiach 
naszego domu214. Zwykle młodzi ludzie z wszystkich warstw społecz-
nych przechadzali się po ulicy, dyskutując na tematy dnia oraz dzieląc 
się plotkami. Różne odłamy polityczne i religijne można było rozróż-
nić po pejsach215, nakryciach głowy albo długości damskich rękawów 
i  spódnic. Byli tam agudyści216, mizrachiści217, szomer-hacairnicy218, 
bundyści219 i  komuniści. Wojna przyniosła koniec tym społecznym, 
religijnym i ekonomicznym podziałom. Teraz znaczenie miało tylko 
to, czy jesteś swój, czy obcy. Członkowie Judenratu oraz ich rodziny 

212  Korban (hebr.) – „ofiara”. 
213  Pieśni śpiewane przy stole podczas lub po posiłkach szabatowych. 
214  Ben Zion wspomina dawną Aleję 3 Maja, współcześnie Jana Pawła II (przyp. red.). 
215  Loki wyrastające ze skroni, noszone tradycyjnie przez chasydów.
216  Agudat Jisrael była wówczas główną ortodoksyjną antysyjonistyczną organi-

zacją w Europie. Odnosiła ścisłą interpretację Tory do świeckich kwestii politycznych 
i społecznych.

217  Ortodoksyjny ruch syjonistyczny, który powstał w  1902 roku. Jego motto 
brzmiało: „Ziemia Izraela dla Ludu Izraela zgodnie z Torą Izraela”; The YIVO Encyc-
lopedia of Jews in Eastern Europe, t. I–II, red. G.D. Hundert, New Haven 2008 [dalej: 
YIVO], (dostęp: yivoencyclopedia.org).

218  Szomer Hacair to młodzieżowy ruch syjonistyczny o mocno lewicowym, ale nie 
komunistycznym charakterze.

219  Grupa, która przewidywała „stworzenie nowoczesnego, świeckiego i kulturo-
wo autonomicznego społeczeństwa żydowskiego, które miałoby dążyć do spełnienia 
ideałów socjalizmu i praw żydowskiej klasy robotniczej”, YIVO. Co ważne, bundyści 
reprezentowali niesyjonistyczny żydowski ruch narodowy. W Polsce międzywojennej 
był bardziej popularny niż syjoniści.
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i przyjaciele, a nawet dalsi znajomi, byli swoi. Chroniono ich przed 
nadmiernym łupieniem i podatkami, stanowiącymi fundusze dla lo-
kalnego Gestapo i  oficerów Wehrmachtu, których apetyty na świet-
ne, drogie ubrania i inne luksusy były nie do zaspokojenia. Swoi byli 
również zwolnieni z prac przymusowych przy odśnieżaniu dróg zimą, 
a latem przy naprawie dróg prowadzących na wschód. Swoi otrzymy-
wali ostrzeżenia, zanim dochodziło do zwyczajowych najazdów z ła-
pankami młodych mężczyzn i kobiet do obozów koncentracyjnych.

W tym tygodniu jedynym tematem rozmów na ulicy była deportacja 
miasteczka220. Krążyły historie o tej czy tamtej osobie, która zapłaciła 
50 tysięcy złotych za stanowisko w niemieckim obozie pracy. W cią-
gu tej nocy sytuacja zmieniła się o 180 stopni. Brygady robocze skła-
dały się teraz niemal wyłącznie ze swoich, którzy wierzyli, że mogą 
się uratować, wspierając niemiecki wysiłek wojenny. Uprzywilejowana 
brygada, do której przynależność kosztowała obcych ciężkie pieniądze, 
plotła kosze do przechowywania bomb.

Młodzież w miasteczku nie mogła się pogodzić z losem zesłańców. 
Powszechnie krążąca plotka, prawdopodobnie rozpuszczona przez 
Niemców, głosiła, że ktoś otrzymał kartkę pocztową od krewnych 
z  rejonów przesiedlenia, i  że dobrze im się wiedzie w nowym miej-
scu. Komuniści i  filozofowie argumentowali, iż niemiecka machina 
wojenna potrzebuje niewolniczej siły roboczej na podbitych ziemiach 
Ukrainy, aby przygotować grunt pod osadnictwo niemieckie. Inni 
przekonywali, że Niemcy, nawet esesmani, są kulturalnymi i  cywili-
zowanymi ludźmi, i  że opowieści o masowych mordach muszą być 
kłamstwem. Ktoś szeptał o  młodzieży warszawskiej, która zbroi się, 
przygotowując do żydowskiego oporu. Było już za późno na groma-
dzenie broni w Ożarowie. Ale dlaczego by nie odmówić współpracy, 
nie godząc się na opuszczenie domów? Niech nas tam zastrzelą! Było to 
jednak traktowane jako irracjonalna gadanina. W głębi serca każdy 

220  Ożarów posiadał prawa miejskie w latach 1569–1869, ponownie od 1988 roku 
(przyp. red.).
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wierzył, że przeżyje. Zło rozkwita, ponieważ dobro nie chce uwierzyć 
w jego realność.

Najbardziej przygnębione były twarze członków Judenratu i poli-
cji żydowskiej. Czując, że są uprzywilejowani, rzadko uczestniczyli 
w szabatowych spacerach. Aż do dzisiaj. Wieczorem 23 października 
niemal wszyscy przyszli, żeby się pożegnać. Nawet najbardziej niedo-
stępna osoba, Lejbele Halpern221, który nosił teraz imię Leo, powitał 
mnie takimi słowami: „Posłuchaj mnie, Benci, przez wzgląd na starą 
przyjaźń pomiędzy naszymi rodzinami i nasze wieloletnie bliskie rela-
cje, mogę ci pomóc znaleźć miejsce w fabryce koszy…”. „Wielkie dzię-
ki – odpowiedziałem. – Jako Żyd nie potrzebuję łaski Niemców i ich 
sługusów”. Zaledwie odszedłem od niego, a otoczyło mnie z pół tuzina 
ludzi: „Co on powiedział? Odwołali deportację?” Kiedy im powiedzia-
łem, że zaproponował mi miejsce w fabryce koszy, zaczęli mnie błagać: 

„Proszę, proszę, poproś go, aby dał je mnie, mnie!”
Następnego ranka ojciec skomentował pierwszy werset cotygodnio-

wej parszy, jak zwykł czynić tylko przy szczególnych okazjach. „«I rzekł 
Pan do Abrama: Wyjdź ze swej ziemi… do ziemi, którą ci wskażę»222. 
Nasz przodek opuścił swój kraj, nie wiedząc, dokąd ma iść. Bóg znów 
poddaje nas próbie, każąc nam opuścić rodzinny dom. Załóżmy, że 
Abram odpowiedziałby na Boski nakaz w ten sposób: Nie, mój Panie, 
kocham ziemię mych przodków i  nie opuszczę jej. Załóżmy, że nie 
byłoby baranka, który miał zastąpić Izaaka223. Abram musiałby speł-
nić tę ofiarę. Tak jak Abram, musimy uświęcić imię Boga, udając się 
w nieznane miejsce, do ziemi obiecanej, jak zapowiedziano Abramowi. 
Ofiara, która zaczęła się od związania Izaaka, jutro spełni się ostatecznie. 
Ofiara Izraela świadczy o miłosierdziu Boga. Jutro wszyscy pomaszeru-

221  Lejbele Halpern stał na czele Żydowskiej Rady Starszych, czyli Judenratu. 
Razem z prezesami okolicznych Rad, m.in. Staszowa, Opatowa i Ostrowca, podczas 
spotkania 16 kwietnia 1942 roku w Sandomierzu uchwalił rezolucję, zgodnie z którą 
praca dla Niemców miała być traktowana jako ratunek przed eksterminacją. Por. OD-
MiG, s. 480; Ożarów, w: ECAG IIA, s. 272 (przyp. red.).

222  Rdz 12,1.
223  Por. Rdz 22,1–18.



 95

jemy na spotkanie z Mesjaszem. Bóg ukrył przed nami swoje oblicze, 
pozwalając Szatanowi zapanować nad światem”.

Przywołując zawiłą gematrię224 do słowa „Szatan”, ojciec ukazał, że 
nadchodzące wydarzenia zostały dawno przepowiedziane przez Pismo 
i dzieła mistyczne. Następnie wyjaśnił, że Hitler stanowi ucieleśnienie 
Szatana, który poddał próbie wiarę patriarchy w Boga, gdy powiedzia-
no Abrahamowi, że ma złożyć swego syna Izaaka w ofierze. Aż do dnia 
dzisiejszego Abraham ciągle czekał na miejsce, w którym jego synowie 
i córki zostaną ofiarowani, aby uświęcić imię Boga.

Ludzie nie rozumieli jego słów.
Ojciec zachowywał absolutny spokój przez całe popołudnie. Żaden 

czyn ani słowo nie mogły w najmniejszym stopniu zakłócić jego rado-
ści z Szabatu. W inne Szabaty matka zwykle udawała się na pogawęd-
ki do sąsiadek albo na krótki spacer, jeśli była pogoda. Teraz jednak 
siedziała przy swoim egzemplarzu Ce’ena u-re’ena, nucąc ulubione te-
chinot225. Założyła swoją biżuterię: diamentowe kolczyki, ciężkie złote 
łańcuszki, bransoletki i pierścionki. Składała w ten sposób hołd Sza-
batowi, dziękując Bogu, że powstrzymała się przed pokusą, aby sprze-
dać niektóre kosztowności swojej matki w  czasie długich miesięcy 
ubóstwa, a nawet głodu. Dziesiątki lat skrajnej biedy nie zachwiały jej 
pewności, że była „Księżniczką Ożarowa”. Na nabożeństwo mincha 
przyszło więcej mężczyzn niż kiedykolwiek wcześniej w historii tego 
trzyletniego minjanu226. Nie było zwykłych pogawędek. Z biegiem na-
bożeństwa modlący kiwali się w tył i w przód coraz mocniej, osiągając 

224  System kodowania, zgodnie z którym przekształca się słowa w wartości licz-
bowe. Każdej literze alfabetu hebrajskiego przypisana jest wartość liczbowa, wyni-
kająca z jej pozycji w alfabecie, a ich suma w każdym słowie daje wartość liczbową 
tego słowa. Niektóre szkoły myśli żydowskiej, zwłaszcza kabalistyczne (mistyczne), 
traktują te wartości jako posiadające znaczenie. 

225  Nabożne pieśni odczytywane przez kobiety. Zostały one napisane w jidysz dla 
osób nieumiejących czytać po hebrajsku.

226  Minjan (hebr.) – „liczba, głosowanie”. Grupa 10 dorosłych Żydów wymagana 
do odczytywania pewnych modlitw (w przedwojennej Polsce minjan mógł składać się 
wyłącznie z mężczyzn).
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maksymalną intensywność przy recytacji kadiszu227. Być może czytali 
kadisz nie tylko za swych przodków i rodziny, ale za cały Ożarów oraz 
tysiące podobnych miasteczek w całej Europie Wschodniej.

Migotanie świec hawdali228 oznaczało zakończenie Szabatu, odejście 
dodatkowych dusz obecnych podczas siódmego dnia, a razem z nim – 
koniec cywilizacji.

Z końcem hawdali przyszedł czas na decyzję. Czy rodzina powinna 
trzymać się razem i niech będzie, co ma być, czy też powinniśmy się 
rozdzielić, aby zwiększyć szanse przeżycia któregoś z nas? Argumenty 
za pozostaniem rodziny razem wydawały się najbardziej przekonują-
ce. Niemcy nienawidzili wszystkich Żydów, ale najbardziej żrący jad 
zachowali dla tych brodatych, którzy nosili długie pejsy zakładane za 
ucho. Ojciec od początku nazistowskiej okupacji ani razu nie opuś-
cił domu, ponieważ żołnierze niemieccy lubili torturować pobożnych 
Żydów, obcinając im brody bagnetami. Mając 47 lat, nie mógł cho-
dzić prosto i  powłóczył nogą w  następstwie złamania kości udowej 
po upadku z drabiny. Sądząc po tym, co stało się z Żydami z Tarło-
wa, pięciokilometrowy marsz na stację kolejową był pewny, a nie było 
wielkiej nadziei, że ojciec dotrzyma w nim kroku innym. Choć nic nie 
powiedział, miałem przeczucie, że odmówi opuszczenia domu, nieza-
leżnie od tego, co się stanie. Matka, o dwa czy trzy lata od niego młod-
sza, wielbiła swojego męża, może i lo juclach229 jej do pomocy, ale też 
największego talmid chochom230 nie tylko w Ożarowie, lecz również 
w  sąsiednich sztetlech. Gdyby on zdecydował się pozostać w  domu,  
to i ona nie ruszyłaby się z miejsca.

227  Kadisz (hebr.) – „uświęcenie”. Kadisz jest modlitwą odczytywaną podczas na-
bożeństwa wyłącznie przez minjan. Żałobnicy recytują szczególną wersję Kadiszu 
przez określony czas po śmieci krewnego.

228  Hawdala (hebr.) – „oddzielenie”. Modlitwa, którą wypowiada się na zakończe-
nie Szabatu, aby zaznaczyć różnicę pomiędzy świętym Szabatem a zwykłymi dniami 
tygodnia.

229  Lo juclach (hebr.) – „niezdatny”.
230  Talmid chochom, inaczej: talmid chacham (hebr.) – „mądry uczeń”. Termin 

stosowany na określenie szanowanych uczonych w Torze.
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Jeśli ojciec i matka zostają w domu, to co ma zrobić dwójka moje-
go rodzeństwa? Było nas czworo, gdy wybuchła wojna. Niemiecka kula 
z przejeżdżającego motocykla zabiła moją starszą siostrę pierwszego 
dnia okupacji. Choć była nastolatką, pomagała w utrzymaniu rodziny. 
Ojciec zarabiał trochę, służąc jako borer231, ekspert w zakresie cywil-
nej halachy rabinicznej, zatrudniany w charakterze rzecznika jednej 
ze stron, ale przez większość czasu po prostu studiował i  studiował 
święte sefarim232. Matka chodziła co rano do wioski, gdzie kupowała 
mleko od chłopów i  odsprzedawała je ludziom w  miasteczku z  nie-
wielkim zyskiem. Hendel dawała dzieciom lekcje czytania i mówienia 
po polsku.

W naszym domu panował głód, a  sytość była rzadkim gościem. 
Jako dziecko spotykała mnie często surowa kara za podjadanie chleba, 
który należał do mojego rodzeństwa. Zazdrościłem starszej siostrze, 
która dostawała hojniejsze porcje ode mnie. Jedyne chwile przed 
i podczas wojny, kiedy miałem świeże bułki z masłem, przeżywałem 
we śnie. Podczas okupacji chodziłem do wioski po mleko i  żyto na 
wymianę za inną żywność.

Mój młodszy brat Aron, jeszcze przed bar micwą233, terminował 
u stolarza, otrzymując głodową pensję i w ten sposób pomagając ulżyć 
w ciężarze utrzymania naszej rodziny. Była jeszcze Szyfra, klejnot ro-
dzinny, urodzona trzy lata przed wojną234. 

Ani Aron, ani Szyfra nie byli dość dojrzali, aby można było od nich 
oczekiwać podejmowania odpowiedzialnych decyzji w  normalnych 

231  Borer (hebr.) –  „ten, który wybiera, selekcjonuje, wyjaśnia”. Ekspert w zakre-
sie cywilnej halachy rabinicznej, sprowadzany do sądu żydowskiego, aby służyć jako 
sędzia lub rzecznik jednej ze stron.

232  Sefarim (hebr. l.mn. od sefer) – książki, zwoje.
233  Bar micwa (hebr.) –  „syn przykazania”. Ceremonia odbywa się w synagodze 

w pierwszy szabat po ukończeniu stosownego wieku – 13 lat i jednego dnia, chłopiec od-
czytuje wówczas fragment Tory na dany tydzień, po czym ojciec udziela mu błogosła-
wieństwa. Chłopiec staje się pełnoletni i zobowiązany do przestrzegania 613 micwot, 
czyli przykazań (przyp. red.).

234  Zgodnie z  aktami gminy Ożarów Ruchla Szyfra urodziła się w  1931 roku.  
Por. APKoS, AGO, Rejestr mieszkańców…, sygn. 24/23/0/-/30, k. 37 (przyp. red.).
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sprawach, a co dopiero w kwestiach, które wykraczały poza czyjekol-
wiek doświadczenia. Skoro jednak ojciec i matka nie mogą ich ochro-
nić, czyż ja nie powinienem z nimi iść, niezależnie od tego, co się stanie?

Byłem innego zdania. W  1941 roku spotykałem wielu chrześci-
jan, z których jeden studiował w seminarium duchownym. Mieli oni 
kontakty z  kontrolowanym z  Londynu polskim podziemiem, które-
go zbrojnym ramieniem była Armia Krajowa. Poprosili mnie, abym 
stał się ich punktem zwiadowczym, informującym ich, co dzieje się 
w Ożarowie. Zadałem moim przyjaciołom dwa pytania. Pierwsze: Jaka 
jest prawda o deportacji? Drugie: Czy polskie podziemie chce zorga-
nizować oddziały żydowskie, które mogłyby służyć jako wsparcie dla 
Armii Krajowej?

Odpowiedź na pierwsze pytanie była jednoznaczna. Nie było 
żadnego osadnictwa na wschodzie. Wszyscy Żydzi wywożeni ze swo-
ich rodzinnych miejscowości mieli zostać zgładzeni. Odpowiedź na 
drugie zagadnienie była równie oczywista, a nawet brutalna. Armia 
Krajowa nie była zainteresowana wsparciem żydowskim i  sama nie 
będzie rekrutować Żydów. Polska znajdowała się pod niemiecką oku-
pacją, ale ideologia nazistowska przenikała zarówno do polskiego rzą-
du na uchodźstwie, jak i do lokalnej ludności. Pragmatyczna postawa 
polskich władz w Londynie została bez ogródek wyrażona przez jed-
nego z moich chrześcijańskich znajomych: „Niemcy są straszni, ale 
służą pożytecznemu celowi likwidacji problemu żydowskiego” 235.

Zniszczenie żydowskich społeczności stwarzało okazję do zarobie-
nia pieniędzy. Za tysiąc złotych polskie podziemie mogło wyposażyć 
każdego w  podrobione dokumenty, czyli kenkartę, identyfikującą 
daną osobę jako Aryjczyka, razem ze świadectwem chrztu. Członek 
podziemia kradł z  biura arkusze kenkarty, z  których każdą można 

235  Obok krytycznych i apologetycznych ocen stosunku polskiego podziemia do 
Żydów, często prezentujących niepełny obraz zagadnienia, warto przywołać wydaną 
przed kilkoma miesiącami monografię, ukazującą złożoność zachodzących wówczas 
procesów. Szczególnie znaczące dla czytelnika winny być relacje z Sandomierza, Opato-
wa czy Ostrowca Świętokrzyskiego. Por. J.D. Zimmerman, Polskie Państwo Podziemne 
i Żydzi w czasie II wojny światowej, Warszawa 2018, s. 397–418 (przyp. red.).
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było później uzupełnić czyjąś fotografią i  podpisem. „Dlaczego nie 
załatwisz sobie takich papierów, Benci?” – pytali przyjaciele. Nie było 
sposobu, żeby zdobyć potrzebną ilość pieniędzy w tak krótkim czasie.

Wtedy zdarzyło się coś na kształt cudu. Pewnego dnia po Jom Kipur, 
gdy ojciec się modlił, a matka gotowała ziemniaki na obiad, moja sio-
strzyczka Szyfra zawołała mnie na bok. Miała tajemnicę, którą nie 
podzieliła się z nikim. Czy ją zdradzę? Zapewniłem, że nie, że nie po-
wiem nawet ojcu i matce.

Wtedy wyjęła spod spódniczki niewielki pakunek. Pakunek ten 
był raczej lekki, owinięty w stare wydanie „Völkisher Beobachter”236 
i przewiązany sznurkiem. Oboje poszliśmy na tyły domu, gdzie roz-
wiązaliśmy pakunek. Zawierał 40 banknotów po sto złotych każdy. Po-
wiedziała, że bawiła się w chowanego ze swoją przyjaciółką z sąsiedztwa, 
Liebele. Kiedy ukryła się pod stołem, zauważyła, że jego dno przykryte 
jest drewnianymi deskami, nad którymi znajduje się kolejna pokrywa, 
a  na niej duży obrus. Ponieważ była normalnym, ciekawskim dzie-
ckiem, zainteresowało ją to fałszywe dno. Otwierając je, odkryła sta-
rannie ułożone stosy paczek, zajmujące całą szerokość i długość stołu. 
Była ciekawa, co znajduje się w  tych paczuszkach. Gdy znalazła się 
tam następnym razem, wyciągnęła jedną z tych paczek, której zawar-
tość została mi właśnie ujawniona. Nie mówiła nic ojcu ani matce, bo 
bała się, że ją zbiją.

Powiedziałem jej, że zachowam jej tajemnicę i  żeby nikomu nie 
mówiła, co się stało. Mogła iść i dalej bawić się z Liebele, ale w żadnym 
wypadku nie wolno jej wziąć ani jednej z tych paczuszek i w ogóle niczego 
z domu sąsiadów. Podaliśmy sobie ręce. Obietnica to obietnica. Israel 
Mosze Goldshtein237, nasz sąsiad od strony północnej, w 1930 roku, 
gdy miał 14 lat, przybył do Wiednia, gdzie zaczął terminować jako 

236  Oficjalna gazeta partii nazistowskiej.
237  Od strony północnej, w domu pod numerem 21/1, mieszkał urodzony w 1898 

roku krawiec Izrael Moszek Goldsztajn, z żoną Perlą Łają (ur. b.d.) oraz dziećmi: Da-
widem Majerem (ur. b.d.), Marim-Brandlą (ur. 1932), Rajzlą-Chaną (ur. 1936) i Her-
cykiem (ur. 1939). Por. APKoS, AGO, Rejestr mieszkańców…, sygn. 24/23/0/-/30, k. 34 
(przyp. red.).
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krawiec. Pozostał tam do 1938 roku, kiedy powrócił do rodzinnego 
Ożarowa. Sprowadzał świetne angielskie tkaniny, z których wyrabiał 
męskie garnitury, zgodnie z najnowszą modą prezentowaną w luksu-
sowych czasopismach. Tuż przed wybuchem wojny odebrał wielką 
dostawę tkanin, dlatego podczas okupacji powodziło mu się nawet 
lepiej niż wcześniej. Niemieccy oficerowie przyjeżdżali do Ożarowa 
z miejsc oddalonych nawet o sto kilometrów, aby im szył garnitury. 
Obsypywali go wszelkimi dobrami, w tym banknotami, które dla nich 
miały niewielką wartość. Był ich ulubionym Żydem. Aby ukryć swoje 
pieniądze, mając do nich jednocześnie łatwy dostęp w razie nagłej ko-
nieczności, schował je pod stołem i za fałszywą boazerią w ścianach 
swojego domu. To z tego schowka pod stołem Szyfra ukradła pakunek.

Było jednak za późno na zakup kenkarty. Moi dwaj polscy przyja-
ciele zniknęli. Wieść niosła, że jeden z nich został aresztowany przez 
policję, a drugi wyjechał z miasta bez śladu. Wyglądało na to, że nic 
z tego nie będzie.

W wigilię Sukot przyszedł do nas z wizytą kuzyn ojca, Awrumce 
Liberman ze Zwolenia. Podróżowanie było Żydom zakazane pod karą 
śmierci238, on jednak, nie zważając na niebezpieczeństwo, zaangażo-
wał się w wyrabianie i sprzedaż skór. Powiedział nam, że może zała-
twić kenkartę za 500 złotych, połowę tego, czego chcieli moi katoliccy 
przyjaciele. Jego znajomi przygotowali takie dokumenty tożsamości 
dla jego dwóch synów i dla niego samego, co zresztą mi pokazał. Da-
łem mu pięć banknotów spośród tych, które Szyfra zabrała sąsiadom, 
oraz moją fotografię. W ciągu tygodnia dostarczył mi kenkartę. 

Aż do dnia poprzedzającego deportację rodzina nie podjęła decy-
zji, czy powinienem ją opuścić, czy też nie. Długie dyskusje na temat 
tego, co powinno się zrobić, nigdy nie kończyły się konkluzją. Rodzice, 
brat i siostra, jak zresztą znakomita większość mieszkańców miastecz-
ka, ciągle łudzili się, że życie będzie się jakoś dalej toczyć. Matka była 

238  Zakaz podróżowania koleją wprowadzało rozporządzenie Franka ze stycznia 
1940 roku, rozszerzone później na pozostałe środki transportu. Por. A. Eisenbach, Hit-
lerowska polityka zagłady Żydów, Warszawa 1961, s. 150 (przyp. red.).
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pewna, że jeśli śmierć zabierze ją i męża, ona znajdzie miejsce u jego 
podnóżka w Gan Eden239, zaś jej małżonek, przez wzgląd na swoją po-
bożność i głęboką wiedzę talmudyczną, zasiądzie tuż obok głównego 
miejsca przy stole. A teraz, ponieważ nie miała wątpliwości, że był on 
gotów ponieść męczeńską śmierć dla uświęcenia Boskiego imienia,  
to i ona również czuła się gotowa na przyszłą ucztę mesjańską. „Nie 
boję się śmierci – powiedział wprost ojciec – i ty też nie powinieneś, 
mój synu”. Nie zamierzałem ich zostawić bez jego zgody.

Tej sobotniej nocy ojciec zupełnie zmienił zdanie. Matka powtó-
rzyła mi jego słowa: „Nie powinien z nami zostawać. Musi wziąć swój 
los we własne ręce, a Bóg mu pomoże”. Mnie samemu ojciec przytoczył 
talmudyczny ustęp z Awoda zara 8b240, który odnosi się do czynu Judy, 
syna Bawy, podczas prześladowań za panowania Hadriana, pośród 
których był też zakaz studiowania Tory. Wszystkich, którzy odważy-
li się nauczać lub studiować judaizm, czekała śmierć z rąk rzymskiej 
władzy. Istniało realne niebezpieczeństwo, że łańcuch tradycji – kaba-
la241 – zostanie przerwany na zawsze. Co zrobił Juda, syn Bawy? Wziął 

239  Gan Eden (hebr.) – „Ogród Eden”, raj.
240  Fragment z Awoda zara 8b: „[…] Występne władze [Rzymu] wydały dekret, 

że tego, kto mianuje [rabina] skazuje się na śmierć, i  tego, kto zostanie mianowany, 
skazuje się na śmierć, i miasto, w którym mianuje się, zostanie zniszczone, i obszar 
(techum), na którym mianuje się, zostanie wykorzeniony. Co zrobił rabi Jehuda ben 
Bawa? Poszedł i usiadł pomiędzy dwoma wielkimi górami i pomiędzy dwoma wielki-
mi miastami i pomiędzy dwoma obszarami szabatowymi – pomiędzy Usza i Szefaram – 
i mianował tam pięciu starszych: rabiego Meira, rabiego Jehudę, rabiego Jose, rabiego 
Szimona i Elazara ben Szamua (a rabi Awja dodaje też rabiego Nechemja). Gdy wy-
kryli ich wrogowie, rzekł im: Uciekajcie, synowie moi! Odrzekli mu: Rabi, a co z tobą? 
Co będzie z tobą? Rzekł im: Oto leżę przed nimi jak kamień, którego nie można od-
wrócić. Powiadają, że nie ruszyli go stamtąd, aż nie wbili w jego ciało 300 żelaznych 
włóczni, zamieniając je w twierdzę” (Przekład z hebr. – Piotr Majdanik).

241  Kabala (hebr.) – „przyjęcie”. W tym kontekście odnoszące się do przedłuża-
nia „łańcucha tradycji” – przyjmowania i przekazywania z pokolenia na pokolenie 
żydowskiego nauczania. Termin ten odnosi się też do szerokiego zakresu ezoterycznej 
i mistycznej aktywności Żydów. [Dla wyraźnego wskazania pierwotnego znaczenia 
terminu, do którego odwołuje się w tym miejscu Ben Zion, zachowano formę kabala, 
różną od powszechnie używanego słowa „kabała”, częściej jednak określającego trady-
cję mistyczną niż przedłużanie łańcucha tradycji – przyp. red.].
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pięciu młodych uczonych w tradycji i wyprowadził ich w góry, gdzie 
położył na nich swe dłonie, mianując ich rabinami. „Chodź do mnie, 
mój synu – powiedział ojciec. – Położę na tobie moje dłonie”. To też 
uczynił i pocałował mnie.

Nadszedł czas, żeby opuścić rodzinę. Musiałem złapać pociąg, który 
zatrzymywał się w Jasicach o godzinie 10:48 rano, a trzeba było jesz-
cze zostawić sobie 45 minut na dojście do stacji kolejowej. W 1914 
roku, kiedy moi rodzice zostali wraz z innymi wygnani z miasteczka 
i zmuszeni do przekroczenia Wisły, po powrocie zastali swoje domy 
zamienione w  sterty gruzów i  popiołu. Nauczeni tym doświadcze-
niem, postanowili ochronić nasze nieliczne kosztowności przed żywio-
łami. Zeszliśmy do piwnicy, która znajdowała się pod całą szerokością 
domu, i wszyscy w piątkę rozporządziliśmy tymi skromnymi pozosta-
łościami dawnego bogactwa naszych przodków. Stanowiły je kolczyki 
wysadzane drogimi kamieniami, naszyjniki z pereł i bransoletki. Były 
tam również złote kielichy oraz talerze na charoses242 i maror243, uży-
wane do ozdobienia stołu podczas paschalnego sederu244. Aron i  ja, 
trzęsąc się z zimna, wykopaliśmy dół o głębokości około pół metra 
i złożyliśmy w nim zgromadzone przedmioty, przysypując je następ-
nie ziemią, a na niej umieszczając w tym miejscu węgiel i ziemniaki. 
W tej chwili wszyscy czuliśmy, że rozłąka będzie tylko czasowa i nie-
zależnie od tego, co się stanie, cała nasza piątka wkrótce znów będzie 
razem.

Matka, która w naszej rodzinie trzymała pieniądze, rozwinęła wte-
dy swoje zawiniątko z  pojedynczymi banknotami, odkładanymi na 
czarną godzinę, i przekazała mi je bez liczenia. „Weź je, Benci, mogą 
ci się przydać”. Policzyłem je i wyszło mi 68 złotych, akurat tyle, żeby 

242  Charoses, inaczej: charoset (hebr., prawdopodobnie od cheres) – „glina”. To słod-
ka pasta, zwykle robiona z jabłek, orzechów, wina i cynamonu, spożywana podczas 
paschalnego sederu i umieszczana na talerzu sederowym.

243  Maror (hebr.) – gorzkie zioło. Często, choć nie wyłącznie, jest to chrzan. Zioło 
spożywane jest podczas paschalnego sederu i umieszczane na talerzu sederowym.

244  Obrzęd sprawowany w domu w pierwsze dwie noce Paschy.
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kupić jeden bochenek chleba245. Zwróciłem jej banknoty, mówiąc, że bar-
dziej przydadzą się im. Powiedziałem, że zdarzył się cud i znalazłem 
pięć tysięcy złotych, z których zapłaciłem Awrumce pięćset złotych 
za kenkartę, a dodatkowe dwa tysiące wydałem na parę butów, które 
powinny pójść na targu za pięć tysięcy, i że z pozostałą kwotą dwóch 
i pół tysiąca złotych czuję się bogaty. Dałem pięć stuzłotówek Arono-
wi i  pięć Szyfrze, zatrzymując pozostałe półtora tysiąca złotych dla 
siebie. Może wystarczy, żeby kupić bilet i przeżyć dwa, trzy dni z noc-
legiem. Byłem wdzięczny, że ojciec nie zapytał, skąd mam te pieniądze, 
a  Szyfra nie zdradziła tajemnicy. Gdyby znał ich prawdziwe źródło, 
nie spocząłby, zanim ostatni grosz nie zostałby zwrócony jego prawo-
witemu właścicielowi.

Zamieniłem buty na nowe, od tego momentu nosząc się już jak 
goj246.

Było już po godzinie dziewiątej, za chwilę czas się rozstać. Ojciec 
pomagał matce przygotować dla mnie mały tobołek na podróż, patrząc, 
jak przebieram się za goja. Żadne z nas nie miało jednak nawet mgli-
stego pojęcia o  tym, jak oni się ubierają. Jasne, że mogliśmy rozpo-
znać chasyda po tym, że nosi sztrajmel247 i buty z długimi cholewami, 
a misnageda248 – po jego gojowskiej kurtce i spodniach. I mogliśmy 

245  Podana przez Ben Ziona cena chleba zdaje się być mocna zawyżona. Doku-
mentacja działającego w Ożarowie Komitetu Samopomocy Łodzian dostarcza infor-
macji, że członkowie mogli nabyć kilogramowy bochenek chleba za 1 zł, „czyli aż o 3 
zł taniej, niż na rynku”. Dla porównania, cena 1 kg chleba w Warszawie w 1939 roku 
wynosiła 30 gr. Dwa lata później kilogram chleba razowego w Warszawie, najdroż-
szym mieście Generalnej Guberni, kosztował 15,50 zł. Władysław Bartoszewski pisał, 
że w październiku 1942 roku płacono 10 zł. Por. ODMiG, s. 488; Główny Urząd Staty-
styczny RP, Mały Rocznik Statystyczny 1939, Warszawa 1939, s. 254; Sprawy wyżywie-
nia, „Biuletyn Informacyjny”, 11 XII 1941, s. 9; W. Bartoszewski, 1859 dni Warszawy, 
Kraków 2008, s. 393; C. Rajca, Walka o chleb 1939–1944. Eksploatacja rolnictwa w Ge-
neralnym Gubernatorstwie, Lublin 1991, s. 181–198. (przyp. red.).

246  Goj (hebr.) – „naród” (takie znaczenie przyjmuje to słowo w biblijnej hebraj-
szczyźnie). Powszechnie oznacza nie-Żyda.

247  Futrzana czapa noszona przez niektórych chasydów, szczególnie w Szabat i w święta.
248  Misnaged, inaczej mitnaged (hebr.) –„przeciwnik”. Określenie na niechasydz-

kiego Żyda.
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zawsze odróżnić Żyda od nie-Żyda po sposobie noszenia czapki. Ale jak 
dokładnie gojim noszą swoje ubrania, tego nie wiedzieliśmy.

Na szczęście nasz sąsiad od strony południowej, Mejlech, był czap-
karzem249. Zapukałem do jego drzwi. „Mejlech, sprzedasz mi gojowską 
czapkę?” – zapytałem. „Tu są wszystkie moje czapki – odpowiedział. – 
Weź, ile ci trzeba”. Jego żona, Ruchele, zapytała: „Jakim gojem chcesz 
być: puric (panem), czy pojer (chłopem)? A w ogóle, to po co taki 
żydowski chłopiec jak ty ma się zachowywać, jakby był gojem?” Za-
pytałem ją, czy może słyszała o deportacji, która ma się rozpocząć za 
kilka godzin? Powiedziała, że słyszała, ale nie wierzy, żeby coś takie-
go mogło się zdarzyć w Ożarowie, miejscu chronionym przez heilige 
cadikim250. Następnie wybrała najbardziej chłopską z wyglądu czapkę, 
zrobioną z grubego kraciastego materiału, z długim daszkiem, i podała 
mi ją. Dałem jej banknot dziesięciozłotowy. „Gdy wrócisz, zostaniesz 
chosen251 dla mojej Gitele”. „Dobrze” – odpowiedziałem bez namysłu.

Moja czapka rzeczywiście bardzo przypominała te noszone przez 
chłopów. Ciemnobrązowa kurtka i  spodnie były typowym ubiorem 
młodych mężczyzn w Ożarowie. Czy był to strój typowo żydowski, czy 
też nosili go także wykształceni nie-Żydzi? Szukanie odpowiedzi na to 
pytanie było bez sensu, bo i tak nie miałem innego ubrania. Następnie 
założyłem moje nowe wysokie buty, za które zapłaciłem połowę do-
piero co zdobytej fortuny. „Dzięki nim – stwierdziła matka. – Wyglą-
dasz jak prawdziwy goj”. „On jest Żydem – poprawił ją ojciec. – Nigdy 
nie będzie wyglądał jak goj. On się tylko przebiera na Purim252”.

249  Ben Zion wspomina urodzonego w 1887 roku Mejlicha Wajnryba – czapni-
ka, mieszkającego przy Alei 3 Maja 25. W domu zarejestrowana była również jego 
żona Majtla, z  d. Seraczek (ur. 1890), oraz dzieci: Abram Chaskiel (ur. bd), Chaja-

-Rywka (ur. 1924), Izral Icek (ur. bd). Por. APKoS, AGO, Rejestr mieszkańców…, sygn. 
24/23/0/-/30, k. 39 (przyp. red.).

250  Heilige cadikim (z niem. heiling, hebr.) – „święci sprawiedliwi”.
251  Chosen, inaczej chatan (hebr.) – pan młody.
252  Święto upamiętniające zwycięstwo Żydów w imperium perskim nad występnym 

Hamanem, który chciał ich eksterminować. Jednym z elementów obchodów tego święta 
jest przebieranie się w różne stroje.
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Tobołek, który miałem ze sobą zabrać, był już starannie zapakowany. 
Znalazła się w nim koszula, koc, przyrządy do golenia, para skarpe-
tek i para tefilin”. „Nie zapakowaliśmy tefilin Rabejnu Tama – zwrócił 
uwagę ojciec. – Tefilin Rasziego wystarczą przy noszeniu się jak goj”. 
Nic nie powiedziałem, nie chcąc go zaszokować wiadomością, że jako 
goj nie będę już zakładał tefilin253. Moja siostrzyczka Szyfra zapytała, 
czy będzie mogła ujawnić naszą tajemnicę. Aron pytał o zgodę na za-
łożenie moich porzuconych butów. Matka owinęła mi szyję szalikiem. 

„Od urodzenia byłeś chorowity” – powiedziała.
Była ciemna i  pochmurna noc, gdy opuszczałem rodzinny dom 

i miasteczko. Poza okresem trzech i pół roku w jesziwie254 – akademii, 
w której jedynym przedmiotem nauczania był Talmud, cały mój świat 
składał się z Ożarowa oraz jego okolicznych wsi i lasów. Teraz opusz-
czałem miejsce urodzenia, aby udać się na stację kolejową i kupić bi-
let donikąd. W tym czasie nie wiedziałem, że istnieją tablice z  listą 
wszystkich stacji kolejowych, na których zatrzymuje się pociąg. Zde-
cydowałem się słuchać uważnie ludzi kupujących bilety przede mną 
i  poprosić o  takie samo miejsce docelowe. Już przeszedłem na dru-
gą stronę ulicy, gdy usłyszałem, że mój młodszy brat i siostra wołają 
mnie. Z wciąż niewytartymi łzami w oczach Szyfra powiedziała mi, że 
zapomniałem moich fałszywych dokumentów tożsamości, które teraz 
włożyła mi do kieszeni, dając ostatniego buziaka.

253  Tefilin (hebr.), inaczej filakterie (gr.) – małe czarne pudełka przymocowane do 
skórzanych pasków, zakładane w ciągu tygodnia przez dorosłych podczas porannych 
modlitw. Obowiązek zakładania tefilin wywodzi się z Księgi Powtórzonego Prawa. Ra-
bejnu Tam i Raszi to dwaj dawni uczeni, którzy mieli nieco odmienne interpretacje 
tego, jak tefilin powinny być składane, dlatego niektórzy zakładają oba typy codziennie, 
aby mieć pewność, że przypadkowo nie wykonają przykazania w sposób nieprawidło-
wy. (Por. Rabejnu Tam, w: PSJ II, 384,724; Raszi, w: PSJ II, 403 – przyp. red.)

254  Szkoła skupiona na zaawansowanych studiach tekstów religijnych. Ben Zion po 
zakończeniu edukacji w Publicznej Szkole Powszechnej w roku szkolnym 1934/1935, 
na poziomie 5 klasy był uczniem jesziwy Bejs Josef w Ostrowcu Świętokrzyskim, ale jak 
sam zauważa: „nie podobało mu się tam”, dlatego pojechał do Końskich, po czym 
wrócił do Ożarowa i wyjechał do Baranowicz, gdzie spędził 2 lata. Por. USC Shoah 
Foundation, Wywiad z 22 marca 1996, IC 13488 (przyp. red.).
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W sobotnie noce młodzi ludzie zwykle wypełniali główną ulicę 
Ożarowa, nieustannie spacerując i  rozmawiając. Tej nocy ulice były 
kompletnie opustoszałe. Pewien samotny żydowski policjant zobaczył, 
jak idę w stronę stacji kolejowej. Ostatni raz widziałem go, kiedy dawał 
mi kopniaka prawym butem za to, że nie zgłosiłem się do brygady ro-
boczej wysyłanej do pomocy przy brukowaniu dróg. „Przepraszam za 
to, co ci zrobiłem miesiąc temu – powiedział. – Lepiej wracaj do domu. 
Bandy szkocim255 z nożami, a nawet z pistoletami zabijają każdego, kto 
ucieka z miasteczka i  rabują wszystko, co przy nim znajdą”. „Ale ja 
mam fałszywe dokumenty” – odpowiedziałem naiwnie.

Zostawiłem go i po chwili dotarłem do ostatniego większego bu-
dynku miasteczka – młyna, który dawniej należał do mojego dziadka. 
To przypomniało mi anegdotę, którą mi opowiedział, gdy miałem 
jakieś dziesięć lat. Niejaki Chajim Jankiel Rochwerk256 pożyczył ro-
syjski paszport mojego dziadka, jako dowód tożsamości przy szmug-
lowaniu wódki przez granicę z  Galicją, która przebiegała niedaleko 
Sandomierza. Złapany przez żandarmów257, musiał podać swoje imię 
i nazwisko. Ale miał zupełną pustkę w głowie i nie mógł sobie w ogóle 
przypomnieć imienia i nazwiska dziadka. Nie umiał go też przeczytać 
w  cyrylicy, żeby odświeżyć pamięć. W  końcu wypalił: „Przysięgam 
na Boga, nie umiem powiedzieć, jak się nazywam, ale na pewno nie 
Chajim Jankiel Rochwerk!”. 

Brnąc drogą przed siebie, powtarzałem sobie następujący refren: 
„Nie jestem Ben Zion Wacholder, nazywam się Wacław Jacek Kaczyń-
ski, w skrócie Wacek. Mój ojciec nie nazywa się Pinechas Szelomo, ale 
Józef Kaczyński, a moja matka ma na imię Marysia, z domu Solska, 
a nie Lederman. Urodziłem się w Brześciu Litewskim, a nie w Ożaro-

255  Szkocim (jid., l.mn. od szegec) – nie-Żydzi.
256  Rywon Rochwerg, być może krewny wspominanego tutaj Chaima Jankiela, 

w okresie międzywojennym prowadził dobrze prosperujący sklep galanteryjno-spo-
żywczy, był również prezesem Związku Kupców, który liczył ok. 100 członków; por. 
ODMiG, s. 432, 467 (przyp. red.).

257  Tutaj mowa o tajnej policji Cesarstwa Rosyjskiego w XIX wieku i na początku 
XX wieku.
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wie. Zapamiętaj, Benci” – powtarzałem sobie. Od dzisiaj prawda jest 
fałszem, a fałsz prawdą.

Po przejściu około połowy drogi na stację z  tych rozmyślań wy-
rwały mnie krzyki zmieszane z polskimi przekleństwami. Krzyki po-
chodziły od uciekających Żydów, których rabowały i biły katolickie 
bandy. Policjant Szaja Fried258 miał rację. Polacy wyłapywali uciekające 
ze statku szczury. Kilku ożarowskich katolików oraz ci z okolicznych 
wiosek już pędzili bimber w radosnym oczekiwaniu na deportację Ży-
dów. Nie tylko cieszyli się, że pozbędą się znienawidzonych niewiernych, 
których śmierć nie ma większego znaczenia, bo i tak pójdą do piekła, 
ale wierzyli też, że dzięki deportacji mogą podźwignąć się z ubóstwa 
do bogactwa. Nie wierzyli, że domy w Ożarowie są niemal całkiem 
opustoszałe i  nawet przed wojną stanowił on jedno z  najuboższych 
miasteczek w regionie. Jeśli było tam jakiekolwiek bogactwo, to teraz, 
trzy lata po wybuchu wojny, nie pozostało z niego prawie nic. Jedyne, 
czego ożarowscy Żydzi mieli pod dostatkiem, to szczury i wszy. Ale ci 
gojim sami byli desperacko głodni i jak ludożercy czekali na zdobycz, 
która wpadnie im w ręce w Dzień Pana.

258  Ben Zion wspomina ważną dla społeczności żydowskiej Ożarowa postać. 
Szachna Fryd (poprawna forma: Jeszaja Fryd, ur. 3 sierpnia 1879) mieszkał z liczną ro-
dziną przy Alei 3 Maja 9: żona Huma, z d. Pachman, 5 córek: Liba Ruchla, Rysia, Cha-
na Drejzla, Szoja, Cypa, zięć Szymon Rozenberg, syn Josek Wigdor i jego żona Chaja 
Tomba, z d. Sendrowicz oraz ich dzieci: Chana Ruchla i Jerzy, a także krewny, Majer 
Hofsteter. Szachna był kupcem, posiadał magazyn z drewnem. Po pożarze młyna przy 
dawnej ul. Opatowskiej, należał do spółki, której zadaniem była jego odbudowa i mo-
dernizacja. Był członkiem komisji, a później delegacji (lata 1927–1934) skierowanej 
do starostwa w sprawie oświetlenia centralnych ulic Ożarowa. Od 1933 roku należał 
do Rady Gromadzkiej, co wskazuje na udział przedstawicieli społeczności żydowskiej 
w samorządzie. Widnieje również jako wierzyciel parafii ożarowskiej za dostarczenie 
cegły z Bodzechowa do budowy wikariatu. Kazimierz Kwieciński wspomina Żydów 
prowadzonych w  dniu likwidacji getta do Jasic: „Widziałem Fryda z  żoną, tęgiego 
mężczyznę, właściciela składu handlowego drzewnego przy ul. Tarłowskiej – jednego 
z zamożniejszych kupców w Ożarowie”. Ze wspomnień Edwarda Klimkiewicza dowia-
dujemy się, że jego córka bogato wyszła za mąż w Annopolu. Por. APKoS, AGO, Rejestr 
mieszkańców…, sygn. 24/23/0/-/30, k. 19; ODMiG, s. 411, 422, 427, 440; A. Czajkowska, 
Żydzi na kartach… (2), s. 25, M. Kwieciński, Zmierzch…, s. 13 (przyp. red.).
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Wielu Polaków nie mogło się doczekać tego wyznaczonego dnia. 
Niektórzy szli do swojej byłej żydowskiej klienteli, żądając pieniędzy, 
tkanin albo przeniesienia prawa własności ich domów259. Inni, słysząc, 
co wielu Żydów chce zrobić w noc przed deportacją, czaili się na dro-
dze do stacji kolejowej, czekając na każdego Żyda, który będzie się 
zbliżał.

Zanim miałem szansę się obrócić, trzech młodzików, mniej więcej 
w moim wieku albo starszych o rok, zaczęło do mnie krzyczeć: „Stój, 
stój, pierdolony żydzie [ostatnie dwa słowa zostały przez autora poda-
ne po polsku – przyp. tłum.]! Przyszedł na ciebie czas. Nie będziesz już 
zabijał chrześcijańskich dzieci na krew do Paschy260. Dawaj wszystko, 
co masz!”

Napastnicy działali w sposób przemyślany. Zanim mnie zatrzymali, 
pewien czas obserwowali, jak się zbliżałem, aż znalazłem się w zasię-
gu dziesięciu metrów. Nie widziałem ich, ponieważ stali za stodołą, 
i nie dostrzegłem ich nawet, kiedy zaczęli iść w moim kierunku. Swoje 
okulary z grubymi szkłami zostawiłem w domu, ponieważ w naszej 
okolicy nosili je tylko Żydzi. Zewnętrznie, mając jasne włosy, niebie-
skie oczy i prosty nos, mogłem uchodzić za Aryjczyka, ale okulary na-
dawały twarzom rys intelektualny, co jest cechą całkowicie żydowską.

Nawet w okularach mój wzrok nigdy nie osiągał stu procent spraw-
ności, ponieważ nie tylko byłem strasznym krótkowidzem, ale też 
cierpiałem na początkowe zwyrodnienie plamki żółtej, którego rze-

259  O  podobnych zachowaniach w  nieodległym Klimontowie por. A. Nowak-
-Arczewski, Zmiłuj się nad nami, Warszawa 2017 (przyp. red.). 

260  Oskarżenia o mord rytualny w Sandomierszczyźnie sięgają XVII wieku. Ma-
ria Wesołowska wspomina, że tego rodzaju myślenie pokutowało również w przed-
wojennym Ożarowie: „Niestety, najbardziej w pamięć wryła mi się przestroga, którą 
naokoło starsi raczyli nieposłuszne dzieci katolickie, co to zbyt daleko oddalały się 
z własnego podwórka. Słyszało się często coś takiego: wracaj do domu, bo ci Żyd na 
macę krwi utoczy. Maca to było takie cienkie pieczywo w  formie cienkich placusz-
ków. Spożywali to pieczywo Żydzi podczas swoich świąt religijnych. Według przesądu 
krążącego wśród polskich rodzin, do ciasta, z którego miała być pieczona maca, ko-
niecznie trzeba było dodać choćby kroplę chrześcijańskiej krwi”; M. Wesołowska, dz. cyt., 
s. 16 (przyp. red.).
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czywiste rozmiary ujawniły się jakieś trzy dekady później. Gdy byłem 
dzieckiem, ojciec odradzał mi noszenie okularów, aby pogorszyć mój 
wzrok i w ten sposób uwolnić mnie od obowiązku służby wojskowej, 
jak to się stało w jego przypadku właśnie dzięki krótkowzroczności. 
Słaby wzrok miał niewielkie konsekwencje dla studiów żydowskich, 
ponieważ mogłem zobaczyć druk, gdy trzymałem nos tuż nad kartką. 
W szkołach publicznych, w których nigdy nie widziałem, co nauczy-
ciel pisał na tablicy, uważano mnie za ucznia powolnego, oblewając 
i zatrzymując dwa lata w drugiej klasie261. Teraz zaczynałem nowe życie – 
z poważnym upośledzeniem i bez moich grubych okularów.

Jeden z młodzików złapał mnie za prawą rękę i pociągnął za klapę, 
drugi objął oburącz moją szyję, a  trzeci policzkował mnie i  kopał. 

„Dawaj swoje pieniądze i wszystko, co masz. Albo cię zabijemy i sami 
weźmiemy. Ty brudny żydzie, nie masz prawa żyć”.

Wręczyłem im 1400 złotych. Ale to ich nie zadowoliło. Z poprzed-
nich ofiar wydusili znacznie więcej gotówki. Zaczęli mnie obszukiwać 
i rozbierać, rozdzierając ubrania w poszukiwaniu ukrytych pieniędzy. 
Wzięli pieniądze i  moje nowe buty, pozostawiając mnie w  chłodną 
noc półnagiego, z porozrzucanym ubraniem, i odeszli, szukając bar-
dziej majętnych ofiar.

Było już po jedenastej, a następny pociąg pasażerski miał odejść 
w  południe następnego dnia. Bosy, z  podartą kurtką, krwawiącym 
nosem, obolały na całym ciele, zacząłem wlec się z powrotem do domu. 
Było już po północy, gdy zasygnalizowałem swoją obecność, puka-
jąc dwa razy mocno i raz słabo we framugę okna z tyłu domu. Nikt 
w  domu nie poszedł spać. Lampa naftowa była zapalona na pełną 
jasność. „Moja pierwsza przygoda jako goja nie wypadła najlepiej” – 
oświadczyłem, opowiadając im, co zaszło. Szyfra była uszczęśliwiona, 
widząc mnie. Aron tak wyraził swoje uczucia: „To dobrze, że idziesz 
z  nami, wszyscy pójdziemy razem”. I  zdjął buty, które należały do 
mnie, zanim założyłem nowe.

261  Nieklasyfikowany po roku szkolnym 1929/1930; por. APKoS, PSP, Katalog kla-
sowy I–VII 1929–1930, sygn. 24/75/0/-/12, oddział II, rocznik II, nr 50 (przyp. red.).
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Ojciec przytoczył werset z Awot: „al de’ateift…”262, co w tym wypad-
ku oznaczało wprost: „Ukradli ci to, co ty ukradłeś innym”. Szyfra już 
mu opowiedziała, jak zbiegła z paczką banknotów stuzłotowych, i oj-
ciec nalegał, aby poszli oboje, on i Szyfra, prosić Israela Mosze o wyba-
czenie. Nie mógł stanąć przed Stwórcą z takim grzechem na sumieniu.

Matka umyła mi twarz i zakrwawione plecy, a następnie usiadła, 
żeby zreperować i wyczyścić podartą kurtkę i spodnie. Na szczęście 
tylko szwy były rozdarte, a jej naprawa przypominała ścieg maszyny 
do szycia, przynajmniej jeśli ktoś nie będzie się szczególnie przyglądał. 
Również na szczęście w rozdartej tylnej kieszeni znalazła moją fałszy-
wą kenkartę i świadectwo chrztu.

Położyłem się i  natychmiast zasnąłem. Wstałem na długo przez 
wschodem Gwiazdy Porannej, albo sam, albo obudzony przez jedno 
z rodziców. Najwyraźniej nikt oprócz mnie nie spał tej nocy. Wszyscy 
w piątkę uczestniczyliśmy w naradzie rodzinnej. Po bolesnej porażce 
ostatniej nocy pytanie brzmiało, czy poddać się biegowi losu, czy go 
zniweczyć. Niewyczerpane mistrzostwo ojca w wiedzy midraszowej263 
okazało się decydujące: „Bałwochwalcy wierzyli w  fatum, my, Żydzi, 
wierzymy w Boga. Abraham nie wierzył w fatum. Wyruszył do ziemi 
obiecanej, nie wiedząc o jej istnieniu. Jakub bał się Ezawa, ale nie pod-
dawał się. Podzielił swój obóz na dwie grupy. Jedna idzie tu, a druga 
tam264. Nasi mędrcy uczyli nas: Jeśli ci się nie uda, spróbuj ponownie. 

262  Werset z  Miszny (część Talmudu), przypisywany Hillelowi (główny rabin  
z I w. p.n.e.): „Za to, żeś kogoś utopiła, ciebie utopiono. Ci zaś, co ciebie utopili, zo-
staną utopieni” (tłum. za: Sentencje Ojców…, s. 15 – przyp. red.). Według przekazu 
powiedział to do czaszki pływającej po wodzie. Użycie przez Ben Ziona Wacholdera 
odniesienia do kradzieży w tym wersecie jest niezwykłe.

263  Midrasz stanowi rodzaj biblijnej egzegezy, koncentrującej się albo na aspekcie 
prawnym, albo homiletycznym. Zakłada uważną i dogłębną analizę szczegółów tekstu.

264  Odniesienie do Rdz 32,7–9: „I wrócili wysłańcy do Jakuba i rzekli: Przybyli-
śmy do brata twojego, do Esawa, a on również idzie na spotkanie twoje, a czterysta 
ludzi z nim. I uląkł się Jakub bardzo, i strwożył się; i rozdzielił ludzi, którzy z nim 
byli, i trzody, i bydło, i wielbłądy, na dwa hufce. I rzekł: Jeżeliby napadł Esaw na jeden 
hufiec, a poraził go, wtedy hufiec pozostały ocaleje. (Przekład Izaaka Cylkowa, tam sigla  
Rdz 32,6–9 – przyp. red.).
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Bóg jest dobry – dał nam nadzieję”. To były jego ostatnie słowa, gdy 
drugi raz w ciągu jednej nocy żegnałem się z moją rodziną, cały w sinia-
kach i bez grosza przy duszy.

Gdy wyszedłem z  kuchni na zewnątrz, tym razem skręciłem nie 
w lewo, a w prawo, w stronę tyłu domu, aby po raz ostatni rzucić okiem 
na mojego ojca, matkę, brata i  siostrę, patrzącą z  tylnego okna, jak 
odchodzę. Gdy nasze spojrzenia się spotkały, nie zobaczyłem za dużo, 
ponieważ byłem półślepy bez swoich okularów. Jednak czułem, że ma-
chają do mnie, żebym wracał. Zawahałem się przez chwilę, nie wiedząc, 
co zrobić – wrócić do domu, do rodziny, niezależnie od tego, co się sta-
nie, czy iść dalej. Przypomniałem sobie, że dwóch chłopców z Tarłowa, 
którzy uciekli, tak żałowało opuszczenia swoich rodzin, że zdecydowało 
się włączyć do deportacji Żydów z Ożarowa. Czy to nie tchórzostwo 
zostawić swoją rodzinę bezbronną? Mając świeżo w pamięci ostat-
nie wydarzenia spod stacji kolejowej i wciąż czując ból w kościach po 
pobiciu w Jasicach, nie miałem dość sił, żeby podjąć nowe wyzwanie.

Byłem tak zaabsorbowany swoimi myślami, że nie zwróciłem uwa-
gi na narastający hałas. Nagle usłyszałem odgłos samochodów, do-
chodzący z niedużej odległości od frontu domu. Głównym środkiem 
transportu w Ożarowie był koń, dlatego przejazd pojazdu mechanicz-
nego był nie lada wydarzeniem. Niemcy ciągle używali konnicy, ale do 
deportacji Żydów sprowadzili wszystko, co najlepsze. Nie mogłem 
w żaden sposób pomóc mojej rodzinie. Nie mogłem zabić morderców.

Zamiast wracać do domu, obróciłem się i  pobiegłem w  stronę 
dwóch domów, które oddzielały nasz dom od otwartych pól na wscho-
dzie. Co mnie wówczas uderzyło, to głupota pacyfizmu w obliczu zła. 
Ghandi i  jego zwolennicy mogli używać biernego oporu jako broni 
przeciwko Brytyjczykom, ale taka broń jest całkowicie bezużyteczna 
wobec prawdziwego zła. Dlaczego młodzież z Ożarowa nie przeciw-
stawiła się złu? Teraz, kiedy zawiedliśmy, nie pozostawało nic innego, 
jak tylko uciekać. 

Nie mam pojęcia, ile osób tej nocy uciekło z miasteczka, ale jestem 
pewien, że całkiem sporo. Niektórzy mieli nadzieję, że znajdą schro-
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nienie w kryjówkach, za które zapłacili chłopom265. Inni chowali się 
w lasach. Jeszcze inni rozkopywali własne piwnice, wypełniając je pro-
wiantem. Wówczas jednak nie wiedziałem o tych ludziach. Wiedziałem 
natomiast, że uciekam nie tylko z domu mego ojca, ale też z miastecz-
ka Ożarów, społeczności, która istniała przez stulecia, jak również od 
ludu żydowskiego. Teraz wszyscy Żydzi na świecie zostali zgładzeni. 
Mogę być jedynym Noe, który przetrwał w oceanie gojim.

Zamierzenia nie-Żydów wkrótce stały się jasne. Gdy dotarłem do 
otwartych pól, zobaczyłem światło przenikające przez poranną mgłę. 
Ale widziałem również coś, co wyglądało jak poruszające się latarki, 
z których jedna zmierzała bezpośrednio w moją stronę. Otoczyły mia-
steczko rozbłyskami, aby uniemożliwić komukolwiek ucieczkę. Latar-
ka musiała być całkiem blisko, bo nawet moje krótkowzroczne oczy 
zauważyły mundur Ukraińca w kolorze khaki. Chyba mnie nie zauwa-
żył. Starałem się ruszać szybciej i na czworakach. Ale usłyszał mnie.

„Stój, przeklęty żydzie” –  krzyczał, strzelając z  karabinu. Musiał 
chyba opróżnić na mnie cały magazynek, bo strzały dochodziły przez 
dłuższy czas. Ale byłem już poza jego zasięgiem.

265  Proceder ten opisywał również katolik, Stanisław Turnau z Wlonic: „Czasem 
ludność polska bierze od Żydów grube sumy za ukrywanie ich samych lub ich dzieci, 
a potem gdy Niemcy zaczynają łowienie Żydów, sami im przyprowadzają te nieszczę-
śliwe ofiary, za które przedtem wzięli pieniądze.”; S. Turnau, dz. cyt., s. 107 (przyp. red.).





Fot. 09. pierwsza strona rozdziału drugiego



ROZDZIAŁ II 
 

Sam
Biegłem tak szybko, jak tylko mogłem, i wkrótce zdałem sobie spra-

wę, że trwa wyścig pomiędzy mną a nimi. „Oni” to oddziały niemie-
ckiej, polskiej, ukraińskiej, litewskiej i  częściowo żydowskiej policji, 
które likwidowały sąsiednie miejscowości: Tarłów, Ostrowiec, Opa-
tów, a teraz ruszały na Ożarów. Powietrze wypełniał hałas pojazdów 
mechanicznych, a mnogość świateł rozjaśniała zaułki i przejścia w ten 
pochmurny poranek, w niedzielę, 25 października 1942 roku. Siły Trze-
ciej Rzeszy, może ze sto ludzi, przystąpiły do uczynienia tego świata 
Judenrein266. Ożarów został otoczony od strony okalających go pól, 
aby nikt nie zdołał wydostać się z  pułapki. Dzięki bogatej praktyce 
z dziesiątków sztetlech z łatwością formowano kordony policyjne, od-
dzielające miasteczka od sąsiednich wsi. Czy mnie też złapią?

Tylko jakieś sto metrów oddzielało nasz dom od otwartych pól po 
wschodniej stronie. Biegnąc, minąłem dwie chaty. Pierwsza należała 
do reb Riwele, ożarowskiego rawa i rabina, świętego i cudownego czło-
wieka, który przed wojną znany był z tego, że podobno umiał wypę-
dzać dibukim, duchy, które uwielbiały nawiedzać ciała nieszczęsnych 
panien267. Za jego domem znajdowała się stodoła i chata Wojtockich, 
chłopów, od których kupowałem mleko. Dom rebego, w którym za młodu 

266  Judenrein (niem.) – „oczyszczony z Żydów”. Nazistowski termin na określenie 
obszaru, z którego wszyscy Żydzi zostali usunięci.

267  Rebe (hebr.) – „mój mistrz”. W chederze lub jesziwie zwrot grzecznościowy 
wobec nauczyciela; przez chasydów używany w stosunku do cadyka. Reb (jid.) – „pan”. 
Raw (hebr.) – „mistrz”, „nauczyciel”, także „przywódca”. Określenie używane wobec 
szanowanych przewodników duchowych, nadawane przez społeczność. Rabi (hebr.) – 

„mistrz”, „nauczyciel”. Duchowy przewodnik gminy żydowskiej, posiadający oficjalną 
ordynację. W Talmudzie rabi to tanaita, a raw to amoraita. W tekście słowo reb zacho-
wano w wersji nieodmienionej, dla odróżnienia od zwrotu rebe, ponieważ w dopeł-
niaczu przyjmowałyby identyczną formę (przyp. red.).
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spędziłem wiele dni, tego ranka wyglądał na całkowicie głuchy i ciem-
ny. Ale w stodole Wojtockich tętniło życie. Po przejściu kilku metrów 
za budynek usłyszałem krzyk po polsku: „Stój! Stój, bo będę strze-
lał!” Zignorowałem to i podwoiłem wysiłek, aby biec wciąż szybciej 
i  szybciej. Gdy zaczęły mnie doganiać strzały, przykucnąłem i dalej 
poczołgałem się na czworaka. Musiałem czołgać się dłuższy czas, bo 
gdy się podniosłem, aby zerknąć za siebie, nie zobaczyłem nic, tylko 
głęboką mgłę, która spowiła domostwa. Chaty i stodoły Wojtockich 
nie można już było dostrzec.

Gęsta, ciemna mgła, która tłumiła światło poranka, spowiła rów-
nież Ożarów. Wydawało się, że sztetl przestał istnieć. Jednak świst kul, 
wystrzeliwanych z różnego rodzaju broni, świadczył dobitnie o tym, 
co dzieje się w Ożarowie. Kogo zabiły te strzały? Na pewno nie moją 
starszą siostrę Hendel, która już zginęła od kuli zwycięskiego motocy-
klisty. Może zabiły resztę mojej rodziny, brata Arona i siostrę Szyfrę? 
Niemcy uwielbiali zabijać takie typy jak mój ojciec – z jego szerokim 
czołem, grubymi szkłami okularów, zaniedbaną jasną brodą. Był do-
datkowo ułomny. Tacy ludzie stanowili przekleństwo dla chrześcijan, 
nawet dla tych, którzy nie należeli do partii nazistowskiej. Mój ojciec 
uosabiał dla nich postać ze Starego Testamentu, która musi zostać 
wykorzeniona268. Wiedziałem, że szanse ojca, aby przeżyć spędzanie 
ludzi na rynek, były bliskie zeru. Słuchając tych wystrzałów, zastana-
wiałem się, który z nich przeszywa jego ciało.

Myślałem o  losie dwóch chat, które minąłem podczas ucieczki. 
Nazwanie jednej z nich domem reb Riwele jest o tyle niewłaściwe, że rabi 

268  Jest to praktyczny przejaw teologii zastępstwa, dokładniej supersesjonizmu 
retrybutywnego. Ta teoria „ogniskuje swoje twierdzenia wokół nieposłuszeństwa Żydów, 
którzy w wyniku nieprzyjęcia Jezusa z Nazaretu jako Mesjasza zostali przez Boga uka-
rani wiecznym odrzuceniem. Izraelici zostali wyjęci spod Przymierza miłości, które 
zostało teraz przekazane poganom (nie-Żydom). Nowy Lud Boga obdarowany został 
wiecznym błogosławieństwem, podczas gdy Żydzi zasłużyli jedynie na gniew Boży, 
realizujący się również w ziemskich przeciwnościach. […] Marvin R. Wilson zauwa-
żał, że następstwem odrzucenia i zastąpienia Izraela, ukazania bezsensowności jego 
dalszej egzystencji, będzie usunięcie Żydów z powierzchni ziemi.”; Ł. Rzepka, dz. cyt., 
s. 48–49 (przyp. red.).
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Reuwen Halewi Epstein269 zmarł na początku 1940 roku – i od tego 
czasu w  domu tym mieszkały jego dzieci: syn, rebe Jechiel, i  córka 
o imieniu Chana. Jednakże dla ludzi z Ożarowa rebe Riwele wciąż był 
pośród żywych. Gdyby zmarł przed wrześniem 1939 roku, urządzono 
by mu solidną lewaja270, w której uczestniczyliby wszyscy mieszkańcy 
Ożarowa, nawet najbardziej zadeklarowani epikorsim271 (których było 
wielu), a także Żydzi z sąsiednich miasteczek. Kiedy zmarł w chol ha-
-moed272 Sukot, zastąpił go jego syn, rebe Jechiel, ale nikt i  tak nie 
widział różnicy. Z wyjątkiem mnie. Już jako dziecko uwielbiałem od-
wiedzać ten dom, gdzie często dostawałem pół świeżej bułki z grubą 
warstwą masła, co było dla mnie szczytem dobrobytu.

Głęboko melodyjny rytm recytacji Zoharu przez rebe Riwele od-
krywał przede mną tajemnice wszechświata i  trzech dusz obecnych 
w każdej istocie273, nawet w dzikich zwierzętach. Kiedy intonował ta-
jemnicze wersety Zoharu podczas Szalosz Seudot274, otwierały się nie-
biosa i do śpiewu przyłączały się anioły, chociaż dobrze wiadomo, że 

269  Rywon Epsztajn został wybrany na stanowisko rabina Ożarowa 20 września 
1919 roku. „Wywodził się ze znanej rodziny rabinicznej, w której od przeszło stu lat 
funkcja ta przechodziła z ojca na syna”; ODMiG, s. 445 (przyp. red.).

270  Lewaja (hebr.) – „pogrzeb”. Jak podaje jednak Adler, niemiecki komendant 
wyraził zgodę na pogrzeb, w  którym mogli uczestniczyć członkowie społeczności. 
Kondukt żałobny otoczony był przez członków Judenratu. Z domów Lustiga i Leśniew-
skiego żołnierze pilnowali zgromadzonych, by nie zostali zastrzeleni przez żołdaków; 
por. H. Adler, dz. cyt., s. 175 (przyp. red.).

271  Epikorsim (gr., l.mn. epikores) – określenie osoby, która w sposób otwarty za-
przecza zasadom Tory.

272  Chol ha-moed (hebr.) – powszednia część święta, „półświęto”. Termin ten odno-
si się do środkowych dni Paschy i Sukot, w których zasady odnoszące się do świąt nie 
są tak rygorystyczne i można wykonywać niektóre prace.

273  Według jednej z  zasad zapisanych w  Zoharze ludzka dusza złożona jest 
z trzech elementów: nefesz (zwierzęce instynkty), ruach (moralny aspekt duszy, który 
rozróżnia pomiędzy dobrem a złem) i neszama (wyższy duch, który odróżnia istoty 
ludzkie od innych zwierząt, pozwala nam cieszyć się życiem pośmiertnym, a  także 
umożliwia rozpoznanie istnienia i obecności Boga).

274  Szalosz seudot, inaczej: seuda szliszit (hebr.) – „trzeci posiłek”, podawany zwy-
czajowo w  sobotnie popołudnie, aby wypełnić nakaz spożywania trzech posiłków 
w każdy Szabat. 
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są one upośledzone w tym względzie, bo nigdy nie opanowały języka 
aramejskiego.

Lata później, kiedy stałem się już epikores, moje myśli dalej krążyły 
wokół domu reb Riwele. Jego syn, rebe Jechiel275, był skrajnym prze-
ciwieństwem swego ojca. Twarz reb Riwele wyglądała jak opromie-
niona słońcem Gan Eden. Chociaż zawsze leżała przed nim otwarta 
Księga Świętego Zoharu, niebieskie oczy rebego Riwele często kierowa-
ły się w stronę okna, co dawało jego żonie, rebecin, okazję do rzucania 
oskarżeń, że gapi się na przechodzące kobiety.

Postać reb Jechiela nie miała nic z hadrat panim276 jego ojca. Jego 
blada twarz o szarych oczach wraz z całym jego ciałem pochylały się 
nad ogromnymi, pokrytymi drukiem stronicami. Inaczej niż ojciec, 
którego cała półka z książkami ograniczała się do Tikunim277, Zoharu 
i mnóstwa broszurek o cudownych historiach z udziałem chasydzkich 
rebech –  reb Jechiel posiadał gabinet, który składał się z  aż dwóch 
pomieszczeń. Wszystkie ich ściany zapełnione były kartami Talmudu, 
SZAS Wilna278, poskim279, komentarzami, komentarzami do komenta-
rzy oraz komentarzami do komentarzy do komentarzy.

Ożarów miał sporo bibliotek. W  bejt ha-midrasz znajdowały się 
tomy Talmudu i  innych sefarim, choć zaniedbane. Różne organizacje 
młodzieżowe gromadziły książki w jidysz, w tym klasyczne dzieła, jak 
Dostojewskiego czy Tołstoja, obok tandetnych powieści, które zalewa-
ły Zachodnią Europę. Bundyści i komuniści posiadali znaczne ilości 
książek poświęconych materializmowi dialektycznemu lub innej lite-

275  Jak podaje Adler, powołując się na naocznych świadków, rebe Jechiel zginął 
w czasie likwidacji getta i prawdopodobnie został pochowany w masowej mogile na 
kirkucie; por. H. Adler, dz. cyt., s. 175–176 (przyp. red.).

276  Hadrat panim (hebr.) – „majestat oblicza” albo „królewska postawa”.
277  Tikunim (hebr., l.mn. od tikun – „naprawa”) – jest to dodatek do Zoharu, zawie-

rający 70 komentarzy do pierwszego słowa Tory – Bereszit, napisany w stylu kabali-
stycznego midraszu. To także pewien rodzaj modlitw i rytuałów, których praktykowa-
nie miało dawać efekt teurgiczny (z gr. „cudowny” – przyp. red.).

278  Wydanie Talmudu, które wyszło drukiem w 1880 roku w Wilnie. Uznawane 
jest do dzisiaj za standardowe wydanie Talmudu babilońskiego.

279  Poskim (hebr., l.mn. od posek) – rabini będący autorytetami w prawie żydow-
skim. Także – jak w tym przypadku – termin używany na określenie ich dzieł. 
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ratury marksistowskiej. Ale tylko rebe Jechiel miał swoją własną bi-
bliotekę. Ściany i „kolumny” sefarim280 poświęconych najdrobniejszym 
szczegółom halachy281. Tak więc, choć rebe Jechiel nigdy nie był moim 
ulubieńcem, był nim jego księgozbiór. Często siadywaliśmy po przeciw-
nych stronach sosnowego stołu, nie zwracając na siebie uwagi.

Wkrótce zauważyłem, że gdy siedziałem, studiując księgi z biblio-
teki reb Jechiela, jego siostra Chanele282, o twarzy z dużymi brązowy-
mi oczami, podobnej do jej ojca, zawsze znajdowała wymówkę, żeby 
znaleźć się w sąsiednim pokoju. Bawiliśmy się razem, gdy mieliśmy 
po dwa latka. Teraz wymienialiśmy tylko spojrzenia, gdy się mijaliśmy. 
Oboje byliśmy zbyt nieśmiali i  małomówni, żeby dać sobie choćby 
najmniejszą wskazówkę, jak bardzo się sobie podobamy.

Po raz ostatni spojrzałem w tamtą stronę w ten dzień, w Churban 
Ożarowa, i myśl o Chanele i rebem Jechielu pozostała jeszcze chwilę 
w mojej głowie. Co się stanie z setkami sefarim, których opasłe tomy 
zakrywały ściany i  wypełniały szafki? Co się stanie z  tym domem, 
w którym zawsze mogłem znaleźć schronienie przed prozą świata do-
czesnego, wchodząc do świata mistycyzmu i rabinicznej nauki?

Jeśli chodzi o chatę i stodołę pana Wojtockiego, to najlepiej zapa-
miętałem krowę. Ocieliła się w styczniu i wkrótce zacząłem przycho-
dzić co wieczór, aby oglądać, jak Wojtocki ją doi. Pan Wojtocki był 
kimś w  rodzaju chłopskiego filozofa, a  przy tym pobożnym katoli-
kiem. „Patrzyłeś kiedyś na twarz księżyca w pełni?” – zapytał. „Tak” – 
odrzekłem. „Ale jeślibyś się dobrze przypatrzył – nalegał – zobaczył-
byś twarz Chrystusa”. Cytując zarówno Arystotelesa, jak i Majmoni-
desa283, których czytałem w bibliotece reb Jechiela, odpowiedziałem 
mu, że to niemożliwe. Jezus był śmiertelnikiem, podczas gdy księżyc 

280  Tj. półki z książkami.
281  Halacha (z hebr.) – prawo żydowskie, obejmujące Torę pisaną i ustną.
282  Była internowana w obozie pracy w Skarżysku-Kamiennej. Adler podaje, że ode-

szła w wieku dwudziestu lat, nie mając już dłużej siły do walki; por. H. Adler, dz. cyt., 
s. 176 (przyp. red.).

283  Majmonides uważał chrześcijan za bałwochwalców; por. P. Majdanik, Relacje 
judaizmu do chrześcijaństwa (i islamu) w ujęciu Majmonidesa, w: „Estetyka i krytyka” 
2012, nr 27, s. 219–236 (przyp. red.). 
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należy do ciał niebieskich, które są utworzone ze specjalnego żywiołu, 
niewystępującego na ziemi. Ziemskie substancje składają się z czterech 
żywiołów, natomiast niebiańskie –  z piątego, zwanego helem. Wojto-
cki nie mógł zacytować Arystotelesa, więc zapytał swojego księdza, jak 
odpowiedzieć żydowskiemu chłopcu, któremu sprzedaje mleko. Ksiądz 
poradził mu, aby nie sprzedawał mleka i nie rozmawiał z niewiernymi, 
którzy dostają to, na co sobie zasłużyli za zabicie Boga284.

Teraz jego stodoła służyła za kwaterę dla polskiej policji podczas 
operacji przesiedlania Żydów z Ożarowa. Stąd przyleciały kule, które 
nieomal mnie zabiły.

Przyszło mi wówczas do głowy, że krowy mogą zapewnić lepszą 
ochronę niż podrobiona kenkarta schowana bezpiecznie w mojej kie-
szeni. Odwiązałem krowie sznury od drzewa i związałem ze sobą dwa 
ich końce. Krowy ruszyły za mną ochoczo. Prowadziłem je, schodząc 
w  stronę otwartej drogi, która łączyła Ożarów z  sąsiednimi wioska-
mi. Pojazdy mechaniczne wiozły właśnie w stronę Ożarowa Niemców, 
którzy mieli wziąć udział w deportacji. I po prostu przejeżdżały obok 
aroganckiego wiejskiego chłopaka, który najwyraźniej nie zwracał na 
nie uwagi, ponieważ prowadził dwie krowy do byka. Jeden pojazd za-
trzymał się na chwilę, a kierowca zaczął na mnie krzyczeć, żebym się 
wynosił do diabła ze środka drogi, bo inaczej rozkaże swemu zastępcy 
zrobić z nami, polskimi chłopami, to, co mają zrobić z tymi verfluchte 
Juden285. Nic nie odpowiedziałem, tylko uśmiechnąłem do niego, jakby 
pogratulował mi wyjątkowo pięknych krów. 

284  Kolejny przykład supersesjonizmu retrybutywnego, który zakładał koniecz-
ność poniesienia kary za „Bogobójstwo”. Deklaracja o  stosunku Kościoła do religii 
niechrześcijańskich, ogłoszona 28 października 1965 roku przez Sobór Watykański II, 
podkreślała: „[…] choć władze żydowskie wraz ze swymi zwolennikami domagały 
się śmierci Chrystusa, jednakże to, co popełniono podczas Jego męki, nie może 
być przypisane ani wszystkim bez różnicy Żydom wówczas żyjącym, ani Żydom 
dzisiejszym. Chociaż Kościół jest nowym Ludem Bożym, nie należy przedstawiać 
Żydów jako odrzuconych ani jako przeklętych przez Boga, rzekomo na podstawie 
Pisma Świętego”; Sobór Watykański II, Nostra aetate, 4 (przyp. red.). 

285  Verfluchte Juden (niem.) – „przeklęci Żydzi”. Określenie to często pojawia 
się w żydowskich wspomnieniach z czasu wojny. Jerzy Makowski, polski Żyd, który 
przeżył wojnę, podszywając się pod hitlerowca, pisał: „Jeszcze dwie godziny tylko 
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Musieliśmy w trójkę przejść jakieś dwa, trzy kilometry, bo wkrótce 
dotarliśmy do rozwidlenia drogi. Aż do tego miejsca uciekałem z Oża-
rowa, nie zastanawiając się nawet, dokąd idę. Teraz stałem przed dwoma 
drogowskazami: jeden wskazywał na Annopol (albo Rachew, w jidysz), 
a drugi na Zawichost. Rachew286 był trochę bliżej, ale nigdy tam nie 
byłem. Poza tym, żeby tam dotrzeć, trzeba było przejść przez most na 
Wiśle, który pełnił rolę ważnego szlaku dla pojazdów wojskowych jadą-
cych na front wschodni, był więc czasem mocno strzeżony. Zawichost 
leżał na zachodnim brzegu rzeki i – o ile wiedziałem – Żydzi nie zosta-
li stamtąd jeszcze deportowani. W Zawichoście urodził się mój ojciec, 
a ja byłem w tym miasteczku kilka lat wcześniej, aby złapać parowiec do 
Warszawy287, gdy wybierałem się do jesziwy w Baranowiczach288.

i dwaj verfluchte Juden dotkną własnymi stopami niemieckiej ziemi, profanując tym 
aktem świętość tego miejsca, siedzibę hitlerowskich bogów, gdzie rodzą się zbrod-
nicze, ludobójcze plany, skąd płyną rozkazy na wszystkie strony świata, by niszczyć, 
grabić, zabijać i  zabijać dla chwały i  potęgi niemieckiego narodu, narodu panów, 
nadludzi, aby się ziścił Mit XX wieku.”; J. Makowski, Uciekinier, Warszawa 2015, loc. 
4940 (przyp. red.).

286  Mowa o  Annopolu nad Wisłą (woj. lubelskie, powiat kraśnicki), czasem 
mylnie utożsamianym z Annopolem w powiecie ostrogskim koło Wołynia, w któ-
rym działał Meszulam Zusja, uczeń Dow Bera z Międzyrzecza. Annopol powstał 
na gruntach wsi Rachów, najpóźniej w XV wieku. Miasto lokowano jednak dopiero 
w 1761 roku. Jego nazwa nie przyjęła się przez kilka stuleci, jeszcze pod koniec XVI-
II wieku nazywany był Rachowem. Potwierdzają to miejskie pieczęcie z 1778 i 1790 
roku, z podpisem: „Pieczęć miasta Annopola czyli Rachowa”. Dopiero w wieku XIX 
utrwaliła się odrębna nazwa. W 1869 roku stracił prawa miejskie i stał się częścią 
gminy Rachów, która dwa lata później została przemianowana na gminę Annopol. 
Likwidacja getta w Annopolu, zamieszkiwanym przez niemal 2000 osób, rozpoczęła 
się 15 października 1942 roku. Por. M. Kubiszyn, Śladami Żydów. Lubelszczyzna, 
Lublin 2001, s. 30–33; Zusja z  Annopola, w: PSJ II, s. 837; M. Buber, dz. cyt.,  
s. 172–177 (przyp. red.).

287  W 1927 roku kilku właścicieli zawiązało spółkę pod nazwą Polska Żegluga 
Rzeczna „Vistula”. Na odcinku Sandomierz-Gdańsk i Gdynia kursowało w sumie ponad 
30 statków (luksusowych, towarowo-osobowych), a także holowniki, barki i berlinki. 
Jeszcze w  1938 roku prowadzona była regularna żegluga na odcinku Sandomierz-

-Warszawa. Por. J.W. Gan, Z  dziejów żeglugi śródlądowej w  Polsce, Warszawa 1978,  
s. 264; P.T. Śliwiński, Krótka historia żeglugi parowej na Wiśle, „Notatki Płockie” 2011, 
t. 56, nr 4 (229), s. 6 (przyp. red.).

288  „Baranowicze stanowiły ważny ośrodek ortodoksji w Polsce, głównie ze wzglę-
du na rabina Elhanana Wassermana (1875–1941), dziekana Ohel Tora Jesziwa, która 
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Krowy były dobrymi towarzyszkami. Recytowałem im. Wydawało 
się, że szczególnie uważnie słuchały fragmentów z pierwszego roz-
działu Księgi Izajasza: „Wół zna swego właściciela, a osioł…”289. Po-
czątkowo krowy nie zwracały uwagi chłopów na koniach i na wozach, 
a także idących pieszo, zmierzających tłumnie do Ożarowa. Oczywi-
ste było, że owi chłopi nie udają się do kościoła. Szli, aby mieć swój 
udział w łupach – strzępach, które pozostały po zniszczeniu Ożarowa. 
Dwóch młodzików, mniej więcej w moim wieku, podeszło do mnie 
i poradziło, żebym zostawił krowy u jakichś chłopów. Nie było sposo-
bu, żeby ciągnąć te dwa zwierzęta albo choćby jedno z nich całą drogę 
do Zawichostu.

Krowy spełniły swoje zadanie, odwracając ode mnie wszelkie po-
dejrzenia, że uciekam przed Niemcami. Uwolniłem je pośrodku drogi, 
pozostawiając własnemu losowi, i pośpieszyłem drogą do Zawichostu.

W dzieciństwie często podsłuchiwałem, jak ojciec opowiadał, co wie-
dział z opowieści na temat śmierci swoich rodziców: matki przy jego 
narodzinach oraz ojca dwa lata później. Dziadek Mendel Wachol-
der dobrze prosperował jako kupiec drzewny, który wycinał drzewa 
z okolicznych lasów i wysyłał je Wisłą do Gdańska. Rozsiane tu i ów-
dzie księgi z niekończącymi się tablicami logarytmicznymi stanowiły 
jedyne materialne ślady po moim dziadku ze strony ojca. Księgi te 
wywoływały moją frustrację, bo miałem w zwyczaju uczyć się na pa-

przyjmowała rocznie ponad 400 studentów. Rabi Wasserman, urodzony w Rydze, stu-
diował w jesziwach w Wołożynie i w Telszach, i znajdował się pod wpływem przede 
wszystkim rabina Israela Meira ha-Kohena z Radunia (znanego jako Chafec Chajim, 
1838–1933), jednego z największych myślicieli ortodoksyjnych swoich czasów. Po po-
bytach w kilku społecznościach, pod koniec I wojny światowej Wasserman przybył do 
Baranowicz. Jako antysyjonista zakazywał swoim studentom czytania czasopism in-
nych niż te, które publikowała Agudat Israel. Nie pozwalał im też uczestniczyć w spot-
kaniach Oneg Szabat odbywających się w miejscowych synagogach, aby uchronić ich 
przed wpływami syjonizmu” [Y. Bauer, Jewish Baranowicze in the Holocaust, “Yad 
Vashem Studies”, Jerusalem 2003, t. 31, s. 95–152 (dostęp: yadvashem.org). Por. Bara-
novichi, w: EJ III, s. 133–134; Wasserman, Elhanan Bunim, w: EJ XIX, s. 684 – przyp. red.].

289  Iz 1,3: „Wół zna swego właściciela, a osioł – żłób swego pana, ale Izrael nie zna, 
mój lud nie rozważa” (Biblia Warszawska – przyp. red.).
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mięć każdej książki, która znajdowała się w  domu, ale nie mogłem 
zrozumieć znaczenia tych sinusów i cosinusów. Mój ojciec rozumiał 
te tablice, ponieważ przed moim urodzeniem zajmował się wycin-
ką drzew. Słyszałem, że proceder ten został zainicjowany przez pa-
triarchę rodu Wacholderów, posiadającego znaczne majątki ziemskie 
w  Lipsku i  Kraśniku. Jeszcze w  moich czasach kuzyn ojca, Mejlech 
Wacholder (który miał siedem córek), wciąż był właścicielem zakładu 
obróbki drewna.

Osierocony we wczesnym dzieciństwie, ojciec mój wraz ze swoją sio-
strą Simtche zostali zabrani przez brata mojej babki, Zalmana Guthol-
tza290, który wziął również w posiadanie schedę po moim dziadku, stając 
się dla niepełnoletnich dzieci epitroposem291. Szybko stracił powierzoną 
mu fortunę, co zmusiło go do całkowitego porzucenia interesu drzewne-
go i zarabiania na życie jako księgowy w banku w Zawichoście.

Inne dzieci Zalmana mieszkają teraz w Warszawie, natomiast jego 
najmłodszy syn, Eli, odziedziczył po nim posadę księgowego. Wuj Za-
lman odwiedzał nas od czasu do czasu, ale ja byłem w domu Eliego 
tylko raz, podczas mojej podróży do jesziwy. Kilka lat później prze-
spałem w tym domu dwie noce i zjadłem obiad, ale nie zdołałem wy-
razić należnej wdzięczności za tę gościnę, biorąc za rzecz oczywistą, 
że kuzyni są na tym świecie po to, żeby dawać strawę i schronienie 
nieszczęśliwym członkom swojej rodziny. Wspomnienia minionych 
lat nie powinny mieć znaczenia teraz, gdy miałem pojawić się przed 
osłupiałym Elim, ze spodniami i koszulą uwalanymi krowim moczem 
i łajnem. Ale w jakiś sposób miały. Widok banku Eliego i nadbrzeża, 
z którego kiedyś odpłynąłem łodzią do Warszawy, wywarł na mnie 
wielkie wrażenie.

290  Zalman urodził się w rodzinie Jechiela i Beli. Zginął w Zawichoście w wieku 
ok. 70 lat, co pozwala przypuszczać, że urodził się ok. 1870 roku. Pełnił funkcję sekre-
tarza gminy żydowskiej w Zawichoście, za co pobierał wynagrodzenie w wysokości 
1300 zł. Por. Pages of Testimony, Yad Vashem, ID 3962145; por. APK, Urząd Woje-
wódzki Kielecki I, sygn. 1675, k. 20, 33, 268 (przyp. red.).

291  Epitropos (gr.) – „opiekun”.
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Zawichost leżał w odległości jakichś 20 kilometrów od Ożarowa, 
ale cywilizacyjnie dzielił je ogromny dystans. Zawichost miał tylko 
główną ulicę, podczas gdy w Ożarowie główna ulica rozgałęziała się 
w  mniejsze uliczki, zaułki i  boczne drogi. Wszystkie domy w  Zawi-
choście były drewniane. Wiele z nich było zabytkami jeszcze sprzed 
I wojny światowej. W ich wnętrzach dominowały ogromne, opalane 
drewnem piece, na których młodsi członkowie rodziny sypiali zimą 
i  latem. Jidysz wymawiało się tu jak u Żydów w Galicji, szczególnie 
w Sandomierzu, a ludzie kiwali się tu mocniej292 podczas wypowiada-
nia modlitw. Inaczej niż w Ożarowie, który przechodził transformację 
od 1918 roku, gdy Polska oderwała się od Rosji, ludzie w Zawichoście, 
co szczególnie widać było po młodzieży, zachowali swój dawny sposób 
bycia. Tak więc syjonizm i  socjalizm, które tak głęboko wpłynęły na 
moje miasteczko, w Zawichoście nie wywołały zbyt wielu zawirowań.

Poczułem głęboką ulgę, gdy zapukałem do drzwi kuzyna Elie-
go. Przed świtem wyruszyłem z domu jako żydowski chłopiec, który 
ucieka przed piekłem na ziemi, a w ciągu kilku godzin zostałem zre-
dukowany do postaci zwierzęcia i pastucha. Teraz, mimo schowanej 
w kieszeni kenkarty, znowu byłem Żydem i znów nazywałem się Ben 
Zion Wacholder, który przyszedł odwiedzić swojego niezbyt lubianego 
kuzyna w Zawichoście.

Nic nie przygotowało mnie na wstrząs wywołany tym, że muszę 
kłamać w sprawie własnego imienia. Z mlekiem matki wyssałem pew-
ność, że Abraham i Sara, Izaak i Rebeka, Jakub, Lea i Rachela są mo-
imi rodzicami i dziadkami, w nie mniejszym stopniu niż mój własny 
ojciec i matka. Tora Mojżesza, wraz z dziesiątkami komentarzy oraz 
komentarzy do komentarzy, z  których większość mogłem recytować 
z pamięci, otworzyła przede mną wspaniały świat, w którym Żyd jest 
najbardziej wzniosłą istotą na tej ziemi. 

Każde słowo Tory może być interpretowane na siedemdziesiąt spo-
sobów, albo raczej siedemdziesiąt razy siedemdziesiąt. Nie starczyłoby 

292  Praktyka zwana szoklen (jid.). Niektórzy Żydzi podczas modlitwy kołyszą się 
w przód i w tył, aby wyrazić swoją gorliwość.
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papieru na świecie, aby zapisać wszystkie znaczenia pierwszego sło-
wa Tory. Chodzi o słowo Bereszit293. Ibn Ezra294, Ramban295, Ralbag296, 
Sforno297, nie mówiąc już o Rambamie298 – każdy z nich w inny sposób 
wykłada znaczenie słowa Bereszit. Są też tacy, jak Spinoza299, którzy wie-
rzą, że nie było żadnego Początku i nie ma czegoś takiego jak Bereszit.

Z pewnością jednak Spinoza zdradził swojego mistrza Majmonidesa 
i bez wątpienia porzucił swój lud, negując Bereszit. Czyż dziesięć godzin, 
które minęły od czwartej rano do drugiej po południu, nie świadczy 
o prawdziwości Bereszit? Cóż innego działo się teraz w Ożarowie, jak 
nie Tohu wa-wohu300? Zmieniając jedną literę (sz na ch) w słowie bere-
szit –„na początku”, odkryjemy w nim słowo acharit –„koniec”.

293  Bereszit (hebr.) –  „na początku”. Pierwsze słowo Biblii, od którego wzięła nazwę 
pierwsza księga Tory.

294  Abraham ben Meir Ibn Ezra (1092–1167) – komentator Biblii, filozof, astrolog, 
poeta.

295  Rabi Mosze ben Nachman – akr. Ramban (1194–1270) – rabin, medyk, ka-
balista, który oprócz innych dzieł napisał słynny komentarz do Tory; zwany też: Na-
chmanides.

296  Rabi Lewi ben Gerszon – akr. Ralbag (1288–1344) – matematyk, astronom, 
lekarz, żydowski filozof i komentator Biblii w ujęciu naukowym i racjonalistycznym, 
zwany też: Gersonides. 

297  Obadiah ben Jakub Seforno (1475–1550) – żydowski komentator Biblii, filozof, 
lekarz z Włoch.

298  Rabejnu Mosze ben Majmon – akr. Rambam (1136–1204) – filozof, kodyfika-
tor prawa religijnego, lekarz, zwany też: Majmonides. XII-wieczny rabin, urodzony w Hi-
szpanii, żyjący w Egipcie. Napisał jedne z najważniejszych żydowskich ksiąg o prawie 
i filozofii.

299  Baruch Spinoza (1632–1677) – filozof niderlandzki żydowskiego pochodzenia. 
Wierzył, że cała natura jest jedną substancją i  że Bóg jest tożsamy z  tą substancją. 
Został ekskomunikowany przez ówczesne sądy żydowskie, których wyrok pozostaje 
w mocy po dzień dzisiejszy.

300  Odwołanie do pierwszych wersetów Księgi Rodzaju: „Na początku stwarzania 
przez Boga nieba i ziemi, kiedy ziemia była bezkształtną pustką i ciemność [była] nad 
powierzchnią otchłani, a  Boska Obecność unosiła się nad powierzchnią wód, Bóg 
zechciał, aby było światło [duchowe]. I było światło” (Przekład: Tora Pardes Lauder). 
Tohu wa-wohu stanowiła bezkształtną pustkę, która istniała, zanim Bóg stworzył 
wszechświat (przyp. red.).
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Ależ z ciebie głupiec, Ben Zionie – powiedziałem do siebie. – Z czy-
stego racjonalisty zamieniasz się w istnego mistyka. 

Tak, ale teraz nie nosisz imienia Ben Zion Wacholder, jakie zostało 
ci nadane przy urodzeniu, tylko jakieś skradzione miano, Wacław Ka-
czyński, z podrobionym świadectwem chrztu nieistniejącego chrześci-
janina. Kim jestem – Ben Zionem czy Wacławem? Czy to jest początek, 
czy koniec?

Obecnie byłem zarówno Bereszit, jak i Acharit. Zaczynającym od 
niczego i powracającym do niczego. Jeśli mogłem się zmienić w goja 
w ciągu dziesięciu godzin, to z pewnością musiało być trochę prawdy 
w idei metempsychozy301. Teraz jednak Celem Elohim302 powracał do 
mojej neszome303. Znów byłem Ben Zionem, który odwiedza w Zawi-
choście kuzyna, swojego ziomka, potomka Abrahama.

Było po drugiej po południu, gdy wchodziłem do domu kuzyna 
Eliego. Bogactwo tego miejsca – rzeźbione meble, grube dywany, krze-
sła z  wysokim połyskiem, mahoniowe biurka –  ostro kontrastowało 
z połamanymi meblami, które właśnie zostawiłem za sobą dla nowych 
polskich posiadaczy304. Przed wojną ten przedni pokój służył jako 
bank i trzy lata niemieckiej okupacji prawie nie naruszyły widocznego 
tu dobrobytu domowników.

301  Metempsychoza (gr.), gilgul neszamot (hebr.) – „wędrówka dusz”. Kabalistycz-
na koncepcja oczyszczania dusz lub zstępowania dusz sprawiedliwych w celu uczynie-
nia dobra dla świata (przyp. red.).

302  Celem Elohim (hebr.) – „obraz Boga”. Zgodnie z Torą Bóg stworzył człowieka na 
swój obraz. Istnieją różne filozoficzne konsekwencje pozostawania „obrazem Boga”, 
m.in. zachowywanie się w sposób godny tego obrazu. 

303  Neszome, inaczej: neszama (hebr.) – „dusza”.
304  Turnau pisał pod koniec października 1942 roku: „[…] dziwię się ludziom, 

którzy mogą cieszyć się gehenną żydowską, sami oni wydają świadectwo o  swoim 
niskim poziomie moralnym. Jakżeż niestety ta postawa naszej ludności w  obliczu 
takiego nieszczęścia jest godna potępienia. Chłopi i drobne mieszczaństwo – myślą 
głównie o tym, aby na Żydach zrobić dobre interesy i wykupować od nich za bezcen 
co się tylko da. Ohydne jest plądrowanie mieszkań i  sklepów żydowskich podczas 
masakry i znęcania się nad Żydami niemieckich oprawców.”; S. Turnau, dz. cyt., s. 107 
(przyp. red.).
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W przeciwieństwie do Ożarowa, który znajdował się na głównej 
trasie, droga do Zawichostu wymagała objazdu do miasteczka, które 
leżało nad Wisłą, ale nie miało własnego mostu, którym można by 
przekraczać rzekę. Niemcy rzadko się tu zapuszczali, więc miasteczko 
było pozostawione samo sobie, podobnie jak Ożarów. Do Ożarowa 
przenieśli się jednak ludzie z Wiednia, Warszawy, Łodzi i Włocław-
ka, którzy opowiadali o brutalności okupanta wobec Żydów. Zawichost, 
jako miejsce będące ferworfene305, pozostawał odporny na te wpływy. 
Był znacznie mniej okaleczony niż sąsiednie miasteczka. W Ożarowie 
byłoby nie do pomyślenia, aby każdemu, kto wchodzi do przedniego 
pokoju, prezentowały się maszyny do pisania. Niemcy zajęliby się ta-
kimi zbytkami podczas któregoś z niedawnych, łupieskich i niszczyciel-
skich, najazdów na miasteczko. Ale tutaj stały one na nieskazitelnie 
błyszczących biurkach.

Grube warstwy zwierzęcych i ludzkich odchodów, które pokrywały 
moje ciało od stóp do głów, oraz wycieńczona twarz okryta brudem 
wywarły złe wrażenie na moim kuzynie i jego żonie. Pierwsze słowa 
Eliego brzmiały: „Co ty tu robisz? Dlaczego nie wszedłeś od tyłu albo 
przez piwnicę?” Jego żona dodała, że nigdy nie widziała kogoś bar-
dziej brudnego ode mnie. Nie powiedziałem ani słowa, ale wskaza-
łem ruchem głowy, że jeśli nie jestem mile widziany, to mogę odejść. 
Oczywiście nie miałem dokąd. Byłem bez grosza, całkowicie wyczer-
pany, wygłodniały i ogromnie wstrząśnięty poprzednimi wydarzenia-
mi. Jednak nie miałem w zwyczaju żebrać o pomoc. Jestem akszan306, 
który z uporem unika uległości i poniżenia. Prędzej bym ukradł, niż 
zniżył się do żebrania.

Odwróciłem się i zacząłem iść w stronę wyjścia bez słowa pożeg-
nania.

W pewnym sensie w  scenie tej odzwierciedlał się spór rodzinny, 
który powstał pomiędzy moim ojcem a ojcem Eliego. Mój ojciec nigdy 
nie przestał wspominać o roztrwonieniu przez wuja Zalmena majątku 

305  Ferworfene (por. niem. verwerfen) – „odrzucić”. Tutaj: „odległy, leżący na uboczu”.
306  Akszan (hebr.) – „człowiek uparty”.
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rodzinnego, nie mówiąc już o nadan307 ciotki Simtche i jego własnym 
spadku. Z kolei wuj Zalmen musiał zapewne czuć, że ojciec i Simtche 
nie okazują mu należytej wdzięczności za opiekę, którą ich otoczył.

Ledwo otworzyłem drzwi na zewnątrz, gdy Eli i Gitele zawołali, 
żebym nie wychodził. Umyłem się trochę i podano mi świeże bułki, 
masło, śledzia, sardynki, ser szwajcarski, ciastka, mleko i ersatz kawy – 
obfity posiłek, w sam raz tyle, ile chciałem. Jedzenie nigdy nie było dla 
mnie ważne, ale po dniu prawie że głodowania mój żołądek domagał się 
pokarmu. Kiedy jadłem, Eli i Gitele nawet na chwilę nie przestawali 
mnie pytać, co wydarzyło się w  Ożarowie. Nie odpowiadałem. Po 
posiłku opisałem krótko, co stało się wczoraj i co – jak myślę – dzieje 
się w Ożarowie obecnie, a bez wątpienia za kilka dni nastąpi także i tu, 
w Zawichoście308.

Tak, jakby moje słowa były kulami, Eli i Gitele zaczęli krzyczeć bez 
składu, płakać na głos, co przypomniało mi o kobietach, które przy-
chodziły do bejt ha-midrasz, gdzie siedzieliśmy głęboko pochłonię-
ci księgami Talmudu, otwierały arkę, w której znajdowały się święte 
zwoje Pisma, i histerycznie błagały Boga o wybaczenie ich niewyba-
czalnych grzechów, byleby tylko ich ukochany mąż lub dziecko zostali 
ocaleni od śmierci. Próbowałem uspokoić moje kuzynostwo, na próżno.

Gitel (lub Genia – jak wolała, by do niej mówić) dorastała w War-
szawie w czasie I wojny światowej i głęboko przesiąkła germanofilią, 
widoczną po wydaniach Goethego w świeżo naoliwionych oprawach 
z błyszczącej skóry, stojących na jej półkach. Ile bym dał lata temu, 
gdy wracałem z jesziwy przez Zawichost, żeby przeczytać te gotyckie 
inskrypcje w starannie ułożonych tomach niemieckich klasyków.

Starsza od Eliego jakieś pięć, sześć lat, Gitel poślubiła go, gdy przy-
jechała odwiedzić swojego brata Motla w 1933 roku. Ostatnie wyda-
rzenia prawie nie naruszyły jej przekonania, że te wszystkie opowieści 
o  niewypowiedzianych okrucieństwach Niemców były kłamstwami. 

307  Nadan (jid.) – „posag”.
308  Likwidację getta w Zawichoście przeprowadzono 29 października 1942 roku; 

por. Zawichost, w: ECAG IIA, s. 352–354 (przyp. red.).
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Ludzie są z natury dobrzy, a Niemcy są lepsi od innych. Eli wierzył 
we wszystko, co mówiła jego żona. Odizolowanie Zawichostu od tego,  
co działo się wokół, chroniło ich przed rzeczywistością. 

Gitel i Eli zrozumieli teraz, że i oni zostaną zmieceni przez naród, 
który przez długi czas uważali za najwyższe osiągnięcie rodzaju ludz-
kiego. To było tak, jakby ziemia nagle się pod nimi rozstąpiła. Zaczęli na 
mnie krzyczeć i  lżyć mnie, jakbym był kimś najpodlejszym na świe-
cie i ponosił odpowiedzialność za smutny stan, w jakim ten świat się 
znalazł. Nie mogli mi wybaczyć, że załatwiłem sobie podrobiony akt 
chrztu, co uważali za zdradę.

Miałem nadzieję na trochę snu u Eliego i Gitel Gutholtzów, zanim 
wyruszę w nieznane, ale nie mogłem znieść tej histerii, która przekra-
czała wszystko, czego mogłem się wcześniej spodziewać. Krzyknąłem 

„Do widzenia!” i zostawiłem ich. Mogłem zapukać do drzwi jakiego-
kolwiek domu i po przedstawieniu się dostałbym schronienie na tę 
noc. Ale brakowało mi na to sił. Zamiast tego chodziłem główną ulicą 
w stronę Wisły i z powrotem. Równie dobrze mogę zacząć uczyć się, 
jak radzić sobie bez jakiejkolwiek pomocy, i  jak przeżyć w  miejscu, 
w którym wszyscy wokół są moimi śmiertelnymi wrogami.

Jestem teraz sam, ścigany przestępca, skazany na śmierć przez naj-
potężniejsze armie na świecie. Te armie zabiły moją siostrę i mojego 
brata, mojego ojca i matkę – nie w wyniku jakiejś wojennej gorączki, 
ale w  ramach celowej, racjonalnej polityki. Zewnętrzny powód był 
taki, że w ten właśnie sposób objawia się faszyzm i nazizm. Ale powód 
ten był zbyt powierzchowny. Kuzyni Eli i Gitel, którzy mnie na swój 
sposób wypędzili, nie byli ani faszystami, ani nazistami.

Musiałem chodzić tam i z powrotem przez dobrą godzinę. Księżyc 
w pełni schował się za grubymi chmurami, a pierwsze krople deszczu 
zwiastowały ulewę.

Podczas gdy jedna strona mojej istoty nakłaniała mnie do poszuki-
wania samotności, aby ćwiczyć się w samowystarczalności, druga strona 
mówiła mi, że oszukuję samego siebie, myśląc, że będę w stanie przeżyć 
samodzielnie. Życie w samotności doprowadzi tylko do desperacji, któ-
ra prędzej czy później wpędzi mnie w ręce Polaków lub Niemców.
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Potrzebowałem nie tyle ochrony dla mojego ciała, co ochrony dla 
mojej duszy, to znaczy dla mojego żydostwa. Jedyny kawałek papie-
ru, który miałem w tylnej kieszeni, oskarżał mnie. Świadectwo chrztu, 
potwierdzające, że jestem gojem, unieszczęśliwiało mnie bardziej niż 
żywioły, które jakby sprzysięgły się przeciwko mnie. Deszcz, wiatr, 
ciemność i zimne błoto były nie do zniesienia. W Ożarowie posiadanie 
podrobionych dokumentów zdawało się sprawą zewnętrzną, czymś, co 
nie dotyka mnie wewnętrznie – moje żydostwo było zbyt oczywiste. 
Tu, w osamotnieniu, po porzuceniu mojego ojca i matki, brata i siostry 
oraz moich przyjaciół, czułem do siebie wstręt, że jestem gotów zacho-
wywać się jak marrano309, mumar310, meszumad311.

Bycie gojem było wystarczająco złe, ale stanie się czynnym gojem 
wydawało się najokropniejszą rzeczą, jaka mogła się przytrafić. Czyż 
Majmonides nie orzekł, że można złamać 610 przykazań, aby ratować 
życie, ale nie ma usprawiedliwienia dla przekroczenia pozostałych 
trzech: zakazów morderstwa, kazirodztwa i bałwochwalstwa312. Nawet 
przez chwilę nie miałem wątpliwości, że faktyczny akt chrztu czy uzna-
nie boskości Jezusa łamały literę i  ducha pierwszego oraz drugiego 
przykazania. Sprawa nie wydawała się tak prosta w przypadku posia-
dania podrobionych skrawków papieru, potwierdzających, że uczest-
niczyłem w takim akcie lub dokonałem takiej deklaracji. Oczywiście, 
już w Ożarowie uważałem, że jestem wolny od Tory, i zacząłem wąt-
pić w istnienie Boga. Przekonywał mnie panteizm Spinozy, w którym 

309  Marrano, inaczej: marrani (hiszp.) – „świnia”. Termin odnoszący się do Żydów 
zmuszonych do przejścia na katolicyzm przez hiszpańską inkwizycję, którzy jednak 
kontynuowali w ukryciu praktykowanie judaizmu (obecnie słowo to uważane jest za 
obraźliwe). 

310  Żyd, który porzucił prawa Tory albo dokonał konwersji na inną religię.
311  „Żyd, który z własnej woli porzucił judaizm dla innego wyznania, w skrócie: 

apostata”; The New Jewish Encyclopedia, red. D. Bridger, New York 1976, s. 317.
312  Tora ma zawierać dokładnie 613 przykazań, z czego 248 to nakazy (liczba ta 

według tradycji jest równa liczbie członków ciała), a 365 to zakazy (ich liczba odpowia-
da dniom roku słonecznego) (przyp. red.).
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świat nie miał początku ani końca. Jakie więc miało znaczenie to, czy 
postępuję teraz wbrew Torze?

Z pewnością kilku średniowiecznych rabinów skłonnych było uwa-
żać, że chrześcijanie nie są bałwochwalcami. Z drugiej strony, istnie-
ją przekonujące argumenty, że kult Jezusa jako boga jest najbardziej 
pogańskim wyznaniem, jakie kiedykolwiek znał świat. Czy zatem 
posiadanie aktu chrztu nie jest siłą rzeczy aktem bałwochwalczym? 
Czy udawanie chrześcijanina, podczas gdy żydowskie formy stanowią 
trzon czyjegoś życia, nie stanowi zaprzeczenia Bogu, jak i własnej toż-
samości? Po raz pierwszy słowa mędrców, którzy uznawali akt zaprze-
czenia własnemu żydostwu za równy morderstwu, nabrały dla mnie 
pełnego znaczenia.

Przyszło mi do głowy, że ten sposób rozumowania nie wynika z lęku 
przed moimi wstrętnymi bałwochwalczymi dokumentami, ale ze sła-
bości, z braku siły, aby stawić czoła światu pogan, którzy często mordu-
ją bez jakiegokolwiek powodu. Iluż to Żydów zostało zamordowanych 
w Ożarowie w ciągu ostatnich trzech lat? Żadna z żydowskich ofiar 
ani ich krewnych nigdy nie zrewanżowała się nawet w najmniejszym 
stopniu. Żaden Niemiec nigdy nie został zabity. Jeszcze bardziej ha-
niebny był nasz opór przed jakimkolwiek działaniem, które mogłoby 
wywołać gniew u Niemców. Kilometry pokrytego gumą drutu służyły 
jako komunikacyjny nerw wroga. Właśnie miałem przechodzić przez 
jeden z nich. W Ożarowie nigdy ich nie przecinaliśmy. To tylko roz-
drażniłoby Niemców, a mogłoby nawet skłonić ich do odwetu na całej 
społeczności. W ten sposób wyrażał się wewnętrzny lęk, który Niemcy 
wykorzystywali. Bojąc się odwetu, ułatwialiśmy Niemcom uczynienie 
Polski Judenrein.

Ponieważ teraz jestem gojem, choćby tylko na papierze, mogę za-
cząć działać jak goj. Wyciągnąłem małe ostrze z ukrytego w kieszeni 
scyzoryka, pochyliłem się ku ziemi do przewodu telefonicznego i za-
cząłem go przecinać. Najpierw ochronną gumę, a  potem sam drut. 
Małe ostrze bez trudu poradziło sobie z gumą, ale było bezsilne wobec 
miedzianego kabla. Kilkukrotnie szarpnąłem przewód rękami w  tę 
i we w tę, skutecznie przerywając linię telefoniczną. Tego, co pragną-
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łem beznamiętnie zrobić w Ożarowie, ale byłem zbyt strachliwy, tu 
dokonałem bez lęku. 

W jakiś sposób nie czułem się sam. Oczywiście mój dom rodzinny 
przestał już istnieć. Nigdy nie miałem żadnego dobytku i z pewnością nie 
miałem niczego i teraz. Chodziłem tam i z powrotem przez ponad go-
dzinę. Księżyc w pełni ukrył się za grubymi chmurami, z których zaczę-
ły spadać krople. Nie było kogo błagać ani nawet kogo lub czego okraść. 
Ale nie czułem rozpaczy. Reakcja kuzynów, której doświadczyłem kilka 
godzin wcześniej, wciąż była dla mnie niepojęta. 

Lata lektury dzieł haskali i książek filozoficznych, takich jak Dokąd? 
Feuerberga313 czy Etyka Spinozy314, zaprowadziły mnie na skraj pewnego 
rodzaju agnostycyzmu, a nawet ateizmu. Człowiek jest częścią natury. 
Supernaturalizm opiera się na fantazji i ułudzie. Jedyna droga do zba-
wienia człowieka prowadzi poprzez humanizm, uniwersalizm, szla-
chetne idee komunizmu albo liberalizmu. 

Z jakiegoś powodu nigdy tak naprawdę nie ufałem komunizmowi. 
Książki głoszące materializm dialektyczny nudziły mnie swoją płyt-

313  Dokąd? (hebr. Le-an?) –  hebrajska powieść Mordechaja Zewa Fejerbega 
(1874–1899), opublikowana pośmiertnie, w  1900 roku, w  miesięczniku „Ha-Szilo-
ach”, wydawanym w  latach 1896–1926 (również w  Krakowie i  Warszawie). Utwór 

„przedstawia w udramatyzowany sposób beznadziejność żydowskiego życia w Euro-
pie Wschodniej w tym czasie, stanowiąc zapowiedź syjonizmu”; The Shengold Jewish 
Encyclopedia, red. M. Schreiber, New York 1998, s. 84. Por. E. Sicher, Jews in Russian 
Literature after the October Revolution. Writers and Artists between Hope and Aposta-
sy, Cambridge 1995, s. 71–138. Fragmenty powieści zostały opublikowane również 
w  języku polskim w: Safrus. Książka zbiorowa poświęcona sprawom żydostwa, red.  
J. Kirszrot, Warszawa 1905, s. 14–20 (przyp. red.).

314  Etyka w porządku geometrycznym dowiedziona (łac. Ethica ordine geometrico 
demonstrata) – wydana pośmiertnie, w 1677 roku, kontrowersyjna praca Barucha Spi-
nozy, w której głosi on, że „całość natury jest jednością” i nie postrzega Boga jako oso-
by. Spinoza był radykalnym panteistą. Mawiał: „Nie ma Boga w tym sensie, w jakim 
zawsze rozumieliśmy to słowo”. Był jednak powszechnie uważany za ateistę. Wyklęty 
w 1656 roku. Zmarł na gruźlicę w wieku 44 lat. W 2011 roku wydano dokładną edycję 
i  opracowanie jedynego zachowanego manuskryptu Etyki, odnalezionego w  Waty-

-kańskiej Bibliotece Apostolskiej; por. P. Johnson, Historia Żydów, Kraków 1996,  
s. 308–312; Spinoza, w: EK XVIII, k. 672–674; J. Żelazna, Watykański rękopis „Etyki” 
Spinozy, „Roczniki Filozoficzne” 2014, t. LXII, nr 4, s. 33–49 (przyp. red.)
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kością. Przedwojenne procesy starych bolszewików, których sensu nie 
rozumiałem, sugerowały, że komuniści byli bardziej niebezpieczni od 
faszystów. Faszyści popierali brutalną siłę, wywołując wobec siebie 
naturalny sprzeciw. Komuniści nauczali o idealnym stanie ludzkości, 
ale w rzeczywistości byli nie mniej krwiożerczy od nazistów. Libera-
łowie byli jednak najbardziej niebezpieczni ze wszystkich współczes-
nych ideologów. Gotowi walczyć z  faszyzmem, liberałowie byli ślepi 
na… [TU KOŃCZY SIĘ TEKST].



Fot. 10. powojenne zdjęcie paszportowe







Ben Zion – „Syn Ożarowa”
Ben Zion315 Wacholder urodził się 23 września 1921 roku jako dru-

gie dziecko w rodzinie Pinchasa Szlomo Wacholdera i Fajgi, z domu 
Lederman. Rodzina mieszkała przy głównej ulicy w Ożarowie – Alei 
3 Maja 23/2316. 

W tym samym domu, pod numerem 1, mieszkali jego dziadkowie, 
rodzice Fajgi – handlarz i właściciel domu, Mordka Dawid Lederman, 
urodzony w  Ożarowie syn Wolfa i  Liby, z  domu Hochbaum, oraz 
jego druga żona, Rywka Rajzla, urodzona w Ostrowcu córka Arona 
i Nychy317. Dziadek Dawid – ze względu na posiadany monopol alko-
holowy – był jednym z najbogatszych Żydów w mieście318. Oboje mał-
żonkowie zmarli jeszcze przed wybuchem II wojny światowej: Rywka 

315  Ben Zion Wacholder w Rejestrze mieszkańców oraz Księgach ocen widnieje 
pod imieniem Bencjan. Różnorodność imion używanych przez członków społecz-
ności żydowskiej wynikała z  wielowiekowej asymilacji oraz dokonywanych zapoży-
czeń. Na przykład imiona Pinechasa Szelomo – ojca Ben Ziona, w Rejestrze podano 
w formie Pinkwas Szlama. Imiona te mogły również być zapisane jako: Pincie, Pinia, 
Piniek, Pinkwas, Salek, Salo, Szlama, Szlamke, Szlomek, Szlomka. Poprawne formy 
to Pinchas Szlome (Salomon). W maju 1927 roku Zarząd Gminy Wyznaniowej Ży-
dowskiej w Warszawie powołał komisję, której zadaniem było opracowanie „nowego 
spisu imion żydowskich z wyłączeniem wszelkich imion skażonych lub zdrobniałych, 
których wniesienie do ksiąg stanu cywilnego uznane będzie za niewskazane”. W ko-
lejnych latach, co pokazuje przykład Ożarowa, zarządzenia w tej kwestii nie były do 
końca respektowane. Więcej na temat poprawnych form imion por. Spis Imion Żydow-
skich, Warszawa 1929. Działania tego rodzaju były podejmowane również wcześniej, 
czego przykładem jest: J. Rothwand, Imiona przez Żydów polskich używane, Warszawa 
1866. Poprawne formy imion członków rodziny Ben Ziona (Bencjana) – Bencyjona 
według powyższych wytycznych brzmią: ojciec – Pinchas Szlome (Salomon), matka – 
Fajga, najstarsza siostra Sura Hendla –  Sara Hendel, młodszy brat Aron –  Aharon 
(Aaron), najmłodsza siostra Ruchla Szyfra – Rachela Szyfra.

316  Por. APKoS, AGO, Rejestr mieszkańców…, sygn. 24/23/0/-/30, k. 37.
317  Por. tamże, sygn. 24/23/0/-/30, k. 36.
318  Nie należy go jednak utożsamiać z Dawidem Ledermanem, który w 1932 roku 

był jedyną osobą regulującą wysokość podatku na rzecz gminy wyznaniowej na po-
ziomie 200 zł, przy powszechnej niskiej opłacie, wartości 5 zł. Ten bowiem pochodził 
z Ostrowca, a w Ożarowie jedynie prowadził swoje interesy. Por. ODMiG, s. 436–437.
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20 lutego 1933 roku, Mordka zaś 22 kwietnia 1936 roku. Biologiczna 
matka Fajgi nazywała się Hendla Dobra, z domu Szafir. 

Pinchas Szlomo pochodził z  Zawichostu. Urodził się 8  stycznia 
1892 roku319. Jego ojciec, kupiec Mendel Menachem Wacholder, miał 
wówczas 27 lat – urodził się w 1865 roku. Matka, Chaja Szifra, z domu 
Ejzenberg, wówczas 26-letnia, zmarła podczas porodu. Ojciec zaś około 
półtora roku później. Mały Pinchas dorastał pod opieką wujka Zalmana, 
o którym więcej we Wspomnieniach. 

Mordka Dawid pragnął, by jego córka została wydana za pobożnego 
i uczonego Żyda. Zwyczajowo i najczęściej w tamtym czasie korzystano 
z pomocy szadchana – osoby trudniącej się kojarzeniem małżeństw320. 
Jak wspomina Ben Zion, prawdopodobnie to rzeczony swat przedsta-
wił 19-letniego wówczas Pinchasa – zwolennika chasydzkiej dynastii 
z  Góry Kalwarii, założonej przez Rabiego Icchaka Majera, zwanego 
Mądrym RIM-em321 – młodej córce Ledermana. Ojciec Fajgi obiecał, 
że weźmie na siebie utrzymanie młodych małżonków, dopóki zięć 
będzie prowadził studia nad Talmudem. Po I wojnie światowej i wyda-
rzeniach z czerwca 1915 roku rodzina Ledermanów na nowo musiała 
budować swój dobytek. Bieda rodziców Ben Ziona zdaje się jednak po-
twierdzać, że dziadkowie nigdy nie stali się ponownie jednymi z najbo-
gatszych mieszkańców Ożarowa. 

Hillel Adler wspomina, że Pinchas był światłym talmudystą, którego 
często widywano przesiadującego przy podokiennym stole i studiują-
cego święte księgi. Zapewne powszechny szacunek, który wzbudzał, 
był powodem, dla którego wybierany był przez społeczność jako borer. 
Co prawda nie był to formalny sędzia w sporach o spadek lub inne 
kwestie, ale w sytuacji, w której zwaśnione strony nie chciały korzystać 
z  usług nieżydowskiego sędziego, udawały się do miejscowego rabina,  

319  Por. APKoS, Akta stanu cywilnego okręgu bożniczego w Zawichoście, Duplikat 
aktów stanu cywilnego zawichostskiego okręgu bożniczego urodzeń, małżeństw i zgonów 
za 1892 rok, sygn. 24/174/0/-/75, s. 2, nr 4.

320  Por. Szadchan, w: PSJ II, s. 612.
321  Alter Icchak Meir, w: PSJ I, s. 72–73.
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by u niego rozwiązać problem. Pinchas pełnił zatem rolę reprezentanta 
i obrońcy jednej ze stron – współcześnie, przyjmując pewne uprosz-
czenia, nazwalibyśmy go rodzajem adwokata. Jednak borer to ktoś 
więcej niż tylko osoba uczona – to przede wszystkim postać, z której 
postawą moralną i oglądem życia zgadzała się osoba lub grupa osób 
korzystająca z jego pomocy. Musiał zatem być człowiekiem głębokiej 
wiary i przestrzegającym Prawa. Ben Zion dodaje:

Nigdy nawet nie rozmawiał w jidysz. A przecież jidysz był na-

szym językiem ojczystym, nie język polski. Oczywiście rozumiał 
i mógł się komunikować w języku polskim, ale sam urodził się 
przecież pod rosyjską okupacją. Myślę, że trochę znał ten język, 
ale ja sam niewiele umiałem po rosyjsku, więc nie mogę oce-

nić jego znajomości322.

Fajga zajmowała się sprzedażą mleka i sera, które dostarczała swo-
im żydowskim klientom, wcześniej kupując je od polskich rolników. 

Swoje poranki przeznaczała na dystrybucję mleka wśród 
klienteli żydowskiej. A jeśli klientka przychodziła po litr mleka pod 
nieobecność Fajgi, wówczas Rabin Pinchas bywał niezado-

wolony. Wolałby, aby drzwi się nie otwierały i nie przerywały 
mu paraszy323. 

322  USC Shoah Foundation, Wywiad z 22 marca 1996, IC 13488. Szczególne podzię-
kowania chciałbym w tym miejscu złożyć Edycie Szymczyk, anglistce z Zespołu Szkół 
w  Ożarowie im. Marii Skłodowskiej-Curie, która razem z  grupą uczniów, w  skład 
której wchodzili: Weronika Cieślik, Michał Czajkowski, Mateusz Radomski, Bartło-
miej Kucharczyk, Patrycja Pustuła, Marcin Połeć, Weronika Stefańska i Kamil Rzep-
ka, podjęła się transkrypcji wywiadu oraz jego tłumaczenia na język polski. Pragnę 
również podziękować Bartłomiejowi Szymczykowi i Katarzynie Kargulewicz, którzy 
włożyli swój wkład w to opracowanie. Cytowane w dalszej części tekstu wypowiedzi 
Ben Ziona, dla których nie podano innego źródła, pochodzą z wyżej wymienionego 
wywiadu.

323  H. Adler, dz. cyt., s. 88.
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Sytuacja materialna rodziny była trudna. Parafrazując Adlera, na-
leży stwierdzić, że pomimo całych dni spędzanych przez Pinchasa na 
modlitwie, dobry Pan nigdy nie zsyłał z nieba wystarczająco dużo, aby 
nakarmić jego dzieci, z których najstarsza była dziewczynka o  imie-
niu Hendel. Wyróżniała się ona jako wyjątkowo zdolne dziecko. Autor 
wspomina, że osiągała dobre wyniki w nauce jidysz, polskiego czy 
hebrajskiego. Ojciec kształcił ją w Talmudzie, a fakt, że razem z nim 
rozwiązywała spory, paradoksalnie wywoływał w  nim ogromny żal.  
We wspomnieniach Adlera czytamy bowiem: „Z taką talmudyczną 
wiedzą Reb Pinchas żałował, że nie jest chłopcem, który pewnego 
dnia mógłby zostać rabinem”324.

Najstarsza córka, Sura Hendla, urodziła się 26 października 1916 
roku. Początek jej edukacji w  szkole powszechnej, którą rozpoczęła 
w roku szkolnym 1923/1924, nie należał do najłatwiejszych doświad-
czeń. Choć jej sprawowanie zostało ocenione bardzo dobrze, śpiew 
i  gimnastyka dobrze, a  rysunki i  robótki dostatecznie, język polski 
i matematyka otrzymały najniższą notę, dlatego nie otrzymała promo-
cji do następnej klasy325. Kolejny rok szkolny, 1924/1925, przynosi zde-
cydowaną poprawę. Teraz już nie tylko zachowanie zostało ocenione 
bardzo dobrze, również za język polski i rachunki z geometrią otrzy-
mała taką notę. Pozostałe przedmioty, oprócz śpiewu ocenionego do-
statecznie, notowano dobrze326. W drugiej klasie nie zaobserwowano 
większych zmian, jedynie język polski i matematyka spadły o  jedną 
notę i z takimi wynikami ukończyła rok szkolny 1925/1926327. W kla-
sie trzeciej sprawowanie i pilność oceniono bardzo dobrze i dobrze. 
Przeważały oceny dostateczne: z  języka polskiego, rysunku, robótek, 
śpiewu czy gimnastyki. Dobrze notowano historię i roboty kobiece,  
zaś rachunki, przyroda i  geografia otrzymały najwyższe oceny328. 

324  H. Adler, dz. cyt., s. 89.
325  APKoS, Księga główna I–III 1923–1924, sygn. 24/75/0/-/6, oddział Ib, nr 48.
326  APKoS, Księga główna I–VII 1924–1925, sygn. 24/75/0/-/7, oddział Ib, nr 31.
327  APKoS, Księga główna I–VII 1925–1926, sygn. 24/75/0/-/8, oddział IIb, nr 48/167.
328  APKoS, Księga główna I–VII 1926–1927, sygn. 24/75/0/-/9, oddział IIIa, nr 43, 

nr metryki 49.
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W roku szkolnym 1927/1928 była uczennicą klasy IV B. Niemałym za-
skoczeniem jest fakt drastycznego spadku ocen przedmiotowych przy 
stałym bardzo dobrym sprawowaniu. Wszystkie przedmioty oprócz 
rachunków oceniono dostatecznie, a język polski otrzymał najniższą 
notę –  niedostateczną329. W  kolejnych latach szkolnych, 1928/1929 
oraz 1929/1930, oceny przedmiotowe utrzymywała w większości na 
poziomie dostatecznym, z kilkoma dobrymi notami oraz niezmiennie 
bardzo dobrym sprawowaniem330. Edukację w Publicznej Szkole Po-
wszechnej Sura Wacholderówna – jak została zapisana przez opieku-
na oddziału, ks. Jana Rutkowskiego331 – ukończyła w roku szkolnym 
1930/1931 z wynikiem ogólnym dobrym. Po ukończeniu siódmej klasy 
udzielała prywatnych lekcji dzieciom majętnych rodziców, m.in. Cha-
nie – jedynej córce rabina Epsztajna. 

Naukę w chederze Ben Zion rozpoczął w wieku trzech lat. Cztery 
lata później, w  roku szkolnym 1928/1929, w klasie Marii Dziekano-
wej, do której uczęszczało 48 dzieci, rozpoczął edukację w Siedmio-
klasowej Publicznej Szkole Powszechnej Koedukacyjnej w Ożarowie. 
Kierownikiem szkoły był wówczas Antoni Pietrzyk332. Z nauki języka 
polskiego, rachunków z geometrią, rysunków, robót ręcznych, śpiewu 
i ćwiczeń cielesnych otrzymał ocenę dostateczną, zarówno w pierw-
szym, jak i drugim półroczu. Ze sprawowania notę bardzo dobrą333. 
Opuścił 11 dni szkolnych, z czego nie usprawiedliwiono 3 dni. Spóź-
nił się tylko raz. Klasyfikację do kolejnej klasy otrzymał z  wynikiem 
ogólnym dostatecznym334. W roku szkolnym 1929/1930 do jego klasy 

329  APKoS, Księga główna I–VII 1927–1928, sygn. 24/75/0/-/10, oddział IVa,  
nr 177/39, nr metryki 49.

330  APKoS, Katalog klasowy I–VII 1928–1929, sygn. 24/75/0/-/11, oddział V, rocznik V, 
nr 52; APKoS, Katalog klasowy I–VII 1929–1930, sygn. 24/75/0/-/12, oddział VI, rocz-
nik VI, nr 38.

331  Por. ODMiG, s. 440.
332  Por. ODMiG, s. 450.
333  Obowiązująca wówczas skala stopni ze sprawowania i nauki przedmiotów za-

wierała następujące noty: bardzo dobry, dobry, dostateczny i niedostateczny.
334  APKoS, Katalog klasowy I–VII 1928–1929, sygn. 24/75/0/-/11, oddział I, rocz-

nik I, nr 42.
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uczęszczało 58 dzieci, z  czego 36 wyznania mojżeszowego. Jedynie 
z religii, rachunków z geometrią i ćwiczeń cielesnych otrzymał pozy-
tywną notę. Z pozostałych przedmiotów nie został klasyfikowany335. 
Również sprawowanie z dobrego w pierwszym półroczu w kolejnym 
spadło do jedynie odpowiedniego. O powtarzaniu drugiej klasy, w roku 
szkolnym 1930/1931, pisał w  swoich wspomnieniach. Jego zacho-
wanie oceniono w  całym roku jako dobre. Ogólnie poprawił stop-
nie, a najlepszą notę otrzymał z  rachunków. Jedynie niedostateczna 
ocena z nauki robótek ręcznych odstawała od pozostałych, mimo to 
otrzymał od opiekunki oddziału, Marii Lubarkówny, i p.o. kierownika 
szkoły, Edwarda Szylki, promocję do następnej klasy336. W roku szkol-
nym 1931/1932 był jednym z 32 żydowskich dzieci uczęszczających 
do tej klasy, której ogólna liczebność wynosiła 53 osoby. Ćwiczenia 
cielesne i sprawowanie oceniono dobrze, pozostałe przedmioty dosta-
tecznie i z taką ogólną notą przeszedł do klasy czwartej337. Rok szkol-
ny 1932/1933 nie przyniósł wielkich zmian w wynikach Ben Ziona. 
Jedynie z nauki języka polskiego otrzymał ocenę niedostateczną. Na 71 
uczniów rozpoczynających naukę w  tym oddziale 40 –  wśród nich 
Wacholder – otrzymało promocję z ogólnym wynikiem co najmniej 
dostatecznym338. Pewne zaskoczenie przynosi rok szkolny 1933/1934, 
w którym jego zachowanie zostało ocenione bardzo dobrze, nauka re-
ligii dobrze, przedmioty takie jak: nauka języka polskiego, przyrody, 
geografii (i nauki o Polsce współczesnej), historii, zajęcia praktyczne, 
nauka śpiewu czy ćwiczenia cielesne oceniono dostatecznie, natomiast 
naukę rachunków i rysunku przez wszystkie cztery okresy notowano 
niedostatecznie. Opiekun oddziału, Wacław Kosmala339, nie klasyfikował 

335  APKoS, Katalog klasowy I–VII 1929–1930, sygn. 24/75/0/-/12, oddział II, 
rocznik II, nr 50.

336  APKoS, Katalog klasowy I–VII 1930–1931, sygn. 24/75/0/-/13, oddział IIb, 
rocznik II, nr 58.

337  APKoS, Katalog klasowy I–VII 1931–1932, sygn. 24/75/0/-/14, oddział III, 
rocznik III, nr 51.

338  APKoS, Księga ocen I–VII 1932–1933, sygn. 24/75/0/-/15, oddział IVa, nr 70.
339  Por. ODMiG, s. 463.
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Ben Ziona do kolejnej klasy340. W roku szkolnym 1934/1935 – ostat-
nim roku edukacji Wacholdera w szkole powszechnej, utrzymywał on 
w zdecydowanej większości oceny dostateczne. Tylko religia i przyro-
da zostały ocenione dobrze, podobnie sprawowanie. Zaskoczeniem 
jest bardzo dobra nota z nauki rachunków z geometrią, będącej w po-
przednim roku jednym z dwóch przedmiotów ocenionych niedosta-
tecznie341. 

Ben Zion wspomina, że lata spędzone w szkole wypełnione były 
bójkami i zaczepkami, a twarz miał ciągle podrapaną. Przez problemy 
ze wzrokiem nie mógł przeczytać tego, co zostało napisane na tablicy, 
choć pytany przez nauczycieli zazwyczaj znał odpowiedź. 

W szkole, w klasie byłem dosyć bystry. Potrafiłem odpowiadać 
na pytania, ale nie mogłem czytać z tablicy, dlatego zawsze 
nudziłem się w klasie. Byłem kłopotem dla nauczycieli. Pa-

miętam, że zabrali mnie kiedyś do dyrektora – „kierownika”. 
Zdjęli mi spodnie, dali kilka razów gumowym biczem lub czymś 
w tym rodzaju. Zachowywałem się źle i dla wielu ludzi byłem 
trudnym dzieckiem. Nawet w domu byłem bardzo nerwowy, 
jako dziecko.

Po zakończeniu, w 1935 roku, szkoły powszechnej w Ożarowie wy-
jechał do jesziwy w Ostrowcu Świętokrzyskim. Nie uczył się tam zbyt 
długo, bo jak sam określił: „nie podobało mu się ”. Rozpoczął eduka-
cję w nurcie musar342, w jesziwie w Końskich – miejscowości oddalonej 
od Ożarowa o około 100 kilometrów. Następnie przez dwa lata konty-
nuował edukację w jesziwie założonej przez Elchanana Wassermana 
w Baranowiczach (do 1945 roku miasto leżało w Polsce, obecnie na Bia-
łorusi). Powrócił do rodzinnej wioski w 1938 roku. Opisuje, że Ożarów 
zmienił się nie do poznania. Wielu w ostatnich latach porzuciło ścieżkę 

340  APKoS, Księga ocen I–VII 1933–1934, sygn. 24/75/0/-/16, oddział Va, nr 46.
341  APKoS, Księga ocen I–VII 1934–1935, sygn. 24/75/0/-/17, oddział Vb, nr 52.
342  Musar, w: PSJ II, s. 194–195.
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wiary, pojawiły się liczne organizacje i  zrzeszenia (więcej o  nich pi-
sze we Wspomnieniach), a on sam nadal miał statut jesziwa bachur – 
ucznia, młodzieńca jesziwy. W  kolejnym roku, 6  września, Ożarów 
zbombardowano. Sura Hendla została dwa dni później zabita przez 
Niemców przechodzących przez wioskę343. Była jedną z  pierwszych 
ofiar wojny w Ożarowie. Kazimierz Kwieciński wspominał: 

Atmosfera lęku, strachu, niepewności i zwątpienia rosła z dnia 
na dzień, co dawało się odczuć szczególnie po zaistnieniu wy-

padków zastrzelenia Żydówki (wołali na nią „Pejra”)344.

Nie udało się jednoznacznie określić, czy Adler, Ben Zion i Kwieciń-
ski wspominają śmierć tej samej osoby. Przesłanką ku temu może być 
fakt, że najstarsza córka autora Wspomnień ma na imię Nina – zdrob-
niała forma imienia Nina (Penina) to właśnie Pejra. 

Kiedy Niemcy przyszli, pierwszą rzeczą, którą zrobili, było zamknię-

cie dopiero co odbudowanej synagogi – jak na tamte cza-

sy całkiem sporej. Bejt tfila (hebr. dom modlitwy – przyp. red.) 
Niemcy używali jako stajni dla swoich koni. Od tamtej pory nie 
było już synagogi, dlatego ludzie przychodzili na początku do 
naszego małego domu. Zaczęto w nim odmawiać kadisz dla 
mojej siostry i tak zostało, dopóki 24 lub 25 października, nie zli-
kwidowano miasta. Każdego ranka, każdego wieczoru ludzie 
modlili. Dom zmienił się więc w pewnego rodzaju zastępczą 
synagogę.

Życie codzienne w  czasie wojny, choć przepełnione smutkiem, 
ciągłym strachem i niepewnością, przebiegało jednak, jak na tamte 
warunki, znośnie. Głównego powodu takiego stanu rzeczy należy upa-
trywać w fakcie, iż Ożarów położony jest w pobliżu trzech większych 

343  Por. H. Adler, dz. cyt., s. 89. 
344  M. Kwieciński, Zmierzch…, s. 13.
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miejscowości: Sandomierza, Opatowa i  Ostrowca. W  okresie wojny, 
pozbawiony od kilkudziesięciu lat praw miejskich, nie był miejscem, 
w którym warto byłoby i należało prowadzić ciągły dozór niemieckiej 
policji. 

Niemcy nie mieli tam swojej policji, więc używali policji lokalnej, 
a Judenrat wykonywał ich polecenia. Nasze miasto było bar-
dziej jak wioska i nie znaczyło aż tak wiele dla Niemców, by ci 
osadzali tu stałych oficerów. Nie mieli wystarczająco dużo lu-

dzi lub po prostu nie chcieli ich używać. Była godzina policyjna 
i nie pozwalano nam wychodzić z domów. Ale my kompletnie 
to ignorowaliśmy, ponieważ nikt tego nie egzekwował, a je-

dyną siłą była polska policja. Ale i oni też nas do niczego nie 
zmuszali. Udawali, że nas nie widzą. Życie nie było nie do znie-

sienia, w przeciwieństwie do dużych miast z surowymi gettami.

Na czele Judenratu stał Lejbele Halpern, którego Ben Zion śmiało 
nazywał swoim przyjacielem. Przed wojną często bywał on w domu 
Halpernów, ponieważ ojcowie – głowy rodzin, byli zwolennikami Gerer 
Rebe. Wojna jednak diametralnie odmieniła relacje między przyja-
ciółmi. Członkowie Judenratu, zazwyczaj niewiele starsi od Wachol-
dera, 20-, 30-latkowie, początkowo „robili dobrą robotę”. Z  czasem 
jednak zrobili się bardzo opresyjni, a ich współpraca z Niemcami sta-
wała się coraz bliższa. „Postanowiłem z nimi nie współpracować.”

Razem z rodziną podjął decyzję o swojej ucieczce z getta. Jego wy-
gląd – prosty nos, kręcone jasne włosy, jasne oczy – nigdy nie wzbu-
dzał podejrzeń, że jest Żydem. Udało mu się tego dokonać tuż przed 
likwidacją getta. Udał się do Zawichostu. Tam odwiedził swojego ku-
zyna i jego żonę, spotkał również Halperna, który uciekł z Ożarowa. 
Były przyjaciel przekazał mu pewną sumę pieniędzy. Ben Zion przeżył 
dzięki kenkarcie i fałszywemu świadectwu chrztu.

Przez kilka miesięcy po prostu podróżowałem z jednego miej-
sca do drugiego, próbując zaczepić się jakiejś pracy… Pró-
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bowałem przekroczyć granicę, żeby dostać na Węgry lub do 
Czechosłowacji. Nie wiem co ja sobie myślałem, więc wsiad-

łem do pociągu na południe, który jechał do granicy Węgier 
i Czechosłowacji… Dotarłem do Zakopanego. Bardzo małe 
miasto ale znane jako kurort. Kiedy tak szedłem, zatrzymał 
mnie Gestapowiec. Najwidoczniej granica była bardzo strze-

żona. Zaprowadził mnie do stacji SS oraz zapytał o dowód. 
Wiesz, mój dowód był w porządku, dopóki nikt o niego nie py-

tał… Gestapowiec prowadził mnie, ale kiedy zobaczyłem, że 
jest trochę „podpity”, powiedziałem mu żeby poszedł pierw-

szy, a ja dojdę za chwilę. Przystał na to. To był mój koniec prze-

kraczania granicy i przemieszczania się z miejsca na miejsce. 
Raz, znalazłem tam pracę. Nie pamiętam dokładnie jakiego 
rodzaju była to praca, ale pracowałem tam około trzy, może 
cztery dni. Wtedy „zgubiłem” swoje papiery. Ludzie powiedzie-

li żebym zniknął… Kiedy odzyskałem papiery, udałem się do 
Częstochowy. [W 1943 roku. – przyp. red.] Niemcy zabierali 
Polaków w moim wieku do pracy w Niemczech, aby zastąpić 
niemieckich pracowników, którzy wyruszyli na wojnę, bo zosta-

li zmobilizowani. Więc najpierw zabrali Polaków, którzy zgłosili 
się jako ochotnicy a potem po prostu każdego, kto wyglądał 
na odpowiedni wiek. Więc zabrali również i mnie z Często-

chowy, wsadzili do pociągu z pracownikami do Niemiec – 

na zachód do Berlina, dokładnie do Wuppertalu – miasta nie-

daleko Kolonii. Tam był przemysł tekstylny. W pociągu spraw-

dzili nas wszystkich, zdjęli nam ubrania i kazali stać w szeregu.

Kiedy dotarli na miejsce, jeden z  towarzyszy podróży rozpoznał 
w Ben Zionie Żyda. Dlatego postanowił uciec, kiedy tylko pociąg się 
zatrzyma. Wspomina, że chodząc ulicami Wuppertalu, 

nie znając nikogo, niekoniecznie znając język niemiecki, zo-

baczyłem znak, na którym było napisane „Arbeitszeit”. Było 
to miejsce przeznaczone dla ludzi szukających pracy, więc 
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poszedłem do „Arbeitszeit”. Podałem się za Polaka, Volksdeu-

tscha… Pokazałem im moje papiery, ponieważ niczego nie 
podejrzewali, a wtedy jeden spytał mnie: „Co umiesz robić? 
Gdzie pracowałeś?” Odpowiedziałem mu, że byłem chło-

pem i pracowałem na roli. „Co się dzieje z polskimi Żydami?” – 

zadał kolejne pytanie. Jako, że nie spodziewał się, że jestem 
Żydem, odpowiedziałem, że są przesiedlani na wschód.  

To była niemiecka wersja tej historii. I wtedy on powiedział: 
„Nicht nach dem Osten, nach dem Himmel”. Nie są przesiedla-

ni na wschód, ale do nieba. I wtedy mnie zatrudnił. Zadzwonił 
gdzieś, zrobił coś i przez jakiś czas pracowałem dla Niemca, 
którego syn został wezwany na front. Traktowano mnie cał-
kiem dobrze.

W gospodarstwie Niemca zajmował się wyprowadzaniem krów 
i koni oraz dostarczaniem mleka do miasta. Jednak jego problemy ze 
wzrokiem dawały się we znaki do tego stopnia, że często to zwierzę 
prowadziło jego, a nie na odwrót. Ten fakt nie mógł nie zostać zauważo-
ny przez gospodarza, który – choć dobrze się z nim obchodził, dawał 
mu ubrania, a nawet „traktował jak członka rodziny” – musiał powia-
domić odpowiedni urząd. Ben Zion został przeniesiony. Tym razem 
trafił do posiadłości nazistów. Pracując na ich polu, w czasie orki, zna-
lazł broszurę napisaną przez amerykańskiego polityka, wiceprezyden-
ta Stanów Zjednoczonych, Henry’ego Agarda Wallace’a. Podniósł ją 
i schował do kieszeni. W nocy antyniemiecka gazetka została znale-
ziona w czasie osobistej rewizji dokonanej przez gospodarzy. Pozostał 
u  nich tylko do lata, gdyż zaczęli go podejrzewać o  kolaborowanie 
przeciwko Rzeszy. Przez ten incydent trafił do kamieniołomu, gdzie 
przydzielono go do grupy produkującej cegły. Jego znajomość niemie-
ckiego była na tyle dobra, że z czasem zaczął pełnić funkcję tłumacza 
Gestapo. Ben Zion nie pamięta jednak nazwisk ani miejscowości. 

Wyzwolenie nastąpiło w 1945 roku. Razem z pozostałymi robotni-
kami został zabrany przez wojska amerykańskie do Reims we wschod-
niej Francji, gdzie Dwight David Eisenhower, Naczelny Dowódca 



Fot. 11. wśród polaków – wuppertal w czasie wojny
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Alianckich Ekspedycyjnych Sił Zbrojnych USA, późniejszy prezydent, 
miał swoją kwaterę główną. Tam, 7 maja 1945 roku, generał Alfred 
Jodl podpisał akt bezwarunkowej kapitulacji III Rzeszy Niemieckiej. 
Wacholder wspomina, że kazano im założyć amerykańskie mundury 
i tym samym stali się niepełnoprawnymi żołnierzami – nie posiadali 
broni, ale uczestniczyli w musztrach i marszach. Po kilku tygodniach 
wyjechał do Paryża, gdzie powrócił do swojego prawdziwego nazwi-
ska. „Na powrót stałem się Żydem” –  konstatował. Przez jakiś czas 
mieszkał we francuskim hotelu razem z innymi uchodźcami. Tam za-
przyjaźnił się z  Józefem Huppertem z  Krakowa –  urzędnikiem uro-
dzonym 16 maja 1904 roku, przed 1933 rokiem zamieszkałym przy 
ulicy Nowowiejskiej 5. 

Zaprzyjaźniliśmy się i on mnie zapytał, bo był o wiele bardziej 
obyty niż ja, czy masz gdzieś krewnych? Nie pamiętałem oczy-

wiście nikogo, tyle lat minęło, ale później przypomniałem sobie, 
że mieliśmy kuzyna w Bogocie, w Kolumbii, w Ameryce Połu-

dniowej.

Huppert w imieniu Wacholdera wysłał telegram do Bogoty, zawie-
rający jedynie imię i nazwisko kuzyna – Naftali Lederman, oraz nazwę 
miasta i kraju. Naftali był synem Mejera Wolfa, mieszkającego w Iwa-
niskach brata Fajgi –  matki Ben Ziona. Po jakimś czasie otrzymał 
odpowiedź, w  której znajdowało się zaproszenie do przyjazdu oraz 
zapewnienie o  pomocy w  organizacji podróży. Do Kolumbii dotarł 
w lutym 1946 roku. 

Zostałem w Kolumbii przez ponad rok. [Ledermanowie] mieli syna 
i jeszcze przed wojną chcieli, aby moja siostra przyjechała do 
Kolumbii jako jego przyszła narzeczona. Dzięki temu zapamię-

tałem rodzinę w Kolumbii. Mieli córkę i sądzili, że mógłbym być 
jej narzeczonym, więc byli bardzo entuzjastycznie nastawieni… 
Popłynąłem statkiem nie z Francji, a z Barcelony, do której 
dotarłem pociągiem. Statek miał dotrzeć do Puerto Cabello 
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w Wenezueli […], ale ponieważ trwała tam rewolucja, rząd zo-

stał obalony a stosunki z Franco [Francisco Franco Bahamon-

de] zerwane, musieliśmy zatrzymać się w Curaçao. Stamtąd 
dotarłem do Kolumbii. 

Kiedy pracował tam w sklepie odzieżowym, został zauważony przez 
kuzyna Joela Lipszyca, z  pomocą którego wyemigrował do Stanów 
Zjednoczonych. Udało się to po otrzymaniu stosowanych zaświadczeń 
z Europy. Do Miami przyjechał 10 sierpnia 1947 roku, wkrótce potem 
rozpoczął naukę w  jesziwie. Ben Zion oczekiwał również innego ro-
dzaju zajęć, bo jak sam mówił, „jego edukacja zakończyła się na piątej 
klasie”. Chciał uczyć się dalej, dlatego w Nowym Jorku przystąpił do eg-
zaminów („Regents Diploma”), po których przez półtora roku kształcił 
się w Jeshiva University (wówczas Jeshiva College). Ben Zion borykał się 
z problemami finansowymi. Wsparcia udzieliła mu wówczas żydowska 
organizacja pomocowa United Jewish Appeal, po zasięgnięciu opinii 
o jego postępach w nauce. W tamtych latach otrzymał smichę – święce-
nia rabinackie. Po licencjacie z języka angielskiego i filozofii rozpoczął 
poszukiwania pracy. Nie było to jednak proste zadanie. „Nie mogłem 
znaleźć pracy jako rabin – nie byłem świetnym muzykiem, nie byłem 
wielkim mówcą, nie miałem nawet większych kompetencji”. Sytuacja 
zmieniła się po uzyskaniu dyplomu magistra jesienią 1952 roku, kiedy 
otrzymał propozycję pracy jako nauczyciel w Fort Worth w Teksasie.

W Washington Heights poznał swoją przyszłą żonę, pracującą 
wówczas w szpitalu, której ojciec, urodzony w Galicji, razem z rodziną 
wyemigrował przed wojną do Sacramento, skąd przeprowadzili się do 
Nowego Jorku. Dnia 7 września 1952 roku w Sacramento Ben Zion 
poślubił Touby, z domu Kamil. Kilka dni później wyjechali do Teksasu, 
w którym mieszkali do 1955 roku. „Byłem naprawdę nędznym nauczy-
cielem. […] Wydaje mi się, że mnie zwolnili”. Przeprowadzili się do 
Kalifornii, gdzie mieszkali rodzice jego żony. Touby ukończyła studia 
w California Institute of Technology, uzyskując tytuł magistra mikro-
biologii. Ben Zion przez rok pracował jako nauczyciel w Los Angeles, 
ale problemy ze wzrokiem i  trudności pedagogiczne spowodowały,  
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że szybko zakończył tam pracę. Rozpoczął studia doktoranckie w Uni-
wersytecie Kalifornijskim w Los Angeles oraz pracę jako bibliotekarz 
w Hebrew Union College [dalej HUC]. Doktorat w zakresie historii 
starożytnej zwieńczył dysertacją poświęconą Mikołajowi z Damaszku. 
Wydaną w 1962 roku rozprawę zadedykował pamięci rodziców i rodzeń-
stwa, „którzy, wraz z całą społecznością żydowską z Ożarowa zostali 
wywiezieni do obozu zagłady w październiku 1942 roku”. W 1963 roku 
został wykładowcą HUC. Wspomina, że w tym roku w Cincinnati doszło 
do kryzysu, bowiem jeden z  profesorów został zwolniony, inny po-
pełnił samobójstwo, dlatego uczelnia pilnie potrzebowała zastępców. 

„Zaproponowali mi, że mnie przeniosą, wyślą pieniądze, dadzą awans” – 
dopowiada Ben Zion, po kilkudziesięciu latach pracy w uniwersytecie. 

Jego pierwsza żona, Touby, zmarła w grudniu 1990. Z tego małżeń-
stwa mieli czworo dzieci: Ninę, Sholoma (zm. 2015), Davida i Hannah. 
Po śmierci Touby ożenił się ponownie w 1992 roku. Jego druga żona, 
Elizabeth Joanne Krukowski, profesor języka angielskiego i  literatury 
porównawczej w Uniwersytecie Miami – również ocalona z Holokau-
stu – zmarła w 2004 roku.
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POTOMKOWIE BEN ZIONA WACHOLDERA

I. Nina Wacholder (ur. 1953) 
 – mąż: Robert Goldenberg (śl. 1986):
 1. Shifra Margalit Goldenberg (ur. 1987)
 2. Jacob Hayim Goldenberg (ur. 1990)
II. Sholom Pinchas Wacholder (ur. 1955 – zm. 2015345) 
 – żona: Michelle Rhone (śl. 1986)
 1. Aaron Wacholder (ur. 1988)
 2. Jonah Wacholder (ur.1991)
III. David Wacholder (ur. 1958)  

 – żona: Chana Sara (Ann) Davis (śl. 1988)
 1. Tzipora (ur. 1990) – mąż: Daniel Moshe Zuckerman (śl. 2013)
  1. Ben Zion Menachem Mordechai Zuckerman (ur. 2014)
  2. Phineas Elkanah Zuckerman (ur. 2016)
 2. Tova Gittel Wacholder (ur. 1992)
 3. Elazar Simcha Wacholder (ur. 1993) 
 – żona: Shayna Milgraum (śl. 2017)
  1. Fayga Rachel Wacholder (ur. 2018)
 4. Shoshana Wacholder (ur. 1997)
IV. Hannah Wacholder Katsman (ur. 1964) 
 – mąż: Daniel Katsman (śl. 1988)
 1. Ezra Katsman (ur. 1990) – żona: Efrat Kushulevski (śl. 2017)
 2. Hayim Yeshurun Katsman (ur. 1991)
 3. Tova Yona Katsman Gamoran (ur. 1994) 
 – mąż: Avraham Carmi Gamoran (śl. 2017)
 4. Avinoam Katsman (ur. 1996)
 5. Yedaya Katsman (ur. 2001)
 6. Tzivya Sara Katsman (ur. 2004)

345  Dr Sholom Wacholder przez 30 lat związany był z National Cancer Institute – 
działem amerykańskiej agencji rządowej National Institutes of Health, w której pełnił 
funkcję głównego biostatystyka w  badaniach nad wirusem brodawczaka ludzkiego 
(HPV) i nowotworów przez niego wywołanych. Zmarł z powodu choroby nowotwo-
rowej. Por. M. Shiffman, R.D.Burk, Sholom Wacholder: In Memoriam (1955–2015), 

“Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention” 2016, nr 25, s. 229–230.
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Ben Zion stał się znany szerszemu gronu dzięki publikacji odczy-
tanych zwojów z 4Q (czwartej groty) znad Morza Martwego. Rękopisy 
z  Qumran to dokumenty spisane po hebrajsku, aramejsku i  grecku, 
znalezione w latach 1947–1956 w jedenastu grotach w ruinach staro-
żytnej osady na Zachodnim Brzegu Jordanu w Palestynie346. 

Zbiór nie stanowił całości i nie był jednorodnego pochodzenia; 
składał się z rękopisów biblijnych, literatury judaizmu okresu 
Drugiej Świątyni i tekstów własnych społeczności qumrańskiej, 
określanej jako sekta, identyfikowanej również powszechnie 
(mimo wielu wątpliwości) z sektą esseńską347.

Do odkrycia zwojów z 4Q doszło przypadkiem i dokonali go człon-
kowie plemienia Taamireh. W jaskini znaleziono w sumie około 15 tysięcy 
fragmentów z 600 różnych dokumentów. Powołano wówczas między-
narodowy zespół badaczy (wśród nich znalazł się również ks. Józef 
Milik z Polski), którego celem było opracowanie pozyskanego mate-
riału. Jak podaje Alfred J. Palla: 

Zwoje pozostawały w rękach tego zespołu przez 40 lat. Fakt, że 
[…] większość z nich pozostawała nieopublikowana, wywołał 
jeden z największych naukowych skandali XX wieku. […] Pub-

liczne zainteresowanie zwojami wybuchło z nową siłą w 1990 
roku, kiedy rozpętała się wokół nich wielka afera, zwana dziś 
Bitwą o Zwoje348.

Ogromna liczba fragmentów oraz fakt, że niektóre z nich nie miały 
nawet centymetra kwadratowego powierzchni – a więc również bar-
dzo ograniczone możliwości badaczy – sprawiły, że prace nad nimi 
trwały wiele lat. Mimo to większość tej żmudnej pracy wykonano już 
w 1960 roku. „Zamiast jednak opublikować transliterację i  fotografie 

346  Por. Qumran, w: EK XVI, k. 1003.
347  Tamże. 
348  A.J. Palla, dz. cyt., s. 206–207.
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zwojów, trzymano je pod kluczem, aby główna zasługa przypadła uczo-
nym, którzy je poskładali”349. Również w polskim środowisku qumra-
nologów wrzało. W 1989 roku, podczas konferencji w Mogilanach koło 
Krakowa, uczeni z całego świata kontestowali taki stan rzeczy i sporzą-
dzili rezolucję, w której domagali się natychmiastowego udostępnienia 
przynajmniej fotografii zwojów oraz opublikowania konkordancji. Był 
to alfabetyczny spis wyrazów występujących w zwojach w ich kontekście, 
tzn. ze słowami, a nawet zdaniami poprzedzającymi i następującymi po 
zwrocie. W 1988 roku w Niemczech wydrukowano 25 egzemplarzy ta-
kiej konkordancji. Ben Zion, będąc pracownikiem naukowym Hebrew 
Union College, wynegocjował jedną kopię dla swojej uczelni. Razem ze 
swoim asystentem i doktorantem, Martinem Abeggiem, który wpisał 
konkordancję do prostego programu komputerowego, zrekonstruo-
wali manuskrypty. 

Wkrótce nieopublikowane zwoje były gotowe do druku. Wa-

cholder i Abegg mieli jednak wątpliwości natury etycznej. Wie-

dząc, że uczeni z oficjalnego zespołu poświęcili tysiące godzin 
żmudnej pracy, aby poskładać fragmenty, mieli opory, aby 
umieścić swoje nazwiska na okładce wydanych na bazie kon-

kordancji tekstów z Qumran. Z drugiej strony, te same teksty 
powinny były ukazać się drukiem już w latach sześćdziesią-

tych. Istnienie konkordancji dowodziło, że zespół, choć temu 
zaprzeczał, od dawna dysponował transkrypcją wszystkich 
zwojów350. 

Pierwszy tom został opublikowany 4 września 1991 roku. Oprócz 
licznych fragmentów zawierał również, bardzo pożądany przez uczo-
nych, Dokument Damasceński351, opisujący wspólnotę Esseńczyków, 
kierowaną przez Mistrza (Nauczyciela) Sprawiedliwości – hebr. Moreh 

349  Tamże, s. 212.
350  A.J. Palla, Sekrety Biblii, Rybnik 2002, s. 220.
351  Por. Damasceński Dokument (CD), w: EK III, k. 985.
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ha-Cedeq352. Świat akademicki okrzyknął ich „wyzwolicielami zwojów”, 
a prasa chwaliła za wydobycie na światło dzienne skarbu, który jest 
własnością cywilizacji, a nie wyizolowanej grupki uczonych. „Wyizo-
lowana grupka” okrzyknęła ich natomiast „złodziejami i zdrajcami”353. 
Prasa cytowała wydawcę publikacji –  Hershela Shanksa z  Biblical 
Archaeology Society: „To dopiero początek. Złamaliśmy monopol”. 
Notki prasowe, zamieszczone w takich pismach jak chociażby „New 
York Times” czy „Washington Post”, opatrzone chwytliwymi tytułami 
i  zdjęciem 70-letniego, prawie ślepego Ben Ziona siedzącego przed 
monitorem, na którym widać wielokrotnie powiększone słowa, obie-
gły liczne kraje. Rabbi Komputer – jak nazwano prosty program kom-
puterowy – „wykonał swoje zadanie”354.

352  Por. Mistrz Sprawiedliwości, w: EK XII, s. 1288–1289.
353  A.J. Palla, dz. cyt., s. 221. Więcej na temat publikacji por. O. Betz, R. Riesner, 

Jezus, Qumran i Watykan. Kulisy Trzeciej Bitwy o Zwoje znad Morza Martwego, Kraków 
1994, s. 33–56; Z.J. Kapera, 45 lat qumranologii, „Collectanea Theologica” 1995, t. 65,  
nr 1, s. 7–30; Z.J. Kapera, Półwiecze sporu o zwoje znad Morza Martwego, Kraków 1996, 
s. 258–265; T. Włodek, Klasztor w Qumran, „W drodze” 1997, t. 307, nr 3, s. 98–99.

354  Por. R. Hampson, „Bootleg” scrolls unrolled, “Northwest Herald”, 5 września 
1991, s. 8.



Fot. 12. wycinek prasowy z “the cincinnati enquirer”, 4 września 1991
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Siedem lat później, w Cincinnati w stanie Ohio, 4 maja 1998 roku 
został ogłoszony Dniem Ben Ziona Wacholdera. Mówił on wówczas, 
że „nauka nie kończy wraz z otrzymaniem dyplomu ukończenia szko-
ły. Nauka to życiowy proces. Dopóki jesteś na ziemi, nie przestajesz się 
uczyć”355. Wkład Wacholdera w rozwój badań nad zwojami qumrań-
skimi jest nie do przecenienia. Jako ceniony profesor Talmudu i lite-
ratury rabinicznej ukształtował kilka pokoleń przyszłych naukowców

Był autorem kilku publikacji zwartych:
1. Nicolaus of Damascus, University of California Publications in History, 

t. LXXV, Berkeley-Los Angeles 1962;
2. Eupolemus: A Study of Judaeo-Greek Literature, Monographs of the 

Hebrew Union College, t. III; Cincinnati 1974;
3. Essays on Jewish Chronology and Chronography, New York 1976;
4. Messianism and Mishnah: Time and Place in the Early Halakhah, New 

York 1979; 
5. The Dawn of Qumran: The Sectarian Torah and the Teacher of Righteo-

usness, Monographs of the Hebrew Union College, t. VIII, Cincinnati 1983;
6. (współautor: Martin G. Abegg) A  Preliminary Edition of the Unpub-

lished Dead Sea Scrolls: The Hebrew and Aramaic Texts from Cave Four, t. I, 
Washington 1991;

7. A Preliminary Edition…, t. II, 1992;
8. A Preliminary Edition…, t. III, 1995; 
9. A Preliminary Edition…, t. IV, 1996; 
10. The New Damascus Document: The Midrash on the Eschatological 

Torah of the Dead Sea Scrolls: Reconstruction, Translation and Commentary, 
Studies on the Texts of the Desert of Judah, t. LVI, Leiden 2006.

Był również autorem lub współautorem następujących artykułów 
naukowych:

1. The Halakah and the Proselyting of Slaves during the Gaonic Era, “Histo-
ria Judaica” 1956, nr 18, s. 89–106;

355  J. Irwin, Rabbi retiring so he can have more time to work, “The Cincinnati 
Enquirer”, 4 maja 1998, s. 4.
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2. Attitudes Towards Proselytizing in the Classical Halakah, “Historia Ju-
daica” 1958, nr 20, s. 77–96;

3. Cases of Proselytizing in the Tosafist Responsa, “Jewish Quarterly Re-
view” (dalej: JQR) 1961, nr 51, s. 288–315;

4. Greek Authors in Herod’s Library, “Studies in Bibliography and Boo-
klore” 1961, nr 5, s. 102–109;

5. “Pseudo-Euopolemus”. Two Greek Fragments on the Life of Abraham, 
“Hebrew Union College Annual” (dalej: HUCA) 1963, t. 34, s. 83–113;

6. How Long Did Abram Stay in Egypt? A Study in Hellenistic, Qumran, 
and Rabbinic Chronology, HUCA 1964, t. 35, s. 43–56;

7. “Qeta” mi-teshubat rishon be-dinei de-garmi, Sinai 1964, nr 55, s. 323–25;
8. Rabad of Posquieres, JQR 1965, nr 56, s. 173–180;
9. A Qumran Attack on the Oral Exegesis? The Phrase “šr btlmwd šqrm”  

in 4Q Pesher Nahum, “Revue de Qumrân” 1966, nr 5, s. 575–578;
10. Tosaphot yešanim we-hidušei ha-Rabad “al pereq rišon u-perek šeni šel 

Maseket Qidušin”, HUCA 1966, t. 37, s. 65–90;
11. Sippurei Rabban Gamliem ba-Mišnah u-va-Tosephta, w: Papers of the 

Fourth World Congress of Jewish Studies (1967), s. 143–144;
12. David’s Eschatological Psalter: 11Q Psalmsa, HUCA 1988, t. 59, s. 23–72;
13. Biblical Chronology in the Hellenistic World Chronicles, “Harvard 

Theological Review” (dalej HTR) 1968, nr 61, s. 123–133;
14. The Date of the Mekilta de-Rabbi Ishmael, HUCA 1968, t. 39, s. 117–144;
15. Prolegomenon: A History of the Sabbatical Readings of Scripture for 

the “Triennial Cycle”, w: The Bible As Read and Preached in the Old Syna-
gogue, t. I, red. J. Mann, New York 1971, s. XI–LXXXVI;

16. (współautor: David B. Weisberg) Visibility of the New Moon in Cunei-
form and Rabbinic Sources, HUCA 1971, t. 42, s. 227–242;

17. Artisteas, w: EJ (Encyclopedia Judaica, Jerusalem 1971) II, s. 438–439 
[wyd. II, II, s. 456];

18. Cleodemus Malchus, w: EJ V, s. 603 [wyd. II, IV, s. 753];
19. Demetrius, w: EJ V, s. 1490–1491 [wyd. II, V, s. 549];
20. Eupolemus, w: EJ VI, s. 964–965 [wyd. II, VI, s. 552–553];
21. Hecataeus of Abdera, w: EJ VIII, s. 236–237 [wyd. II, VIII, s. 749];
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22. Philo (the Elder), w: EJ XIII, s. 407–408 [wyd. II, XVI, s. 58];
23. Thallus, w: EJ XV, s. 1045 [wyd. II, XIX, s. 667];
24. Theodotus, w: EJ XV, s. 1102-1103 [wyd. II, XIX, s. 693–694];
25. The Calendar of Sabbatical Cycles during the Second Temple and the 

Early Rabbinic Period, HUCA 1973, t. 44, s. 153–196;
26. A Reply [to Morton Smith], “Journal of Biblical Literature” 1973, nr 92, 

s. 114–115;
27. Sefirah: Yehudim, w: Encyclopedia ha-‘Ibrit XXVI, k. 233–236;
28. Chronomessianism: The Timing of Messianic Movements and the Calen-

dar of Sabbatical Cycles, HUCA 1975, t. 46, s. 201–218;
29. Tosaphot yešanim al Maseket Yebamot pereq šeliši: yosim la-or lephi 

ketab-yad Sinsinati, w: Text and Resposnes: Studies Presented to Nahum N. 
Glatzer on the Occasion of His Seventieth Birthday by His Students, red. M.A. 
Fishbane, P.R. Flohr, Leiden 1975, s. 285–306;

30. Sabbatical Year, w: Supplementary volume to IDB, Nashville 1976,  
s. 762–763;

31. The Letter from Judah Maccabee to Aristobulus: Is 2 Maccabees 1:10b–
2:18. Authentic?, HUCA 1978, t. 49, s. 89–133;

32. Jacob Frank and the Frankists Hebrew Zoharic Letters, HUCA 1982, 
t. 53, s. 265–293;

33. The Calendar of Sabbath Years during the Second Temple Era: A Response, 
HUCA 1983, t. 54, s. 123–133;

34. The Beginning of the Seleucid Era and the Chronology of the Diado-
choi, w: Nourished With Peace: Studies in Hellenic Judaism in Memory Samule 
Sandmel, red. F.E. Greenspahn, E. Hilgert, B.L. Mack, Chico 1984, s. 183–211;

35. A Qumranic Polemic Against a Divergent Reading of Exodus 6:20?, 
“Journal of the Ancient Near Eastern Society of Columbia Univeristy” 1984–
1985, nr 16–17, s. 225–228;

36. The Date of the Eschaton in the Book of Jubilees: A Commentary on 
Jub. 49.22–50.5, CD 1.1–10, and 16.2–3, HUCA 1985, t. 56, s. 87–101;

37. (współautor: Steven Bowman) Ezechielus the Dramatist and Ezekiel 
the Prophet: Is the Mysterious ζῷον (Zōon) in the ‘Εξαγωγἠ (Exagōgē) a Phoe-
nix?, HTR 1985, nr 78, s. 253–277;



160 

38. The Relationship Between 11Q Torah (the Temple Scroll) and the Book 
of Jubilees: One Single or Two Independent Composistions?, “Society of Bibli-
cal Literature Seminar Papers” 1985, nr 24, s. 205–216;

39. Josephus and Nicolaus Damascus, “Josephan Studies” 1986, t. 4, s. 7–45;
40. The “Sealed” Torah Versus the “Revealed” Torah: An Exegesis of Da-

mascus Covenant V,1–6 and Jeremiah 32,10–14, “Revue de Qumrân” 1986, 
t. 12, s. 353–367;

41. Does Qumran Record the Death of the “Moreh”? The Meaning of he’aseph 
in “Damascus Covenant” XIX,35, XX,14, “Revue de Qumrân” 1988, t. 13,  
s. 323–330;

42. Josephus and Nicolaus of Damascus, w: Josephus, the Bible, and His-
tory, red. L.H. Feldman, G. Hata, Detroit 1989, s. 147–172;

43. Rules of Testimony in Qumranic Jurisprudence: CD 9 and 11Q Torah 
64, “Journal of Jewish Studies” (dalej: JJS) 1989, nr 40, s. 53–74;

44. The Ancient Judaeo-Aramaic Literature (500–164 BCE): A  Clas-
sification of Pre-Qumranic Texts, w: Archaeology and History in the Dead 
Sea Scrolls: The New York University Conference in Memory of Yigael Yadin,  
red. L.H. Schiffman, Sheffield 1990, s. 257–281;

45. (współautor: Martin G. Abegg) The Fragmentary Remains of 11QTo-
rah (Temple Scroll): 11QTorahb and 11QTorahc plus 4QparaTorah Integrated 
with 11QToraha, HUCA 1991, t. 62, s. 1–116;

46. Ezekiel and Ezekialianism as Progenitors of Essenianism, w: The Dead 
Sea Scrolls: Forty Years of Research, red. D. Dimant, U. Rappaport, Leiden 
1992, s. 186–196;

47. Geomessianism: Why Did the Essenes Settle at Qumran?, w: Bits of 
Honey: Essays for Samson H. Levey, red. S.F. Chyet, D.H. Ellenson, Atlanta 
1993, s. 131–138;

48. Qumran Corner: A Note on E. Tov’s List of Preliminary Editions of the 
Unpublished Dead Sea Scrolls, JJS 1993, nr 44, s. 129–131;

49. (współautor: Sholom Wacholder) Patterns of biblical dates and Qumran’s 
calendar: the fallacy of Jaubert’s hypothesis, HUCA 1995, t. 66, s. 1–40;

50. Deutero-Ezekiel and Jeremiah (4Q384–4Q391), w: Dead Sea Scrolls: Fifty 
Years After Their Discovery, red. L.H. Schiffman, E. Tov, J.C. VanderKam,  
G. Marquis, Jerusalem 1997, s. 445–461;
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51. The Preamble to the Damascus Document: A Composite Edi. tion of 
4Q266—4Q268, HUCA 1998, t. 69, s. 31–47;

52. The Teacher of Righteousness is Alive, Awaiting the Messiah, HUCA 1999, 
t. 70–71, s. 75–92; HUCA 1999, t. 70–71, s. 75–92;

53. The Omer Polemics In “4q513” Fragments 3–4: Is Ananni Their Author?, 
“Revue de Qumrân” 2001, t. 20, nr 1, s. 93–108;

54. Calendar Wars Between the 364 and the 365-Day Year, “Revue de 
Qumrân” 2001, t. 20, nr 2, s. 207–222;

55. The Righteous Teacher in the Pesherite Commentaries, HUCA 2002, 
nr 73, s. 1–27.

Z okazji siedemdziesiątych urodzin wydano dedykowaną mu mo-
nografię wieloautorską pod znamiennym tytułem Pursuing the Text356. 
Jak mówił w jednym z wywiadów, została ona opublikowana na jego 
cześć przez „kilku przyjaciół i kliku wrogów”, co zdaje się być echem 
jego odważnej i bezprecedensowej decyzji o publikacji odczytanych 
zwojów. „Ściganie tekstu” miało być niespodzianką w uznaniu dla jego 
zasług. Do książki podchodził jednak z dystansem i humorem. 

Elizabeth trzymała to w tajemnicy, tak że nie wiedziałem o książ-

ce, dopóki nie została ogłoszona podczas lunchu. Ubrała 
mnie wtedy w najlepszy płaszcz, najlepszy krawat, a ja o tym 
nic nie wiedziałem, trzymała to w tajemnicy. Te artykuły zosta-

ły napisane przez moich […] studentów, kolegów, przyjaciół 
lub ludzi, którzy ledwo mnie znają.

Ben Zion zmarł w domu w Nowym Jorku 29 marca 2011 roku w obec-
ności córki Niny i syna Davida. Został pochowany na Cmentarzu Erec 
ha-Chaim w Bejt Szemesz blisko Jerozolimy. Na macewie zapisano: 

356  Pursuing the Text: Studies in Honor of Ben Zion Wacholder on the Occasion of His 
Seventieth Birthday, red. J.C. Reeves, J. Kampen, Sheffield 1994. Na temat badań Ben 
Ziona zob. J. Kalman, Optimistic, Even with the Negatives: The Hebrew Union College–
Jewish Institute of Religion and the Dead Sea Scrolls, 1948–1993, “The American Jewish 
Archive Journal” 2009, t. 61, nr 1, s. 1–114.
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„Tutaj jest pochowany Ben Zion Wacholder, syn Pinchasa Szlomo i Faj-
gi. Ożarów i Cincinnati. Uczony i nauczyciel (w języku hebrajskim gra 
słów –  przyp. red.). 23 Adar II, 5771. T.N.Tz.B.H. (skrót: Tav’ Nun’ 
Tzadi’ Bet’ Hey’ – oznaczający: «Niech dusza jego będzie związana wę-
złem życia»)”. Poniżej umieszczono napis: „Na wieczną pamiątkę jego 
ojca, rabina Pinchasa Szlomo, jego matki Fajgi, jego sióstr Sary Hen-
del i Szifry, jego brata Aarona, którzy zostali unicestwieni wraz z inny-
mi mieszkańcami ich miasta. Ożarów i Treblinka”.

W pamięci rodziny pozostał jako człowiek głębokiej wiary, troskliwy, 
kochający ojciec i dziadek. Wnuczka Tzipora, córka Davida, wspomina 
go jako osobę pełną szacunku dla każdego człowieka. „Nie dyskrymi-
nował ludzi ze względu na status społeczny, majątek, religię czy wiek”. 
Syn Sholom w czasie uroczystości żałobnej pokreślił, że najważniejsza 
dla jego ojca była micwa (przykazanie) dotycząca nauczania Tory. Ben 
Zion był jego zdaniem niejako uosobieniem słów: „Wpajaj je, [ucząc 
ich dokładnie], twoim [uczniom, którzy są dla ciebie jak] synowie. Bę-
dziesz o  nich mówił, gdy siedzisz w  swoim domu i  gdy idziesz dro-
gą. [Odmawiaj Szema], gdy będziesz się kładł [nocą] i gdy wstaniesz 
[rano]” (Pwt 6,7)357. Córka Hannah podkreślała, że dla jej ojca w bada-
niach naukowych liczyła się tylko prawda. Wielokrotnie miał przyznać, 
że mylił się w swoich poprzednich wnioskach, ale to tylko utwierdzało 
go w potrzebie prowadzenia dalszych badań, na które poświęcał rów-
nież całe noce. We wspomnieniach współpracowników, doktorantów 
i studentów przewija się jedna charakterystyka: naukowca, którego cie-
kawość świata i dążenie do prawdy były fundamentem codzienności 
tak akademickiej, jak i tej przeżywanej w rodzinie358. 

Wspomnienia z czasów wojny nigdy nie zostały ukończone. Opra-
cowanie maszynopisu zostało opublikowane przez jego wnuczkę, Shi-

357  Przekład Tora Pardes Lauder.
358  Więcej wspomnień o Ben Zionie por. R. Friedman, L. Kaplan, HUC–JIR’s Esteemed 

Emeritus Faculty, “Chronicle” 2006, nr 68, s. 28; Remebering Rabbi Wacholder, profes-
sor emeritus of Talmud Rabbinics at HUC–JIR, “The American Israelite” 2011, t. 157, 
nr 42, s. 1, 19; również na stronie: BenZionWacholder.net.
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frę Goldenberg. Wacholder rozpoczął pracę nad nimi w latach 80. XX 
wieku. Początkowo spisywał je na maszynie, później kontynuował 
przy pomocy komputera. W wyniku kradzieży sprzętu zachował się 
jedynie maszynopis z tekstem pierwszego i niedokończonego drugie-
go rozdziału. Obraz Ożarowa, jaki w nich kreśli, dostarcza informacji 
na temat wydarzeń z początku II wojny światowej, trzech kolejnych 
lat jej trwania i okresu likwidacji getta. To także opis wewnętrznych 
doświadczeń, retrospekcja tamtego traumatycznego okresu w  życiu, 
o którym przez kolejne dziesięciolecia nie mówił nawet swoim dzie-
ciom. W przeprowadzonym 22 marca 1996 roku dla USC Shoah Fo-
undation wywiadzie, który stanowi uzupełnienie jego historii, mówił:

Naprawdę nie troszczyłem się o przetrwanie, ale dbałem o to, 
żeby być świadkiem, żeby żyć do końca wojny, żeby opowie-

dzieć o tym, co się wydarzyło. […] Wiem, znamy się od wie-

lu lat, ale nigdy nie rozmawialiśmy o wojnie […], moje dzieci 
niewiele wiedzą o tym, o czym dzisiaj rozmawiamy. Część tej 
historii oczywiście jest im znana, wiedzą coś o moim małżeń-

stwie, żyją ze mną od wielu lat, ale większości tej opowieści nie 
znają.

Doświadczenia Ben Ziona przez lata pozostawały nieznane również 
w Ożarowie. Mamy nadzieję, że tłumaczenie i opracowanie Wspomnień, 
które oddajemy do rąk czytelników, pozwolą na pełniejsze poznanie 
dramatycznych doświadczeń II wojny światowej w Ożarowie. A pamięć 
o wyjątkowym „synu Ożarowa” będzie kultywowana. 

Redaktor





Słowniczek 

Agudat Israel – hebr., „Związek Izraela” – ultraortodoksyjna orga-
nizacja założona w 1912 roku w Katowicach, działała w wielu krajach 
jako partia polityczna, w Polsce znana pod nazwą Agudas Szlojmej 
Emunej Jisroel – jid., „Związek Prawdziwie Wiernych Izraela”. Wśród 
postulatów można wymienić: propagowanie zasad judaizmu, dzia-
łalność filantropijną, zachowawczą postawę wobec syjonizmu – wa-
runkiem było ścisłe przestrzeganie praw religijnych. Dla agudystów 
hebrajski był świętym językiem, jidysz – codziennym, powszednim 
i świeckim. W czasie wojny organizacja działała przeciwko okupanto-
wi na różnych polach, z zachowaniem restrykcyjnego prawa religijne-
go. Po wojnie władze komunistyczne nie wydały zgody na wznowienie 
legalnej działalności. Agudyści toczyli spory z mizrachistami.

Bar micwa – hebr., „syn przykazania” – ceremonia odbywająca 
się w  synagodze w  pierwszy szabat po ukończeniu stosownego wie-
ku 13 lat i jednego dnia, chłopiec odczytuje wówczas fragment Tory 
na dany tydzień, po czym ojciec udziela błogosławieństwa. Chłopiec 
staje się pełnoletni i zobowiązany jest do przestrzegania 613 micwot.

Bejt ha-midrasz – hebr., „dom nauki, dom poszukiwania” – tra-
dycyjna instytucja żydowska, często powiązana z  miejscem sprawo-
wania kultu. Połączenie funkcji edukacyjnej i modlitewnej związane 
było z dążeniem do jak najefektywniejszego wykorzystania czasu na 
naukę. Często pełnił również funkcję bożnicy. Każdy bejt ha-midrasz 
posiadał księgozbiór. 

Bund – jid., „Związek” – pełna nazwa: Algemejner Jidiszer Arbe-
ter Bund in Lite, Pojln un Rusland – „Powszechny Żydowski Zwią-
zek Robotniczy na Litwie, w Polsce i Rosji” – powstała w 1897 roku 
w  Wilnie silnie lewicowo-socjalistyczna, prowadząca swoją działal-
ność w duchu demokratycznego marksizmu, antysyjonistyczna partia 
żydowska. Wyzwolenia Żydów bundyści upatrywali w  upadku kapi-
talizmu. Syjonizm traktowali jako utopię, a ortodoksję – przeszkodę 
na drodze rozwoju. W czasie wojny członkowie włączyli się do ruchu 
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oporu – m.in. w powstaniu w getcie warszawskim. Po wojnie partia 
prowadziła działalność filantropijną i edukacyjną.

Ce’ena u-re’ena – hebr. Ceena u-reena – „idźcie i patrzcie, wyjdź-
cie i  spójrzcie” –  tzw. „Biblia kobieca”; jest to parafraza homiletycz-
na w  jidysz Tory i Ksiąg Prorockich, autorstwa Jakuba ben Icchaka 
Aszkenazego z Janowa. Przeznaczona dla kobiet nieznających języka 
hebrajskiego.

Chadorim – lm. od cheder, hebr., „pokój, izba” – szkoła religijna, 
prowadząca nauczanie na poziomie elementarnym, przygotowujące 
do podjęcia nauki w jesziwie, najczęściej rozpoczynano edukację mię-
dzy trzecim a piątym rokiem życia. Chadorim nie posiadały jednolite-
go systemu czy programu nauczania.

Chol ha-Moed – hebr., „powszednie dni świątecznego czasu” – np. 
świąt Sukot czy Paschy, w  odróżnieniu od dnia rozpoczynającego  
i kończącego były to tzw. dni półświąteczne, w czasie których mogły 
np. odbywać się pogrzeby.

Churban –  powszechnie używa się trzech (czterech) określeń do 
opisania Zagłady: „Churban, Holokaust, Szoa, (Akeda)”. Każde z nich 
ma indywidualne znaczenie i pozwala na prowadzenie refleksji w od-
rębnych obszarach wiedzy. Określenie „Churban” zwykle łączy się ze 
zburzeniem Pierwszej i  Drugiej Świątyni Jerozolimskiej. W  języku 
hebrajskim słowo khurbán oznacza „ruinę, dewastację, zniszczenie, de-
strukcję”. „Zapewne takie właśnie określenie musiało być powszechnie 
obecne w religijnym słowniku ofiar wojny. Było to jedyne szerzej do-
stępne pojęcie humanizmu na miarę tego, co się działo”. Zob. P. Śpiewak, 
Milczenie i pytania Hioba, w: Teologia i filozofia żydowska wobec Holo-
caustu, red. P. Śpiewak, Gdańsk 2013, s. 12–13. 

Dusza – tradycja żydowska rozróżnia trzy postacie duszy: neszama – 
po śmierci opuszcza ciało i udaje się na sąd, nefesz – trwa w zawiesze-
niu między grobem a domem zmarłego w czasie trwania żałoby (szi-
wa), ruach zaś jest na zawsze związana z ciałem i razem z nim umiera.

Dybuk – hebr., „przylgnięcie” – w folklorze i mistycyzmie żydow-
skim jest to zjawisko zawładnięcia ciałem żyjącego przez duszę zmar-
łego grzesznika lub niemogącą zaznać spoczynku.
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Gematria – metoda egzegetyczna oparta na liczbowej wartości 
liter i słów (alef – 1, bet – 2, gimel – 3, itd., ostatnia litera taw – 400), 
zakładająca, że wyrazy posiadające tę samą wartość pozostają ze sobą 
w ścisłym związku.

Goj – hebr. i jid., „lud, naród” – początkowo termin odnosił się do 
wszystkich ludów i narodów świata, z czasem zaczęto go używać na 
określenie nie-Żyda. Trudne relacje w diasporze powodowały, że se-
mantycznie słowo to stało się nośnikiem negatywnych wartości. Zna-
ne jest kabalistyczne przekonanie, że goj nie posiada „boskiej duszy”.

Halacha – hebr., „prawo, reguła, tradycja” – tradycja dotycząca za-
sad prawnych judaizmu; jest to wykład Tory dający konkretne wska-
zówki dotyczące konkretnych sytuacji życiowych. Tradycyjnie mówi 
się o 613 micwot (przykazaniach).

Ha-Szomer ha-Cair – hebr., „Młody Strażnik” – syjonistyczna 
organizacja młodzieżowa, powstała w 1916 roku w Wiedniu, dążyła 
do budowy żydowskiej państwowości w Palestynie, prowadziła dzia-
łalność edukacyjną, której celem było przygotowanie do osadnictwa 
kibucowego. W czasie wojny członkowie zaangażowani byli w ruch 
oporu, żydowską partyzantkę. Po wojnie prowadziła nielegalne prze-
rzuty do Palestyny.

Hawdala – hebr., „oddzielenie” – ceremonia i modlitwa na zakoń-
czenie szabatu, która ma oddzielić święty czas szabatu i świąt od czasu 
pozostałych, świeckich dni.

Jesziwa – hebr., „siedzenie, przebywanie” – szkoła, uczelnia talmu-
dyczna dla absolwentów chederów, kształciła w  wieku od 13/14 do 
dwudziestu kilku lat, program obejmował studia nad Talmudem i lite-
raturą rabiniczną, główny sposób nauczania to pilpul – hebr., „debata” – 
dialektyczna metoda rozważania tekstu.

Jom Kipur –  hebr., „Dzień Pojednania” –  święto o  charakterze 
pokutnym, przypadające 10. dnia miesiąca tiszrej (przełom września 
i października).

Kabalat Szabat – hebr., „Przyjęcie (Powitanie) Szabatu” – to ro-
dzaj obrządku, który poprzedza piątkowe modlitwy wieczorne, spra-
wowany nie później niż pół godziny po zachodzie słońca. Wyróżniamy 
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dwa rodzaje: sefardyjski (Żydzi pochodzący z Hiszpanii i Portugalii, 
posługujący się językiem ladino) –  Ps 29 i  hymn Lecha Dodi (por. 
przypis 203); aszkenazyjski (Żydzi zamieszkujący Europę Środkową, 
Wschodnią i częściowo Zachodnią, a od XVII w. także Amerykę, po-
sługujący się językiem jidysz) – Ps 95–99, hymn Lecha Dodi, Ps 92–93.

Kadisz – aram., „święty” – napisana w języku aramejskim w cza-
sach talmudycznych modlitwa, wyrażająca wiarę w Boga i poddanie 
się Jego woli. Jako modlitwa za zmarłych powszechnie uznana dopie-
ro w XIII wieku, w czasie pogromów dokonywanych przez krzyżow-
ców. Obok Jizkor, Aw ha-Rachamim i El Male Rachamim należy do 
grupy modlitw za zmarłych (hebr. hazkarat neszamot).

Kenkarta – niem., „karta rozpoznawcza” – dokument wydawany 
na mocy rozporządzenia Hansa Franka z 26 października 1939 roku 
niemieckim mieszkańcom Generalnego Gubernatorstwa, którzy ukoń-
czyli piętnasty rok życia.

Kidusz – hebr., „uświęcenie” – modlitwa odmawiana przez głowę 
rodziny nad kielichem wina (na ziemiach polskich z braku wina uży-
wano wódki nazywanej szabasówką) w wieczór poprzedzający szabat.

Korban – od hebr. karaw – „zbliżać się” – ogólnie ofiara składana 
Bogu.

Lewaja –  hebr., „kondukt żałobny” –  orszak ustawiający się za 
marami lub karawanem.

Midrasz – hebr., „badanie, poszukiwanie’ – rodzaj i metoda komen-
tarza do Biblii (także: halachy o  swobodnej formie), korzystającego 
z paraboli, legend.

Mincha – hebr., „ofiara” – modlitwa odmawiana po południu, ale 
przed zachodem słońca.

Minjan – hebr., „liczba, głosowanie” – przepisowa grupa 10 męż-
czyzn po bar micwie, czyli powyżej 13. roku życia, konieczna do spra-
wowania obrzędów synagogalnych i ceremonii, np. odmówienia Kadisz.

Misnagdzi – hebr., „przeciwnicy” – ruch ortodoksyjnych Żydów 
popularny zwłaszcza na Litwie i  Białorusi, sprzeciwiający się chasy-
dyzmowi.
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Mizrachi – od hebr. merkaz ruchani – „centrum duchowe” – reli-
gijny ruch syjonistyczno-ortodoksyjny powstały w 1902 roku w Wil-
nie, głosił konieczność budowy żydowskiego państwa w  Palestynie 
opartego na zasadach religijnych i  języku hebrajskim. Organizacja 
prowadziła działalność filantropijną i edukacyjną. 

Mykwa – zbiornik wodny zawierający wodę z naturalnego źródła tj. 
strumienia, rzeki, jeziora, morza, deszczówkę lub wodę z roztopionego 
lodu, w którym dokonuje się rytualnego oczyszczenia osób i przedmio-
tów.

Pascha – hebr., „pominięty, oszczędzony” – najważniejsze i najstar-
sze święto, obchodzone na pamiątkę wyzwolenia Izraelitów z niewo-
li egipskiej; rozpoczyna się wieczorem 15. dnia miesiąca nissan (na 
przełomie marca i kwietnia). Nazwa wiąże się z ostatnią plagą egipską, 
jaka ominęła domy Izraelitów, których odrzwia były skropione krwią 
baranka. Obchody rozpoczyna uroczysta kolacja sederowa, przebie-
gająca według ściśle określonych zasad.

Purim – hebr., „los, przeznaczenie” – Święto Losów, obchodzone 
14. dnia miesiąca adar (lub adar szeni w  latach przestępnych), czyli 
na przełomie lutego i marca. Upamiętnia wybawienie z  rąk Hamana. 
Radosne święto, podczas którego odczytuje się Księgę Estery. Gdy 
podczas lektury pada imię Hamana, zgromadzeni podnoszą wrzawę, 
używając gragerów (jid., „grzechotki, kołatki”). Tego dnia zakazany jest 
post i publiczna żałoba, ma to być czas tańca, śpiewów, przebieranek.

Rosz Haszana – hebr., „Początek Roku” – w Polsce nazywany 
również Świętem Trąbek –  pierwszy i  drugi dzień miesiąca tiszrej 
(przełom września i października); to początek roku rolniczego, w od-
różnieniu od np. roku liturgicznego, który zaczyna się pierwszego dnia 
miesiąca nissan. To rocznica stworzenia świata. W tym dniu Bóg zapi-
suje sprawiedliwych do Księgi Życia, stąd życzenia na Nowy Rok: Leszana 
towa tikatewu wetehatemu – „Obyście byli zapisani (w Księdze Życia) 
i opieczętowani na dobry rok”.

Sefer ha-Zohar – hebr., „Księga Blasku” – najbardziej rozpo-
wszechnione dzieło mistyki żydowskiej, napisane po aramejsku i he-
brajsku w XIII w., zawiera mistyczny komentarz do Tory, Pnp i Rt.
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Simchat Tora – hebr., „Radość Tory” – święto następujące po 
siedmiodniowych obchodach Sukot, podczas którego w  radosnym 
tańcu obnosi się zwoje Tory, wyjęte wcześniej z Aron ha-Kodesz, czyli 
świętej szafy znajdującej się w centralnym miejscu synagogi. Święto 
kończy synagogalny cykl czytania Tory.

Sukot – hebr., Święto Szałasów (Namiotów) – zwane też: „Kuczki” – 
radosne święto rozpoczynające się 5 dni po Jom Kippur, upamiętnia-
jące zamieszkiwanie w  szałasach i  namiotach podczas ucieczki Izrae-
litów z Egiptu i wędrówki do Kannanu. W tym czasie ortodoksyjni 
Żydzi mieszkają poza domem, w budkach lub szałasach zbudowanych 
w ogrodach albo na balkonach.

Szabat – hebr., „odpoczywać, ustać, obserwować” – w jid. szabes – 
„siódmy dzień tygodnia, sobota” –  w judaizmie dzień odpoczynku 
trwający od zachodu słońca w piątek do godziny po zachodzie w sobotę. 
Jest to pamiątka cyklu stworzenia, kiedy Bóg siódmego dnia odpoczął, 
także wyprowadzenia Izraelitów z Egiptu. Do dnia szabatu bezpośred-
nio odnosi się czwarte przykazanie Wj 20,8: „Pamiętaj na dzień Sab-
batu, abyś go święcił” (Przekład Izaaka Cylkowa). 

Szekina – od hebr. szachan – „mieszkać” – obecność Boga w świe-
cie, z czasem nabierająca coraz bardziej upersonifikowanych cech Mał-
żonki, Królowej, Córki Króla.

Sziwa – hebr., „siedem” – siedmiodniowy (z wyjątkiem szabatu) 
okres żałoby, rozpoczynający się wieczorem w dniu pogrzebu; doty-
czył dzieci, rodziców, rodzeństwa i współmałżonka. 

Sztetl – jid., „miasteczko” – małe skupisko miejskie, w którym 
społeczność żydowska, posiadająca specyficzny społeczno-kulturalny 
model życia, stanowi większość mieszkańców.

Sztiblech –  lm. od sztibel, sztybł –  jid., „pokoik” – mały dom 
modlitewny, prywatna bożniczka, pełnił również funkcję bejt ha-mi-
draszu; swoiste centrum życia społecznego chasydów, w odróżnieniu 
od misnagdów, którzy modlili się w szulach.

Sztrajmł – jid., wym. też sztrajmel – futrzana czapka, zwana także 
lisiurą, noszona podczas szabatu i świąt.
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Szul – jid., „szkoła, bożnica” – powszechne określenie na bożnicę, 
synagogę; na ziemiach polskich był to przede wszystkim dom mod-
litwy misnagdów, będących w  opozycji do chasydów. Ben Zion nie 
czyni jednak w tym miejscu tego rozróżnienia.

Talmud –  hebr., „nauka, studiowanie” –  podstawowy zapis ust-
nej tradycji judaizmu (tzw. Tora Ustna), składa się z Miszny i Gemary. 
W Talmudzie (zwanym również Gemarą lub „SZAS”) zawarte są roz-
ważania i dyskusje prowadzone przez ok. 800 lat przez babilońskich 
i palestyńskich uczonych. Efektem są dwie kompilacje: Talmud Babi-
loński (TB) i Talmud Jerozolimski (TJ).

Techina – hebr., „prośba, błaganie” – osobiste wezwanie do Boga, 
dołączone do modlitwy nakazanej, zachowujące oryginalność, by 
uniknąć rutyny. Z czasem pojawiły się różne warianty dotyczące więk-
szości aspektów życia, a tchines (w jid.) weszły do kanonu tzw. litera-
tury dla kobiet.

Tefilin – hebr., „modlitwa”, inna nazwa: filakterie – grec., „amu-
let, środek obronny” – szkatułki zawierające kawałki pergaminu z ręcz-
nie zapisanymi fragmentami z Biblii (Wj 13,1–10 i 11–16; Pwt 6,4–9 
i 11,13–21), z rzemykami, które mężczyźni po bar micwie zakładają 
na czoło i prawie ramię podczas porannej modlitwy, oprócz szabatu 
i świąt.

Tikunei haZohar – hebr. tik(k)un – „naprawa” – dodatek do Zo-
haru, zawierający 70 komentarzy do pierwszego słowa Tory – Bereszit; 
ma styl kabalistycznego midraszu.

Tora – Pięcioksiąg Mojżesza (pierwsze pięć ksiąg Biblii Hebrajskiej, 
tożsame z  pierwszymi pięcioma księgami chrześcijańskiego Starego 
Testamentu: Księgą Rodzaju, Wyjścia, Kapłańską, Liczb, Powtórzone-
go Prawa); to najświętsza księga judaizmu. Podzielona została na 54 
odcinki (parsze), przypadające na poszczególne tygodnie roku. 

Ubój rytualny – hebr. szechita – zgodny z halachą (zasady praw-
ne judaizmu) sposób zabijania zwierząt, którego celem było pozyska-
nie koszernego mięsa. Szechita dotyczy ptaków i  ssaków, pozostałe 
zwierzęta, w tym ryby, są z niej wyłączone. Przepisy prawne, liczące 
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13 rozdziałów, dot. Szechity Kodaszim, znajdują się w pierwszym trak-
tacie piątego porządku Miszny (traktat Z(e)wachim). Komentarze do 
traktatu można znaleźć w TB i Tosefcie.

Wilner SZAS – to klasyczna edycja Talmudu Babilońskiego, wy-
dawana w  Wilnie w  latach 1880–1886. Akronim „SZAS” pochodzi 
od hebr. Szisza S(e)darim – „Sześć Porządków”. Kiedy od ok. XVI w. 
cenzura katolicka kwestionowała pojęcie Talmudu – ukuto określenie 

„SZAS”, z czasem powszechnie przyjęte w środowiskach żydowskich.
Zmirot – zbiór tradycyjnych pieśni śpiewanych w szabat.



Podziękowania
First of all, I  would like to thank Hannah Katsman, Ben Zion’s 

daughter, for her invaluable help in the preparation of this publica-
tion. Our long hours of talks, devoted not only to her Father, but also 
to Polish-Israeli relations, especially during the current historical dis-
pute, confirmed my conviction that Polish-Jewish and Christian-Jewish 
dialogue is not only possible, but can also be fruitful for the future. 
I would like to thank the descendants of Ben Zion for the trust they 
put in me by giving me permission to publish the Polish translation of 
the Memoirs of their beloved Father and Grandfather.

W pierwszej kolejności pragnę podziękować Hannah Katsman, 
córce Ben Ziona, za jej nieocenioną pomoc w przygotowaniach tej 
publikacji. Długie godziny naszych rozmów, poświęconych nie tyl-
ko jej Ojcu, ale również stosunkom polsko-izraelskim, szczególnie 
w czasie panującego sporu historycznego utwierdziły mnie w przeko-
naniu, że dialog polsko-żydowski i  chrześcijańsko-żydowski nie tyl-
ko jest możliwy, ale również może owocować w przyszłości. Dziękuję 
potomkom Ben Ziona za zaufanie, którym mnie obdarzyli, udzielając 
pozwolenia na wydanie polskiego tłumaczenia Wspomnień ich uko-
chanego Ojca i Dziadka. 

Pierwszy tom BOŻnicy. Biblioteki Ożarowa Żydowskiego nie uka-
załby się bez pomocy i zaangażowania wielu osób oraz instytucji. W tym 
miejscu chciałbym złożyć serdeczne podziękowania za wsparcie finan-
sowe Marcinowi Majcherowi – Burmistrzowi Miasta i Gminy Ożarów, 
Michałowi Majewskiemu – Dyrektorowi Operacyjnemu Stowarzysze-
nia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, Marcinowi Stańczykowi – 
Dyrektorowi Zespołu Szkół w Ożarowie im. M. Skłodowskiej-Curie. 
Słowa uznania należą się również Jolancie Banach – Dyrektor Biblio-
teki Publicznej Miasta i Gminy im. W. Gombrowicza w Ożarowie, Ma-
rianowi Susowi – Dyrektorowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury  
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im. A. Patkowskiego w Ożarowie, a także Katarzynie Swasze – Dyrektor 
Zespołu Szkół im. E. Szylki w  Ożarowie. Szczególne słowa podzięko-
wania kieruję do ks. Andrzeja Lichosyta – Prezesa Fundacji im. Świętej 
Królowej Jadwigi dla Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krako-
wie, wydawcy tego tomu, za zaufanie, swobodę działania i czas, który 
mogłem poświęcić na kwerendy.

Dziękuję Michaelowi Schudrichowi – Naczelnemu Rabinowi Polski 
oraz Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN za objęcie przedsię-
wzięcia patronatem honorowym.

Prywatne słowa wdzięczności pragnę skierować do osób, które zaan-
gażowały się w to dzieło, a bez których moje marzenie o upamiętnieniu 
ożarowskich Żydów nie doszłoby do skutku. Dziękuję ks. Łukaszowi 
Kamykowskiemu za propozycję studiów na kierunku „Relacje chrześ-
cijańsko-żydowskie”, nieocenionej Agacie Kalińskiej za wspólne odkry-
wanie piękna żydowskiej historii, kultury i religii, Piotrowi Majdanikowi 
za tłumaczenie Wspomnień i Listu od rodziny oraz liczne wskazówki re-
dakcyjne, Ewie Goczał za troskę o poprawność językową, Malwinie Ko-
prowskiej i Angelice Małek za tłumaczenia fragmentów źródeł z języka 
francuskiego i niemieckiego, Monice Winiarskiej i Justynie Kastelik za 
opracowanie strony graficznej i  skład publikacji, a  Edycie Szymczyk 
wraz z jej pomocnikami za transkrypcję i tłumaczenie wywiadu.

Osobiste podziękowania kieruję w pierwszej kolejności do moich 
rodziców, Urszuli i Jana Rzepków, za ich wsparcie i dobre słowo w ko-
lejnych miesiącach przygotowań, do Olgi i Roberta Puringtonów za 
materiał źródłowy, który – mam nadzieję – ukaże się jako następne 
tomy BOŻnicy., oraz do Łukasza Sławińskiego za cierpliwość dla mo-
ich wielogodzinnych prac nad tekstem.



Spis fotografii
01. Ben Zion Wacholder – lata 90. XX wieku / Ze zbiorów rodziny (dalej: ZZR)

02. Żydzi w spalonym Ożarowie – czerwiec 1915 / Archiwum Miejsko-Gminnego 

Ośrodka Kultury im. A. Patkowskiego w Ożarowie (dalej: Archiwum M-GOK)

03. Chrześcijańsko-żydowska gra w szachy we dworze w Wyszmontowie – lata 

międzywojenne / Archiwum M-GOK

04. Rynek w Ożarowie – wrzesień 1939 / Domena publiczna (dalej: DP)

05. Przedwojenna Aleja 3 Maja, w tle synagoga – lata 50. XX wieku / Archiwum 

M-GOK

06. Przedwojenna Aleja 3 Maja, od strony synagogi, po lewej miejsce domu rodzin-

nego Ben Ziona – lata 50. XX wieku / Archiwum M-GOK

07. Pożydowska zabudowa przy głównej ulicy Ożarowa – lata 50. XX wieku /   

Archiwum M-GOK

08. Pierwsza strona maszynopisu Wspomnień / ZZR

09. Pierwsza strona rozdziału drugiego / ZZR

10. Powojenne zdjęcie paszportowe / ZZR

11. Wśród Polaków – Wuppertal w czasie wojny / ZZR

12. Wycinek prasowy z „The Cincinnati Enquirer”, 4 września 1991 roku / DP

13. Nina, Ben Zion, Touby – 1986 rok / ZZR

14. Ben Zion trzyma na rękach wnuczkę, Shifrę Goldenberg (córkę Niny i Roberta) – 

1987 rok / ZZR

15. Ślub Hannah Wacholder i Daniela Katsmana – 1988 / ZZR

16. Światowy Kongres Żydów w Jerozolimie – Tammuz 5757 – 1997 / ZZR

17. Ben Zion i jego wnuczka, Tova Yona (córka Hannah i Daniela) – 2001 / ZZR

18. Bar micwa wnuka Elazara (syna Davida i Chany Sary) – 2006 / ZZR

19. Grób Ben Ziona na Cmentarzu Erec ha-Chaim w Bejt Szemesz blisko Jero-

zolimy / DP

20. Fragment Dokumentu Damasceńskiego (4Q271D), znaleziony w czwartej 

grocie w Qumran / DP

21. Jedna z dwóch tablic upamiętniających Żydów, pomordowanych w Ożarowie 

w czasie II wojny światowej i pochowanych w masowej mogile – 2009 / Archiwum 

M-GOK
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Fot. 13. nina, Ben zion, touBy – 1986

Fot. 14. Ben zion trzyma na rękach wnuczkę, shiFrę goldenBerg  
(córkę niny i roBerta) – 1987
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Fot. 15. śluB hannah wacholder i daniela katsmana – 1988

Od lewej na górze: Robert Goldenberg, David Wacholder, Chana Sara (Ann) Wacholder

Poniżej: Nina (trzyma na rękach swoją córkę, Szifrę), Touby, Ben Zion, Szolom 

(trzyma na rękach syna, Aarona), za nim stoi jego żona, Michelle Rhone

Na dole: Hannah Katsman, z domu Wacholder, obok stoi Alex, syn Roberta
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Fot. 16. światowy kongres Żydów w jerozolimie – tammuz 5757 – 1997

Fot. 17. Ben zion i jego wnuczka, tova yona (córka hannah i daniela) – 2001
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Fot. 18. Bar micwa wnuka elazara (syna davida i chany sary) – 2006

Od lewej: Nina Wacholder, Robert Goldenberg, Sholom Wacholder,  
David Wacholder i jego żona, Chana Sara (Ann), poniżej: Ben Zion i jego wnuk, Elazar Simcha 
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Fot. 19. gróB Ben ziona na cmentarzu erec ha-chaim  
w Bejt szemesz Blisko jerozolimy



182 

Fot. 20. Fragment dokumentu damasceńskiego (4Q271d),  
znaleziony w czwartej grocie w Qumran
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Fot. 21. jedna z dwóch taBlic upamiętniających Żydów,  
pomordowanych w oŻarowie w czasie ii wojny światowej  

i pochowanych w masowej mogile – 2009 




