
 
 

Śladami Żydów na Lubelszczyźnie 

Warsztat dla młodzieży gimnazjalnej „Podróż do sztetl z I. B. Singerem” 

Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”. Lublin 2010 

Opracowanie: Dominika Majuk, Milena Migut 
 

Sztetl oznacza w języku jidisz miasteczko. Tym mianem określa się wielokulturowe miasteczka, w których nawet 

do 80 procent wśród obywateli stanowili Żydzi. Ta specyficzna, jedyna w swoim rodzaju formacja społeczno-

kulturowa istniała w Europie Środkowo-Wschodniej od XVI w. do II wojny światowej. 

Koncepcja warsztatu opiera się na pokazaniu kultury sztetl, jako dziedzictwa kulturowego małej ojczyzny 

oraz zwróceniu uwagi uczestników na wielowiekową sąsiedzką współegzystencję przedstawicieli wielu 

narodowości w jednym paostwie: Polaków, Żydów, Ukraioców, Białorusinów, Niemców, itd. Różnorodnośd świata 

sztetl może stad się inspiracją i wzorem także dzisiaj przy budowaniu współczesnego społeczeostwa 

wielokulturowego w duchu tolerancji i zrozumienia dla innego. 

Uczestnicy warsztatu odbędą symboliczną podróż w czasie po sztetlach Lubelszczyzny, w trakcie której poznają ich 

mieszkaoców, topografię oraz różne aspekty codzienności. Przewodnikiem w tej podróży będzie Izaak Baszewis 

Singer, związany z Lubelszczyzną pisarz żydowski, laureat Nagrody Nobla, w którego twórczości można znaleźd 

niezwykły opis tego świata. 

Czas warsztatu: 90 min. 
Grupa docelowa: młodzież gimnazjalna. 
Ilośd uczestników: 30 osób. 
Ilośd grup dwiczeniowych: 5. 

Po warsztatach uczestnicy będą umied: 
● wyjaśnid pojecie sztetl i wymienid jego cechy,   
● opisad wygląd sztetla i scharakteryzowad mieszkaoców miasteczka,   
● opowiedzied fakty z biografii I.B. Singera i scharakteryzowad jego twórczośd, 
● wymienid tytuły opowiadao I.B. Singera, których akcja rozgrywa się na Lubelszczyźnie,   
● analizowad archiwalne fotografie,   
● analizowad i korzystad z materiału źródłowego, jakim jest historia mówiona, 
● wymienid nazwy kilku sztetli Lubelszczyzny i wskazad je na mapie, 
● wyjaśnid pojęcie stereotypu i jego funkcji w postrzeganiu rzeczywistości, 
● wymienid elementy społeczeostwa wielokulturowego. 
 
Materiały źródłowe: 
1. Streszczenia  opowiadao I.B. Singera. 
2. Fotografie archiwalne   
3. Fragmenty historii mówionych z Archiwum Historii Mówionej Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”. 
 
Materiały pomocnicze: 
długopisy i markery (po 30 sztuk), 1 duży czysty arkusz papieru – można skleid z 4 arkuszy A0, klej, 5 kopert. 

 
 
 



Przebieg warsztatów: 

1. Powitanie 

Prowadzący przedstawia się i wita uczestników. 

2. Dwiczenie – wejście do kręgu (10 min.) 

Uczestnicy ustawiają się w kręgu. Prowadzący wybiera pięd osób, które wychodzą na moment z sali. Prowadzący 

mówi, że zadaniem osób w sali jest stanie w kręgu blisko siebie, twarzami do wewnątrz kręgu (prowadzący nie 

mówi nic więcej). Wchodzi osoba z zewnątrz. Prowadzący wydaje jej polecenie: „Twoim zadaniem jest dostad się 

do środka kręgu” (nie mówiąc nic więcej). Kiedy już osoba się dostanie do kręgu, staje razem w pozostałymi 

uczestnikami, a następnie wchodzi kolejna osoba, która dostaje takie samo zadanie. Przed wejściem czwartej 

osoby stojący w kręgu odwracają się, ta, by ich twarze były skierowane na zewnątrz kręgu.  

Z reguły osoby „z zewnątrz” używają siły, aby dostad się do kręgu, a osoby tworzące go, starają się nie wpuszczad 

„Przybysza” do środka (pomimo że nie mieli takiego polecenia). Zdarza się, że czwarta i piąta osoba próbują 

nawiązad kontakt ze stojącymi w kręgu (rozmowa, prośba). 

Przy omówieniu zadania należy: 

- spytad, jak czuły się osoby w kręgu i starające się do niego dostad, 

- spytad, dlaczego uczestnicy zachowali się tak, jak się zachowali, 

- zwrócid uwagę na mechanizm rządzący w grupach, gdy pojawia się „Przybysz” (kategoria „Obcego/Innego”), 

- porównad sytuację pierwszej i drugiej osoby z drugą i trzecią – zwrócid uwagę na kontakt wzrokowy, przy próbie 

dostania się do kręgu. 

Dwiczenie to ma pokazad uczestnikom, jak trudno jest zaakceptowad nowe osoby w grupie i że każdy jej członek 

ponosi odpowiedzialnośd za to, na ile grupa będzie otwarta na przyjęcie innych. Celem dwiczenia jest zwrócenie 

uwagi uczestników na postawy, które każdy z nas świadomie, bądź nie, przyjmuje jako członek pewnej grupy 

(klasy, lokalnego środowiska, narodu), a które utrudniają (a czasem wręcz uniemożliwiają) funkcjonowanie 

otwartego, tolerancyjnego społeczeostwa obywatelskiego.  

3. Dwiczenie – mapa sztetli (5 min.) 

Potrzebne materiały: mapa Lubelszczyzny z zaznaczonymi sztetlami *zał. 3.1+, definicja sztetla *zał. 3.2+. 

Uczestnicy siadają w kręgu. Prowadzący informuje, że uczestnicy odbędą symboliczną podróż po sztetlach 

Lubelszczyzny, w trakcie której poznają ich mieszkaoców, topografię oraz różne aspekty codzienności.  

Prowadzący umieszcza na tablicy planszę z mapą Lubelszczyzny z zaznaczonymi przykładowymi miejscowościami, 

które przed wojną były sztetlami *zał. 3.1+. Pyta uczestników, czy wiedzą, co to jest sztetl? Prowadzący wspólnie 

z uczestnikami wyjaśnia definicję sztetla *zał. 3.2+. W trakcie trwania warsztatu na tej mapie uczestnicy będą mogli 

odszukad i zaznaczyd te nazwy miejscowości, które pojawią się w kolejnych dwiczeniach.  

Następnie prowadzący prosi uczestników, aby wyobrazili sobie, że przenoszą się w czasie do okresu przed II wojną 

światową i zaglądają do świata, w którym żyli razem ze sobą Żydzi i Polacy przez kilkaset lat. Ich duchowym 

przewodnikiem będzie pisarz żydowski pochodzący z Polski – Izaak Baszewis Singer, w którego twórczości można 

znaleźd niezwykły opis tego świata. 



4. Dwiczenie – Kim jest Singer? – gra MAKAO (10 min.) 

Potrzebne materiały: 90 kart do gry *zał. 4.1+. 

Prowadzący informuje uczestników warsztatu, że Izaak Baszewis Singer był związanym z Lubelszczyzną pisarzem 

żydowskim, laureatem Literackiej Nagrody Nobla. Aby zapoznad się z podstawowymi informacjami o Singerze, 

uczestnicy będą grad w grę MAKAO. 

Uczestnicy siadają w kręgu. Prowadzący warsztaty trzyma 90 kart do gry, na których znajduje się 10 

najważniejszych informacji z życia Singera *zał. 4.1+. Każdy uczestnik losuje 3 karty. Następnie, chodząc po sali, 

wymienia się kartami z innymi uczestnikami w taki sposób, aby pod koniec gry mied 3 karty z identyczną 

informacją. Podczas wymiany należy przeczytad opis z karteczki, którą uczestnik chce się wymienid. 

Kto zbierze komplet 3 kart, siada na miejscu. Następnie na forum odczytywane są informacje o Singerze. 

5. Dwiczenie – Bohaterowie z opowiadao Singera – kalambury (15 min.) 

Potrzebne materiały: lista tytułów opowiadao Singera, *zał. 5.1.A-E]. 

Prowadzący dzieli uczestników na 5 grup. Każda grupa dostaje listę 20 tytułów opowiadao Singera – przy każdym 

jest nazwa sztetla, w którym ma miejsce dana historia. Każda z grup na swojej liście ma zaznaczone dwa tytuły, 

a na odwrotnej stronie kartki – krótkie streszczenie tych dwóch opowiadao *zał. 5.1.A-E]. 

Każda grupa wybiera jeden z zaznaczonych tytułów, odczytuje jego streszczenie i zastanawia się, jak można 

go przedstawid za pomocą zabawy w kalambury. Grupy mają kilka minut na wymyślenie swoich scenek. Następnie 

każda grupa po kolei prezentuje wybrany tytuł, a wszyscy inni odgadują, o który tytuł chodzi. Osoba, 

która odgadnie właściwą nazwę, zaznacza kolorem na mapie sztetli nazwę miejscowości, w której wydarzyła 

się historia z opowiadania. Grupa, która prezentowała odgadnięty tytuł-kalambur, opowiada na forum treśd 

historii na podstawie streszczenia. 

UWAGA: Dwiczenie może byd powtórzone – w drugiej turze grupy prezentują drugi z zaznaczonych na swoich 

listach tytułów. 

6. Dwiczenie – Spacer po sztetl – zdjęcia i plan sztetla (20 min.) 

Potrzebne materiały: fragment opowiadania Singera *zał. 6.1+, zdjęcia sztetli i historie mówione *zał. 6.2.A-E+, duży papier (mapa sztetli). 

Uczestnicy nadal pracują w 5 grupach. Każda grupa dostaje kopertę, w której znajduje się: 

- fragment opowiadania Singera, który zawiera krótki opis sztetla *zał. 6.1], 

- fragmenty historii mówionych dobrane tematycznie do zestawu czterech zdjęd *zał. 6.2.A-E], 

Każda grupa zapoznaje się z fragmentami tekstów. Uczestnicy w grupach starają się opisad treśd zdjęd i wskazad na 

motyw/temat, który je łączy. Jedna osoba z grupy podchodzi do mapy sztetli i zaznacza markerem te nazwy 

miejscowości, z których pochodzą zdjęcia. 

Na jednym wielkim papierze (np. sklejone 4 papiery A0) powstaje plan sztetla – każda grupa dorysowuje jakiś 

element architektoniczno-urbanistyczny i/lub dokleja swoje zdjęcia, np: grupa 1 rysuje układ przestrzenny rynku 

i ulic, kolejne grupy przyklejają świątynie, urzędy, rysują domy, itd. Dzięki powstałemu kolażowi można łatwo 

wskazad na charakterystyczne miejsca w przestrzeni małego przedwojennego miasteczka. 



7. Dwiczenie – Znajdź kogoś, kto... – zdjęcia (10 min.) 

Potrzebne materiały: zestaw zdjęd *zał. 7.1+, karteczki do losowania *Zał. 7.2+. 

Wszyscy stają w kręgu. Każdy uczestnik losuje jedno zdjęcie *zał. 7.1+. oraz karteczkę z poleceniem znalezienia 

kogoś, kto... *zał. 7.2+. Chodząc po sali, każdy pokazuje swoje zdjęcie oraz mówi, kogo szuka. 

Następnie wszyscy siadają w kręgu. Na forum każdy uczestnik mówi, jakiej osoby szukał i pokazuje zdjęcie, 

które wybrał.  

Przy podsumowaniu prowadzący może udzielid dodatkowych informacji o zdjęciach, na podstawie zał.7.3. 

Podsumowaniem dwiczenia jest dyskusja.  

UWAGA: Jeżeli pozwala na to czas, prowadzący może szerzej omówid kwestię mniejszości w II Rzeczpospolitej.  

8. Dyskusja – stereotypy? (15 min.) 

Prowadzący pyta, czy uczestnicy mieli problem z dobraniem zdjęcia i co nimi kierowało przy jego wyborze. Zwraca 

uwagę, że mieszkaocy sztetla stanowili niejednorodną grupę społeczną pod względem narodowościowym, 

religijnym czy ekonomicznym, a jednocześnie wszyscy byli obywatelami ówczesnego paostwa polskiego.  

Prowadzący moderuje dyskusję i zadaje pytania: 

- czy podczas dopasowywania osób do ich funkcji społecznych uczestnicy kierowali się stereotypami? 

- co to jest stereotyp i jakie pełni funkcje w naszym postrzeganiu rzeczywistości? 

- czy znają jakieś stereotypy odnoszące się do Żydów, Polaków, itp. Czy podczas warsztatu zweryfikowali 

ewentualne stereotypy? 

- jakie mogą byd konsekwencje kierowania się stereotypami w relacjach z innymi ludźmi?  

- czy opisy sztetli w twórczości I.B. Singera są stereotypowe?/ czy Singer stworzył stereotyp sztetla? 

Przy omawianiu tych zagadnieo warto nawiązad do efektów dwiczenia nr 2. 

UWAGA: Jeżeli podczas dyskusji pojawią się tzw. „trudne pytania”, zachęcamy do podjęcia dyskusji z młodzieżą. 

9. Dwiczenie – Po co nam dzisiaj sztetl? (5 min.) 

Prowadzący ponownie kładzie na środku sali wykonany przez uczestników plan sztetla. Prosi o skorygowanie 

mapy poprzez dorysowanie do niej współczesnych elementów /usuniecie zbędnych w taki sposób, aby powstał 

obraz „dzisiejszego sztetla”, a następnie zadaje pytania:  

- które z widocznych na nim elementów przetrwały do chwili obecnej, a które zniknęły bezpowrotnie?  

- dlaczego tak się stało?  

- jakie warunki powinny byd spełnione, aby mogło istnied społeczeostwo wielokulturowe?  

Prowadzący wskazuje na fakt, iż różnorodnośd świata sztetl może stad się inspiracją i wzorem także dzisiaj przy 

budowaniu współczesnego społeczeostwa wielokulturowego. 

10. Podsumowanie warsztatów  

Prowadzący dziękuje uczestnikom za udział w warsztatach.



Załącznik 2.1       . 

 





 





 





Załącznik 3.2. 

Sztetl oznacza w języku jidysz miasteczko (l.mn. sztetlech, zdrobnienie od sztot – miasto). Tym mianem określa się 

specyficzną, jedyną w swoim rodzaju formację społeczno-kulturową, skupisko Żydów przed II wojną światową, w 

Europie Wschodniej – to znaczy na obszarach Rosji, Polski, Litwy i wschodnich kresów Austro-Węgier. Za sztetl 

było uznawane czasem niewielkie miasteczko, niekiedy całkiem spore miasto, innym razem duża wieś – od 

kilkuset do ponad dwudziestu tysięcy mieszkaoców. Sztetl rzadko bywał zamieszkany wyłącznie przez Żydów – 

najczęściej spory procent mieszkaoców stanowili Żydzi, resztę zaś – Polacy, Ukraiocy, Węgrzy itp. 

Więcej w: Bella Szwarcman-Czarnota, Przywródmy Pamięd – materiały pomocnicze dla nauczycieli, Fundacja 

Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego. 

 

Załącznik.4.1 



Izaak Baszewis 

Singer urodził się w 

1904 r. w Leoncinie 

pod Radzyminem, 

gdzie jego ojciec był 

rabinem. 

Matka Singera, 

Batszeba, była córką 

rabina z Biłgoraja – 

Mordechaja 

Zylbermana.  

W Biłgoraju Singer 

spędził kilka lat 

swego dzieciostwa. 

Za wyjątkową 

twórczośd w języku 

 idysz I.B. Singer 

otrzymał Literacką 

Nagrodę Nobla w 

1978 r. 

Przydomek 

Baszewis przyjął od 

imienia matki- 

Batszeby, dla 

odróżnienia od 

nazwiska brata - 

Izraela Joszua 

Singera, który był 

również 

popularnym 

pisarzem. 

Główne tematy jego 

utworów to:  

życie polskich 

Żydów, chasydyzm, 

zagadnienia 

psychologiczne. 

Bohaterom jego 

opowiadao często 

towarzyszą święte 

wizje i diabelskie 

ingerencje. 

W 1935 r. Singer 

wyjechał do 

swojego brata do 

Nowego Jorku, gdzie 

podjął pracę w 

wydawnictwie. 

I. B. Singer 

debiutował w 1925 

opowiadaniem o 

Biłgoraju pt. „Na 

starośd” w gazecie 

„Literarisze Bleter”, 

w której pracował 

jako redaktor. 

Do najbardziej 
znanych utworów 
literackich Singera 
należą: „Szatan w 

Goraju” (1932), 
„Rodzina 

Muszkatów” (1950), 
„Sztukmistrz z 

Lublina” (1960), 
„Golem” (1983). 

Przez ostatnie lata 

życia cierpiał na 

chorobę, która 

wiązała się z 

zanikami pamięci. 

Zmarł 24 lipca 1991 

roku w Miami na 

Florydzie.  

Miał 87 lat. 



Załącznik 5.1.A  

 „Jentł, chłopiec z jesziwy” 

Jentł jest żydowską dziewczynką, która mieszka z ojcem w 

Janowie. Jentł jest inna niż jej koleżanki ponieważ lubi się uczyd i 

studiowad Torę ze swoim ojcem jak chłopcy. Kiedy umiera jej 

ojciec, zakłada jego ubrania, obcina włosy, przybiera męskie imię 

Anszel i opuszcza Janów. Chce znaleźd jesziwę, gdzie będzie mogła 

studiowad. W drodze poznaje chłopca o imieniu Awigdor. Razem 

idą do jesziwy w Bychawie. Awigdor pomaga jej w nauce i szybko 

stają się przyjaciółmi. Nikt nie rozpoznał, że Anszel to dziewczyna. 

W Bychawie Jentł jest szczęśliwa ponieważ 

w koocu udało jej się spełnid swoje marzenia.  

 

 „Korona z piór” 

Aksza mieszkała z babcią i dziadkiem w bogatym dworze 

w Krasnobrodzie. Ponieważ była piękna i bogata, szybko znalazło 

się wielu kandydatów na męża. Żaden jednak nie spodobał się 

dziewczynie. Kiedy umarła babcia, dziadek znalazł dla Akszy 

narzeczonego. W noc przed zaręczynami dziewczyna słyszy głos 

babci, który mówi, że to nie jest właściwy kandydat na męża. 

Kiedy Aksza chce podpisad intercyzę, pióro wypada jej z rąk. 

Zaręczyny zostają zerwane. Po śmierci dziadka Aksza zostaje 

sama. Pewnej nocy śni jej się babcia, która namawia ją do zmiany 

wiary. Rano Aksza znalazła na poduszce koronę z piór jako dowód 

zalecenia babci. Korona zmienia całe jej życie – Aksza decyduje się 

na zmianę wiary. 



 

Tytuł opowiadania I.B. Singera Sztetl 

Jentł, chłopiec z jesziwy Bychawa, Janów Lubelski 

Dziedzic Biłgoraj 

Jak Szlemiel wędrował do Warszawy Chełm 

Gasnące światełka Biłgoraj 

Starzec  Biłgoraj, Józefów Biłgorajski 

Mędrcy z Chełma i głupi karp Chełm 

Broszka Janów Lubelski 

Pan z Krakowa Frampol 

Szatan w Goraju Goraj 

Niewidzialni Frampol 

Igła Hrubieszów, Krasnystaw, Zamośd  

Korona z piór Izbica, Krasnobród  

Neftali i jego koo Sus Janów Lubelski 

Opowieśd o trzech życzeniach Frampol 

Żebrak tak powiedział Janów Lubelski 

Radośd Komarów 

Ostatni demon Tyszowce 

Cejtł i Rejcł Kraśnik 

Tajbełe i jej demon Laśnik 

Starsi z Chełma i klucz Gendełe Chełm 



Załącznik 5.1.B 

„Mędrcy z Chełma i głupi karp” 

W Chełmie rządzi rada mędrców. Pewnego razu w jeziorze 

chełmskim złowiono dużego karpia. Rada mędrców podarowuje 

go przewodniczącemu rady – Gronamowi Wołowi. Kiedy nachyla 

się on nad rybą, karp uderza go ogonem w twarz. Gronam czuje 

się znieważony, a ryba ma zostad ukarana. Podczas gdy rada myśli 

jak ukarad karpia, karp zostaje uwieziony w wielkiej wannie. 

Codziennie dostaje świeżą wodę i jedzenie. Po pół roku rada 

decyduje, że karp ma zostad utopiony w jeziorze.  

 

„Neftali i jego koo Sus” 

Neftali, chłopiec z Janowa, bardzo lubi czytad, kolekcjonuje książki 

i marzy o tym, żeby podróżowad od miasteczka do miasteczka 

i sprzedawad książki. Pewnego dnia Neftali dostaje od ojca małego 

konika, którego nazywa Sus. Po paru latach Neftali buduje wóz, 

ładuje na niego wszystkie swoje książki i wraz z Susem rusza w 

podróż. Praca obwoźnego handlarza książek sprawia mu wiele 

radości, ale wie, że żyjąc w ten sposób nigdy nie założy rodziny. 

Pewnego razu Neftali trafia do bogatego człowieka – reba Falika, 

który lubi czytad i słuchad opowieści. Szybko zaprzyjaźniają się. 

Reb Falik buduje mu duży dom. W domu mieści się również 

biblioteka i drukarnia. Teraz Neftali ma miejsce, gdzie może 

spisywad i drukowad swoje opowieści.  



 

Tytuł opowiadania I.B. Singera Sztetl 

Jentł, chłopiec z jesziwy Bychawa, Janów Lubelski 

Dziedzic Biłgoraj 

Jak Szlemiel wędrował do Warszawy Chełm 

Gasnące światełka Biłgoraj 

Starzec  Biłgoraj, Józefów Biłgorajski 

Mędrcy z Chełma i głupi karp Chełm 

Broszka Janów Lubelski 

Pan z Krakowa Frampol 
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Załącznik 5.1.C 

„Jak Szlemiel wędrował do Warszawy” 

Szlemiel był wielkim leniem i śpiochem. Mieszkał w Chełmie, miał 

żonę i dzieci. W swoim życiu nie robił nic szczególnego, ale od zawsze 

marzył o podróżach i dalekim świecie. Pewnego razu Szlemiel usłyszał 

opowieśd o wielkim mieście Warszawa i uznał, że musi zobaczyd jej 

cuda na własne oczy. Kiedy opuścił miasteczko, szybko się zmęczył o 

postanowił się zdrzemnąd. Żeby po przebudzeniu nie zapomnied, w 

którą stronę idzie się do Warszawy, ustawił buty czubkami we 

właściwą stronę. W nocy jego buty zostały przestawione, więc 

Szlemiel wrócił do Chełma, myśląc, że to Warszawa, a odnajdując tam 

swoją żonę i dzieci. Szlemiel został tam już do kooca życia, myśląc 

czasem o pozostawionej przeszłości w jego dawnym Chełmie. 

 

 „Żebrak tak powiedział” 

Pewnego dnia do Janowa przyjechał kominiarz Mosze z żoną Mindel. 

Zamierzają tutaj zamieszkad, ponieważ żebrak, którego spotkali 

w drodze powiedział im, że w miasteczku potrzebny jest kominiarz. 

Posada ta jest jednak zajęta. Ludzie wyśmiewali jego łatwowiernośd, 

ale kominiarz został w Janowie. Pewnej nocy Mosze ma sen, 

że w przytułku dla bezdomnych wybucha pożar. Kiedy się budzi 

okazuje się, że jest to prawda. Szybko gasi pożar i ratuje chorych 

ludzi. W ten sposób zostaje bohaterem i dostaje pracę. Kiedy spotyka 

znajomego żebraka, ten nie potrafi powiedzied mu, skąd wiedział, 

że w miasteczku potrzebny jest kominiarz. Mosze uznaje to 

wydarzenie za cud, a żebrakowi zapewnia dożywotnią opiekę.
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Załącznik 5.1.D 

„Opowieśd o trzech życzeniach” 

Jest to opowieśd o tym, co przydarzyło się trójce dzieci: Szlomie, 

Mosze i Esterze, w ostatnią noc Święta Szałasów (Hoszana Raba). 

Legenda głosi, że wówczas otwiera się na minutę niebo, a temu, 

kto wypowie życzenie, spełni się ono. Każde z dzieci miało 

przygotowane swoje specjalne życzenie: Szloma chciał byd mądry 

jak Salomon, Mosze uczony jak Majmonides, a Estera piękna jak 

królowa Estera. Dzieci czekały niecierpliwie na cud, ale kiedy 

niebo się wreszcie otworzyło, zamiast swoich życzeo 

wypowiedziały trzy inne, banalne prośby, które zostały spełnione. 

Jednak pomimo zawiedzionych nadziei, ta noc na zawsze 

odmieniła ich życie.  

 

 „Ostatni demon” 

W Tyszowcach mieszka żydowski demon, gdzie przeprowadził 

się z Lubina. Tyszowce są małym miasteczkiem, ale ludzie są tu 

religijni i nie grzeszą. Tak więc demon nie może znaleźd tutaj ludzi, 

których mógłby skłonid do grzechu. Kiedy do Tyszowiec 

przeprowadza się młody rabin demon, postanawia zwieśd go do 

złego i zaczyna go kusid. Mówi mu o pięknych kobietach, szerokim 

świecie, władzy i sławie. Jednak rabin nie daje się oszukad 

sztuczkom demona. Po Zagładzie demon jest ostatnim żydowskim 

mieszkaocem Tyszowiec.  
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Załącznik 5.1.E 

„Szatan w Goraju”  

Kiedy wreszcie kooczą się kozackie najazdy, miasteczko Goraj 

powraca do życia. Ludzie odbudowują domy, rynek zapełnia się 

żydowskimi kupcami, do Goraja powraca rabin. W miasteczku 

pojawiają się pogłoski o przyjściu mesjasza. Jedni ludzie pokutują i 

się modlą, a inni taoczą z radości. Pewnego dnia do miasteczka 

przybywa tajemniczy mężczyzna, który podaje się za żydowskiego 

mesjasza. Fanatyzm i wiara w fałszywych proroków sprawiają, że 

gorajscy Żydzi zaniedbują swoje codzienne obowiązki i modlitwę. 

Miasteczko ogarnia chaos. Sielski Goraj stał się „jaskinią 

złoczyoców, miastem przeklętym przez Boga i ludzi”. 

 

 „Starsi z Chełma i klucz Gendełe” 

W Chełmie rządzi rada mędrców. Członkowie rady każdego 

tygodnia spotykają się w domu Gronama Woła, gdzie dyskutują 

nad różnymi ważnymi sprawami, a żona Gronama, Gendełe 

częstuje ich ciasteczkami i herbatą. Za każdym razem, kiedy 

wszyscy wychodzą, żona Gronama zwraca mu uwagę, że mówił 

głupie rzeczy. Postanawiają oni, że kiedy wydarzy się to znowu 

Gendełe ma przynieśd Gronamowi klucz od sejfu, żeby w sekretny 

sposób dad mu o tym znad podczas spotkania rady. 

Kiedy podczas kolejnego spotkania Gendełe przynosi mężowi 

klucz, zdradza on sekret klucza członkom rady. W konsekwencji 

rada Chełma uchwala w dalszym ciągu wiele niemądrych decyzji.



 

Tytuł opowiadania I.B. Singera Sztetl 

Jentł, chłopiec z jesziwy Bychawa, Janów Lubelski 

Dziedzic Biłgoraj 

Jak Szlemiel wędrował do Warszawy Chełm 

Gasnące światełka Biłgoraj 

Starzec  Biłgoraj, Józefów Biłgorajski 

Mędrcy z Chełma i głupi karp Chełm 

Broszka Janów Lubelski 

Pan z Krakowa Frampol 

Szatan w Goraju Goraj 

Niewidzialni Frampol 

Igła Hrubieszów, Krasnystaw, Zamośd  

Korona z piór Izbica, Krasnobród  

Neftali i jego koo Sus Janów Lubelski 

Opowieśd o trzech życzeniach Frampol 

Żebrak tak powiedział Janów Lubelski 

Radośd Komarów 

Ostatni demon Tyszowce 

Cejtł i Rejcł Kraśnik 

Tajbełe i jej demon Laśnik 

Starsi z Chełma i klucz Gendełe Chełm 



Załącznik 6.1 

„Miasteczko nazywało się Frampol. Było w nim wszystko, co powinno byd w każdym 

porządnym miasteczku: synagoga, dom nauki, przytułek dla biednych, rabin i kilka setek 

mieszkaoców. W każdy czwartek odbywał się jarmark, na którym okoliczni chłopi sprzedawali 

zboże, ziemniaki, kurczaki, cielęta i miód, a kupowali sól, naftę, buty i co tam jeszcze było 

potrzebne w wiejskiej zagrodzie”. 

I. B. Singer, „Trzy życzenia” 
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Załącznik 6.2.A 

Grupa 1. Sztetl – widok ogólny 

Przed wojną Kurów to był kilometr na kilometr. Od zachodu do wschodu kilometr i od południa 

do północy – kilometr. To było małe miasteczko. Przy Rynku – sklepy i domy żydowskie. 

Na każdej ulicy – tych ulic było siedem czy osiem w Kurowie – nie tak jak teraz, no to były tylko 

sklepy i domy żydowskie. Im dalej od śródmieścia – tym mniej Żydów. Przy ulicy Dzikiej, 

stały sklepy i sklepiki żydowskie, i dopiero na zapleczu tych sklepików stały cheder i bożnica. 

Kirkut był przy ulicy Blich, tu na koocu miasta. Ulica Dworska kooczyła się równo z początkiem 

cmentarza katolickiego. Cmentarz jest od kościoła około 200 metrów. Ulica Lubelska sięgała 

do Głębocznicy. Dalej 200-300 metrów tak jak i przed wojną był cmentarz niemiecki. Ulica 

Kłodzka kooczyła się domem Turczyków i domem Janickich i Łupków po tej stronie. 150 metrów 

dalej, na wzgórzu, był wiatrak pana Sadurskiego, który właściwie był już poza Kurowem. Ulica 

Szymowska kooczyła się zabudowaniem Reczka i stodołą Szeleźniaków. 

(Relacja Witolda Mikołajczyka, Kurów. Archiwum Historii Mówionej Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”.) 

W Bychawie w całym mieście to mieszkali Żydzi. Wszystkie ulice prosto już od banku, 

to wszystkie te domy, to Żydzi mieszkali. Po tej stronie co do kościoła – wszystko Żydzi. 

Z drugiej strony – wszystko Żydzi, po tamtej stronie - wszystko Żydzi. Całe centrum – wszystko 

Żydzi mieszkali. A Polaki to tylko mieszkały o, ta strona, od Gałęzowskiego gościoca, ta strona, 

o, to wszystko, to było rolnictwo. Tam ile, hektar, dwa, pięd, tam kto ile miał. Tam więcej był 

ten rynek nad rzeką, tam one miały te swoje jatki, Żydzi. A kierkut żydowski był tam za rzeźnią, 

to miały kawałek drogi iśd. A ten drugi koło bożnicy był. 

(Relacja Walerii Jakubiak, Bychawa. Archiwum Historii Mówionej Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”.) 

Dzielnica żydowska była głównie w centrum i w południowej stronie Kurowa i do połowy każdej 

ulicy mieszkali przeważnie Żydzi, a katolicy – pod koniec. Synagoga była duża i to podobno 

historyczna. Cmentarz był ten co jest, katolicki, a oprócz tego był żydowski. I jeszcze był stary 

ten kierkut, tu koło synagogi, na środku miasta. 

(Relacja Barbary Guz, Kurów. Archiwum Historii Mówionej Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”.)
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Załącznik 6.2.B 

Grupa 2. Budynki sakralne 

Przed wojną Tomaszów zamieszkiwali Polacy, Ukraiocy i Żydzi. Dużo prawosławnych było, 

nie można nazwad, że to Ukraiocy. Bo to byli prawosławni Polacy. Nie było nienawiści. Jak było 

wesele u prawosławnych, to cała społecznośd szła na to wesele, jak u Polaków to cała 

społecznośd prawosławnych przychodziła. Trzy rodziny żydowskie mieszkały. Jak tam jakiś 

się urodził, a u Żydów jak się urodził dzieciak, to było wielkie święto, no to też wspólnie to się 

obchodziło. Nie było takich drastycznych rzeczy, nacjonalizmów. 

 (Relacja Marii Rycko, Wojsławice. Archiwum Historii Mówionej Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”.) 

Mnie się wydaje, tak z perspektywy tych lat, że te stosunki były w miarę dobre, ale Żydów nikt 

nie lubił. Muszę przyznad, że w tamtych czasach nienawiśd do Żydów była duża i nawet wśród 

dzieci były podziały. Inaczej było między prawosławnymi a katolikami. Tu nie było takiej 

wielkiej różnicy. Wszyscy – katolicy, prawosławni i Żydzi byli Polakami, mieli obywatelstwo 

polskie. Jak trzeba było iśd bronid ojczyzny, czy jak pobory do wojska były, to wszystkich brali, 

bo to wszyscy to byli Polacy.  

(Relacja Stanisława Bartłomowicza, Tomaszów. Archiwum Historii Mówionej Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”.) 

Kościół inaczej wyglądał jak teraz. Nie było światła elektrycznego. Musiał kościelny lampy 

z boku zapalad, a teraz jest ślicznie oświetlony. W Bełżycach był ksiądz Wiśniowiecki. 

Po Wiśniowieckim nastał ksiądz Sinicki. 

(Relacja Ryszarda Kędzierskiego, Tomaszów. Archiwum Historii Mówionej Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”.) 

Cerkiew była w Wojsławicach i tam odprawiało się. Bardzo ładnie śpiewali Ukraiocy. Chór taki 

mieli, ładny. Świętowali Boże Narodzenie troszeczkę później od naszych, Wielkanoc – 

troszeczkę później, ale podobnie obchodziło się święta. Podobnie odbywało się u nich wesele. 

Tylko Żydzi to inaczej świętowali, inaczej wesele obchodzili. 

(Relacja Stanisława Gołofita, Bełżyce. Archiwum Historii Mówionej Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”.) 

W Chełmie była bóżnica, róg Młodowskiej i Narutowicza. Ładna była, kopuła pięknie 

wymalowana była, oryginalnie. I duża. 

Relacja Adeli Grzesiuk-Dąbskiej, Chełm. Archiwum Historii Mówionej Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”. 

3-go Maja jak u nas obchodzono w Wojsławicach przed wojną, to zbiórka była koło gminy. 

I z orkiestrą – orkiestra była strażacka, przemarsz od gminy, najsampierw do kościoła na mszę, 

z kościoła wychodzili do cerkwi, bo to była wszystka narodowośd, z cerkwi wychodzili 

do bożnicy, do synagogi i tam znów byli na tej uroczystości, dopiero stamtąd z powrotem pod 

pomnik Kościuszki na przemówienie, no i nazad pod gminę. Takie było święto pierwszomajowe. 

Relacja Stanisława Burdy, Wojsławice. Archiwum Historii Mówionej Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”. 
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Załącznik 6.2.C 

Grupa 3. Instytucje i miejsca użyteczności publicznej. 

Tutaj była taka piwiarnia. Bo w czwartek naokoło czworoboku poustawiane były wozy 
i przyjeżdżali „farniarze”, jak ich nazywali. Oni przynosili szynki gorącej, chłopi to kupowali, 
a na piwo to szli do Jankla. Jeszcze druga to była Kurobejki, ale to u katolika. 

Relacja Stefanii Bajuk, Włodawa. Archiwum Historii Mówionej Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”. 

Dom Ludowy w Wojsławicach miał dwie sale szkolne i sala taka na jakieś imprezy, na zebrania, 
na kino – taka widowiskowa sala ze sceną. Była łaźnia, taka ogólna. Niby żydowska, ale tam 
kto chciał to szedł do łaźni. Był tam taki duży kamieo i ten kamieo na piecu takim leżał, 
na rusztach. I tam palili, ten kamieo rozgrzewał się do czerwoności prawie, a jak ten kamieo 
się rozgrzał, to później wodę lał. I byli takie półki, niżej, wyżej. I tam się schodzili i kto chciał się 
położyd, jak chciał lepiej żeby go wygrzała para to wyżej wyłaził, a później jak nie mógł już 
wytrzymad to niżej właził. Innej łaźni nie było, bo wody nie było bieżącej. 

Relacja Stanisława Burdy, Wojsławice. Archiwum Historii Mówionej Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”. 

Do 1939 roku chodziliśmy razem do szkoły, i żydowskie dzieci i prawosławne. Kiedy była lekcja 
religii, to dzieci katolickie miały religię z księdzem katolickim, prawosławne z prawosławnym, 
a żydowskie – katechetka żydowska przychodziła. Była taka Glater Haria, Ginsgerg Fajga, 
Baksynfeld Józefa. Myśmy się przyjaźniły. Myśmy sobie bardzo dobrze z nimi żyły. 
One przychodziły do mnie na imieniny. Zapraszałam ich do siebie. 

Relacja Czesławy Lesiuk, Tyszowce. Archiwum Historii Mówionej Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”. 

My ich nie lubili, oni nas nie lubili. Toczyliśmy walkę. No tylko tyle, że nauczyciele nas bronili, 
ale tak to nie lubiliśmy Żydów, bo to nie był dobry naród. To nie był naród koleżeoski. 
Także i starsze ludzie ich nie lubieli, a tym bardziej dzieci. 

Relacja Jana Słupskiego, Józefów. Archiwum Historii Mówionej Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”. 

Do szkoły naszej chodzili Żydzi, niewielu. U nas na trzydziestu paru uczniów było trzech Żydów. 
Przed lekcjami – o 8.00 żegnaliśmy się i mówiliśmy modlitwę. No i Żydzi stali zdyscyplinowani 
tak jak my. Po zakooczonych lekcjach była modlitwa: „Dzięki ci Boże”. Też Żydzi stali, odczekali, 
aż zmówiliśmy tę modlitwę i dopiero jak wszyscy wychodzili do domu. 

Relacja Witolda Mikołajczyka, Kurów. Archiwum Historii Mówionej Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”. 

Więcej do szkoły chodziło dzieci żydowskich, jak Polaków. W mojej klasie było dwadzieścioro 
dzieci, to było nas siedmiu Polaków, a reszta były dzieci żydowskie. Ksiądz na religię przychodził 
do szkoły. I rabin przychodził do szkoły. Mieliśmy taką żydowską nauczycielkę – Sobolówna się 
nazywała. I ona uczyła śpiewu. Nauczyciele były bardzo srogie. Była dyscyplina w szkole. 

Relacja Walerii Jakubiak, Bychawa. Archiwum Historii Mówionej Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”. 

Cheder– mogę powiedzied jedno, że szli tam do szkoły z tymi pejsami, z jarmułkami młodzież 
żydowska, która nauczała się chyba typowo w sposób talmudyczny religii. 

Relacja Stanisława Zadury, Puławy. Archiwum Historii Mówionej Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”. 
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Załącznik 6.2.D 

Grupa 4. Miejsca handlowe. 

Targ – jarmark w Bychawie. To tam kobity z kurami, z jajkami, z masłem, ze śmietaną… Krowy, świnie, 
a tutaj koło kościoła, był targ ze zbożem, z kartoflami. Tu był rynek drugi. Wszystko było we wtorki, 
to już się zjeżdżały ludzie z okolic do Bychawy na targ. 

Relacja Walerii Jakubiak, Bychawa. Archiwum Historii Mówionej Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”. 

Żydzi mieszkali tylko w Rynku. Był dom przy domu i sklepów też sporo – no bo ich to był zawód – 
handel. Różne to były sklepy, były spożywcze i odzieżowe, i obuwie, i nawet jatki – nazywali – ci co 
mięsem handlowali. Tam była wołowina, cielęcina, ale nie było wieprzowiny – Żydzi wieprzowiną nie 
handlowali, nie jadali jej. 

Relacja Marii Rycko, Wojsławice. Archiwum Historii Mówionej Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”. 

Oni mieli w wielu miejscach sklepy. I to wyborowe materiały, także handel był jak trzeba. I Żydzi nie 
leniwi. Przyszedł pan kupid to i to – „Nie mam, proszę poczekad kilka minut”. Przychodzi – przynosi. 
Tacy byli i nigdy nikogo nie obrazili. Zawsze grzecznie i pijanego nie zobaczył. Mieli srebrne kieliszki 
i to była ich miarka. 

Relacja Adeli Grzesiuk-Dąbskiej, Chełm. Archiwum Historii Mówionej Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”. 

Żydzi w Tomaszowie nie zajmowali się handlem, większośd – 90% Żydów zajmowało się rzemiosłem. 
Byli krawcami, blacharzami, stolarzami, szewcami, murarzami. 

Relacja Ryszarda Kędzierskiego, Tomaszów. Archiwum Historii Mówionej Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”. 

Kiedy mieszkaliśmy w Tomaszowie, to nie korzystaliśmy z żydowskiej piekarni. A ze sklepiku 
żydowskiego to tak. Z tym, że jak jakieś większe zakupy, to raczej kupowaliśmy w polskich sklepach 
katolickich, czy prawosławnych. Po prostu taka była tendencja, żeby nie kupowad u Żyda. Ale u Żyda 
było łatwiej kupid i taniej i na kredyt. Nas to za bardzo nie interesowało, bo ojciec był dobrze 
sytuowany. U Żydów kupowali biedacy.  

Relacja Stanisława Bartłomowicza, Tomaszów. Archiwum Historii Mówionej Ośrodka „Brama Grodzka–Teatr NN”. 

U Żyda zawsze można było wytargowad. On określał jakąś cenę, ile co kosztuje, a jak się ktoś umiał 
potargowad, to zawsze kupił taniej. Odwrotnie niż w sklepach prowadzonych przez katolików czy 
prawosławnych. Tam ceny były raczej sztywne, dlatego ludzie woleli do Żydów chodzid i przeważnie 
tam się zaopatrywali we wszystko. I trochę tak mówili Polacy, że powinno się swoich popierad, a nie 
Żydów, żeby chodzid do tych polskich sklepów. Ale ludzie kupowali i u Żydów. Także raczej zgodnie żyli. 
Specjalnie większych konfliktów nie było między Polakami a Żydami. 

Relacja Barbary Guz, Kurów. Archiwum Historii Mówionej Ośrodka „Brama Grodzka  – Teatr NN”. 

Nie było między Polakami a Żydami zgody. Zawsze była awantura. Bo to co? Polskich sklepów tylko 
3 były spożywcze. A było 17 czy 20 sklepów żydowskich. Żydzi konkurencję robili, że jak dajmy na to 
kosztowało jajko 3 grosze, no to oni 2 grosze.  

Relacja Jana Słupskiego, Józefów. Archiwum Historii Mówionej Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”. 

Był także handel obnośny. Żydzi kupowali różne rzeczy, szmaty. Nie wiem do czego im to było 
potrzebne. I taki Żyd jeździł i zbierał, „Szmaty! Gałgany!” krzyczał. Jak mu naznosili sporo, to on nie 
płacił za to, tylko dawał albo jakiś garnuszek, jakiś talerz, szklankę, Złom też zbierali. 

Relacja Stanisława Bartłomowicza, Tomaszów. Archiwum Historii Mówionej Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”. 
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Załącznik 6.2.E 

Grupa 5. Budynki mieszkalne. 

Chełm to duże miasto. Wszystkie kamienice od katedry w dół, prawa strona, to wszystko 

budynki żydowskie były, luksusowe. 

Relacja Adeli Grzesiuk-Dąbskiej, Chełm. Archiwum Historii Mówionej Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”. 

Nasze Tyszowce to były bardzo ładne. To była osada, odebrali nam prawa miejskie. 

Wszystkie ulice były wybrukowane, było czysto, przyjemnie. 

Relacja Czesławy Lesiuk, Tyszowce. Archiwum Historii Mówionej Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”. 

Cała Włodawa to żydowska była. Podzamcze to mało Żydów było tam, tam byli gospodarze. 

A tu środek to wszystko Żydzi. Wąska ulica, budynki, kamienice piętrowe, wysokie, splecione, 

tylko sutki wejścia do siebie, do środka. 

 Relacja Stanisława Rusioskiego, Włodawa. Archiwum Historii Mówionej Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”. 

Tomaszów jako taki to był cały drewniany, mała ilośd budynków była murowana. Na Lwowskiej 

było tylko kilka murowanych budynków, pozostałe były drewniane. Główne ulice Tomaszowa 

to były brukowane, tzn. Trasa Gdaosk - Rumunia i ten szlak transportowy przechodzący na 

Lwów do Zaleszczy i do Rumunii. Ten teren się rozwijał. Natomiast przez te boczne uliczki 

przebiegały kładki, a reszta to było błoto. 

Relacja Ryszarda Kędzierskiego, Tomaszów. Archiwum Historii Mówionej Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”. 

Żydzi skupieni byli raczej w śródmieściu. Przy żadnym żydowskim domu nie było źdźbła 

przyrody, bo to było jedno obok drugiego. Tam nie było miejsca na urządzenie ogródka i oni się 

tym nie parali, bo nie było warunków, tylko trawa rosła na zboczu przy bożnicy. To było 

ogrodzone, te 40 metrów na 40 placu, no i była zieleo, a tak – nie było zieleni wśród zabudowy 

żydowskiej. 

Relacja Witolda Mikołajczyka, Kurów. Archiwum Historii Mówionej Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”. 

Kurów bardzo gęsto zabudowany był w środku w śródmieściu, bo tam mieszkali Żydzi. Tam 

były tylko wąskie przejścia między domami. Sklepy były zgrupowane przeważnie w środku 

Kurowa Domy w Kurowie były przeważnie drewniane, były i murowane. Żydzi mieli trochę 

murowanych domów i u Polaków było trochę murowanych domów, ale niewiele, przeważnie 

były drewniane i jeszcze w większości – strzechą kryte. Trochę pod blachą, ale na ogół – 

strzechą były kryte domy. Mieszkania były różne, ale przeważnie, jak kto miał większy dom, 

to lokatorów trzymał – no, nauczycielki na przykład mieszkały. Nie trzeba było ludziom tak jak 

teraz tyle mieszkao. Przeważnie kuchnia i pokój, jakaś sieo, jakaś spiżarka i wystarczało. 

Relacja Barbary Guz, Kurów. Archiwum Historii Mówionej Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”. 
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Załącznik 7.2                  . 

Znajdź kogoś, 

kto jest lekarzem 

Znajdź kogoś, 

kto jest rabinem 

Znajdź kogoś, 

kto jest nauczycielem 

Znajdź kogoś, 

kto jest urzędnikiem 

Znajdź kogoś, 

 kto jest nauczycielem 

Znajdź kogoś, 

kto jest zegarmistrzem 

Znajdź kogoś, 

kto jest księdzem 

Znajdź kogoś, 

kto jest zegarmistrzem 

Znajdź kogoś, 

kto jest leśniczym 

Znajdź kogoś, 

kto jest lekarzem 

Znajdź kogoś, 

kto jest rolnikiem 

Znajdź kogoś, 

kto jest kupcem 

Znajdź kogoś,  

kto jest policjantem 

Znajdź kogoś, 

kto jest drukarzem 

Znajdź kogoś, 

kto jest uczniem chederu 

Znajdź kogoś, 

kto jest nosiwodą 

Znajdź kogoś, 

kto chodzi do szkoły 

publicznej 

Znajdź kogoś, 

kto mówi w jidisz 



Znajdź kogoś, 

kto mówi w jidysz 

Znajdź kogoś, 

kto mówi w jidysz 

Znajdź kogoś, 

kto mówi po niemiecku 

Znajdź kogoś, 

kto pochodzi ze 

zasymilowanej rodziny 

Znajdź kogoś, 

kto jest członkiem 

organizacji syjonistycznej 

Znajdź kogoś, 

kto świętuje Purim 

Znajdź kogoś, 

kto obchodzi Boże 

Narodzenie 24.XII 

Znajdź kogoś, 

kto świętuje szabas 

Znajdź kogoś, 

kto chodzi do cerkwi 

Znajdź kogoś, 

kto chodzi do kościoła 

katolickiego 

Znajdź kogoś, 

kto obchodzi Wielkanoc 

Znajdź kogoś, 

kto potrafi upiec macę 

 



Załącznik 7.3     . 

01 Rodzina Zylberbergów, Kraśnik 16 Uczeo chederu 

02 Gorzandt Paweł, urzędnik, Biłgoraj 17 Irena Kwiatkowska z żydowskimi przyjaciółkami, Piaski 

03 Zegarmistrz, Góra Kalwaria 18 Pinchus Bes 

04 Józef Żabicki, zegarmistrz, Kurów 19 Berek Lipszyc z żoną, Piaski 

05 Bychawa 20 Żołnierz z macą, Biała Podlaska 

06 Feliks Grzesiuk, kupiec, Chełm. 21 Jan Mikulski, leśniczy, Biłgoraj 

07 Włodawa 22 Demonstracja partii lewicowej Poalei Zion , 1. 

maja,Chełm 

08 Hrubieszów 23 Rodzina Fersztmanów, Bełżyce 

09 Tyszowce 24 Gra purimowa, Szydłowiec 

10 Stanisław Gołofit, rolnik, Bełżyce 25 Czulent szabatowy, Białystok 

11 Stanisław Stankiewicz, leśniczy 26 Rodzina Cyganów, Abramów 

12 Rebe Unger 27 Danuta Mikulska, Biłgoraj 

13 Dominik Maj, ksiądz, Bychawa 28 Michał Koziołkieiwcz z żoną, Turobin 

14 Lublin 29 Emilia i Piotr Czechooscy, Tomaszów Lubelski 

15 Irena Frydman, nauczycielka, Piaski 30 Chaja Kuriaoska z dziedmi, dentystka, Piaski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


