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4. .A letter from Samuel Żytomirski

Kochany Leonie! Pozdrowienia otrzymałem. Niezmiernie wzruszony. Ojciec zmarł 10 listopada 1941 r. Ja z 
Heniusiem jesteśmy razem. Pozdrów Chanę i całą moją rodzinę.
Samuel

/List ojca Henia Żytomirskiego wysłany z Lublina/

Dear Leon! I have received your greetings. I am infi nitely touched. My father died on November 10th, 1941. 
Me and Henio, we are together. Give my greetings to Chana and to all my family.
Samuel
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11. Henio Żytomirski, 1939



12.



13. Kowalska Street, 1940
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16. A primer



17. One of  Lublin’s daily newspapers
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19. Henio Żytomirski, 1937
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25.  The Lublin coat of  arms
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31.  A synagogue’s interior
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Załącznik 1.a. 

Ankieta ewaluacyjna  

Warsztaty: Listy do Henia                

Data realizacji:                       

Miejsce:                       

Prowadzący:                  

Nazwa i adres szkoły biorącej udział w warsztatach:  
 

Dane kontaktowe osoby wypełniającej ankietę:             
 
 
Ocena zajęć. Proszę zaznaczyć ocenę od 1 do 5 (1 – ocena najniższa, 5 – ocena najwyższa): 

 
Jak oceniają Państwo pracę prowadzącego warsztaty? 

 
1 2 3 4 5 

Czy przytoczone na zajęciach informacje są interesujące? 

 
1 2 3 4 5 

Czy forma zaproponowanych ćwiczeń jest ciekawa? 

 
1 2 3 4 5 

Jak oceniają Państwo tempo prowadzenia warsztatów? 
 

1 2 3 4 5 

Czy warsztaty rozwijają wiedzę uczestników o polsko-żydowskiej 
przeszłości Lublina? 

 

1 2 3 4 5 

Czy warsztaty rozwijają wiedzę uczestników o historii Zagłady? 

 
1 2 3 4 5 

Czy warsztaty dobrze spełniają funkcję integracyjną? 

 
1 2 3 4 5 

Na ile innowacyjne są warsztaty? 

 
1 2 3 4 5 

Jak oceniają Państwo stopień zaangażowania swoich 
podopiecznych w przebieg warsztatów? 

 

1 2 3 4 5 

Czy są Państwo zainteresowani udziałem Państwa podopiecznych 
w podobnych projektach edukacyjnych? 

 

1 2 3 4 5 

 

2. Ewentualne uwagi           



Fragmenty historii mówionej: relacje świadków             Załącznik 1.b. – 1.d.  

1. b. Julia Hartwig: 

Julia Hartwig: Przed wojną bardzo często byłam posyłana na Stare Miasto by kupić tam chleb, który był 
bardzo dobry. Na Świętoduskiej pamiętam była piekarnia turecka i tam były różne tureckie wypieki. Kupowało 
się tam takie rożki specjalne, takie ciastka z miodem takie klejące się, z orzechami, było to naprawdę 
doskonałe. Na Starym Mieście były piekarnie żydowskie, w których można było kupić placki z cebulą i bajgle 
i bardzo dobre chleby. (…) Bardzo się to czuło w Lublinie, że tam jest to miasto wielonarodowościowe. 
Spotykało się tam Rosjan – białych Rosjan, którzy uciekli, Ukraińców, Białorusinów, Żydów, no i w związku 
z tym różne wiary, no i także uczelnie. Była tam uczelnia żydowska, był tam uniwersytet katolicki, 
(…)Widywało się Żydów w jarmułkach i w chałatach, widywało się chłopów w strojach ludowych i to było na 
ulicy bardzo widoczne. (...) Rozpoznawało się Żydów z tego względu, że nosili stroje swoje własne - czarne 
ubrania, ale słyszało się ludzi rozmawiających po ukraińsku i białorusku, może nie tak ciągle. (…) 
Ze względu na to, że moja matka była prawosławna, bywałam czasem w cerkwi. Bardzo wyraźnie odczułam 
tę niejednolitość Lublina, że tu jest i katolicyzm i prawosławie i judaizm.  

Before the war I was often asked to buy some bread in the Old Market, because it was very good 
there. I remember a Turkish bakery in Świętoduska Street, there were various Turkish goods. You 
could buy special scones there, some honey sticky cakes with nuts, it was really delicious. In the Old 
Market there were Jewish bakeries where you could buy onion pies and very good bread. [...] 
It was so visible in Lublin that one part of the city was a multicultural town. You could meet Russians, 
Ukrainians, Byelorussians, Jews, people of many different confessions; and also schools, there was 
Jewish academy, a Catholic university [...] you were able to see Jews in skull-caps and gabardines, 
farmers in their traditional clothes and all this was very noticeable in the street. [...] Jews were 
recognized because of own clothing - black mainly, but it was common to hear people speaking 
Ukrainian and Belarusian, maybe not so often. My mother was Orthodox and that is why  
I used to go sometimes to Orthodox Church. I remember very carefully the Orthodox Church. 
I felt very deeply the duality of Lublin, that here are Catholicism and Orthodoxy and Judaism... 

1. c. Janina Buczek-Różańska: 

Koło południa, koło godziny drugiej może trzeciej przyprowadzono nas na Majdanek. Przed nami duża 
brama, wieże strażnicze. Ja byłam ciągle przytomna, ciągle jeszcze niosłam tobołki. Mama niosła mojego 
brata Maniusia, a ojciec też jakieś tobołki niósł. Później ludzie rzucali po drodze walizki. Był duży transport. 
Były pierwsze trupy. Ludzie sami na ogół siadali w rowach i umierali, Niemcy ich dobijali. To był straszny 
transport. Mogło to być 6 albo 7 lipca w 1943 roku. Upał. Wielki blok pierwszy. Tam też ludzie mdleli z braku 
powietrza, potem zerwano dach. Smród... A potem już codzienność obozowego życia: apele, zabranie 
wszystkiego, nadanie numerów. (…) Ojca z nami nie było. Była mama z dziećmi, z nami. Kiedyś 
zobaczyliśmy ojca, z drugiego pola, podszedł niedaleko drutów. Mama go pierwsza zobaczyła, pokazała 
go nam. Zaczęła machać, wołać... On nas nie poznał! Jak strasznie musieliśmy wyglądać? Nie poznał nas! 
Dopiero mama podniosła w górę Maniusia, mojego brata, i po nim, po dziecku, poznał, że to my jesteśmy. 

We were brought to Majdanek around noon, around 2 or maybe 3 p.m. A big gate in front of us, guard 
towers. I was still conscious, I was carrying my bundles. My mum was carrying my brother, Maniuś, 
and my father was carrying some bundles too. They left them on the way, they left the briefcases on 
the way. It was a big transportation. The first deaths happened. People were sitting in the ditches and 
dying. The Germans were finishing them off. It was a terrible transportation. It was on 6th or 7th July, 
1943. Heat. Huge house. People were fainting there without air. Later the roof was taken off. The 
stench... . And then everyday camp life: roll call, belongings taken away, numbers assigned [...] 
My father was not there. Our mother was there with us. We saw our father once in the other area, 
he came up to the wires. Mum saw him first, she showed him to us. She started waving at him, calling 
him...He didn't recognize us! How terrible we must have looked! He didn't recognise us! Then our 
mum brought Maniuś up, my brother, and then he did. 

1. d. Piotr Kiriszczenko: 

Często biegaliśmy po śmietnikach, żeby znaleźć choćby zapleśniały chleb lub obierki z ziemniaków. Jak się 
chciało jeść - żeby to wyrazić, brakuje słów. (…) Często biegaliśmy do baraków, gdzie żyli Polacy. Prosisz 
o chleb, zalewasz się łzami, opowiadasz o swoim nieszczęściu. I oto otrzymujesz do ręki kawałeczek chleba 
wielkości pudełka od zapałek, jakiż on był drogi i smaczny. 

We went into rubbish sites to find at least some rotten piece of bread or potato peels. We were 
so hungry. There are no words to express it [...] We went into barrack where the Polish people stayed. 
You would ask for bread, burst into tears, talk about your distress. And then you would get a piece of 
bread of a matchbox size. How precious it was and tasty. 



Załącznik 2. 

 
 

                      Your great-grandfather                      Your great-grandmother 

                                   

 

                  Your grandfather       Your grandmother 

                     

 

                Your father         Your mother 

                              

 

              You  

 
 

Your great-grandfathers' brothers/sisters: 

Your great-grandmothers' brothers/sisters: 

Your grandfathers' brothers/sisters: 

Your grandmothers' brothers/sisters:: 

Your father's brothers/sisters: 

Your mother's brothers/sisters: 

Your own brothers/ sisters: 

Your brothers' children: 

Your sisters' children: 
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Załącznik 6.a. 

 

Historia Henia i rodziny Żytomirskich 
 

Trudno mówić o liczbach, milionach osób, które zostały zamordowane podczas Holokaustu. Można przynajmniej 
spróbować opowiedzieć historię jednego człowieka lub rodziny, o ile taka historia przetrwała. My chcemy opowiedzieć 
„Historię Jednego Życia”. Henio Żytomirski, bo o nim będziemy mówić, urodził się w rodzinie żydowskiej. Na świat 
przyszedł 1933 r. w Lublinie na ulicy Szewskiej. Wychowywał się w tradycyjnym żydowskim domu. Zachowało się kilka 
zdjęć Henia i jego rodziny, jak również korespondencja jego ojca oraz dziadka. Dzięki tym dokumentom wiemy, co stało 
się z rodziną Henia. Ostatnie zdjęcie, jakie mu zrobiono w 1939 r., pokazuje sześcioletniego Henia na Krakowskim 
Przedmieściu. Podczas wojny utworzono na terenie Polski getta – zamknięte obszary, w których władze hitlerowskie 
nakazały zgromadzić się ludności żydowskiej. Mieszkańcy w pośpiechu opuszczali swoje mieszkania, przenosząc swój 
dobytek do nowo wyznaczonych miejsc. W Lublinie getto zajmowało całą nie istniejącą już dzielnicę żydowską na 
Podzamczu i pobliskie ulice. Do getta mieli rozkaz przenieść się wszyscy Żydzi lubelscy. Również rodzina Henia została 
zmuszona do natychmiastowego opuszczenia rodzinnego domu. Żytomirscy przenieśli się do wyznaczonego im lokalu 
na ulicy Kowalskiej 11. 
Wraz z rozpoczęciem w 1942 r. „Akcji Reinhard” zaczęto likwidować getto. Zaczęły się masowe deportacje 
do obozu Zagłady w Bełżcu. Niektórzy Żydzi wyjechali przed wojną do Palestyny – podobnie zrobił Leon Żytomirski, 
stryj Henia, dzięki czemu jego rodzina uniknęła Zagłady. Kiedy zaczęła się likwidacja getta na Podzamczu, 
prawdopodobnie matka Henia została wywieziona do Bełżca. Henio z ojcem mogli zostać przeniesieni do getta w innej 
dzielnicy, na Majdanie Tatarskim. Stamtąd jeszcze w listopadzie wywieziono część Żydów do pobliskiego obozu 
koncentracyjnego na Majdanku. Tam prawdopodobnie Henio zginął w jednej z komór gazowych. Jego ojciec przez jakiś 
czas pracował w przymusowym obozie pracy i podzielił wkrótce los Henia.  
  

HENIO (CHAIM) ŻYTOMIRSKI 
 

1933, 25 marca, Lublin – urodził się Henio Żytomirski 
Miejsce zamieszkania – Lublin, ul. Szewska 3 
Rodzina Henia: 
Rodzice – Szmuel (Samuel) Żytomirski i Sara z d. Oksman (Oxman)  
Dziadkowie – Froim Żytomirski i Chaja z d. Mełamed, miejsce zamieszkania: Lublin, ul. Lubartowska 22 
Ciotki ze strony ojca, Szmuela Żytomirskiego: Sonia, Ester, Rachela, miejsce zamieszkania: Lublin, ul. Lubartowska 22 
Wuj ze strony ojca – Leon (Lejbus, Yehuda) i jego żona Chana, wyemigrowali do Palestyny w 1937 r. 
1937, 1 września – Henio zaczyna chodzić do przedszkola „Trachter” 
1938, lato – spędza wakacje w okolicach Puław. 
1938, 1 września – rozpoczyna naukę czytania i pisania w przedszkolu. 
1939, 1 września – kiedy Henio ma 6 lat, wybucha II wojna światowa. 
Miał rozpocząć naukę w żydowskiej szkole „Tarbut” kładącej duży nacisk na naukę języka hebrajskiego.  
1939/1940 (z wywiadu z rodziną) – na początku wojny ojciec Henia, Szmuel, ucieka do Lwowa, aby tam starać się o 
certyfikaty na wyjazd do Palestyny. Wraca do rodziny po paru miesiącach i zaczyna pracę jako naczelnik poczty getta 
przy Kowalskiej 2. 
Z wywiadu z rodziną (p. Netą Żytomirską-Avidar) przeprowadzonego przez historyka, Roberta Kuwałka: 
„Jako urzędnik Judenratu (Rady Żydowskiej) lubelskiego otrzymał propozycję naczelnika poczty  
w getcie mieszczącej się przy ul. Kowalskiej 2. Funkcję tę pełnił jeszcze w getcie szczątkowym  
na Majdanie Tatarskim. Dzięki pracy na poczcie miał kontakt z polskim ruchem oporu, za jego pośrednictwem 
otrzymywał nielegalną prasę. Jednocześnie praca na poczcie ułatwiała mu kontakt korespondencyjny z bratem, który od 
1937 r. przebywał w Palestynie.  
1940, 19 marca (data napisania listu) – w odpowiedzi na kartę pocztową (data napisania: 6 lutego 1940), przesłaną 
przez Leona Żytomirskiego (wuja) z Palestyny przez Czerwony Krzyż do rodziny w Lublinie, Froim (dziadek) i Sara 
(matka) piszą: „Wszyscy zdrowi. (...) Staraj się o certyfikaty dla całej naszej rodziny”. 
1940, 6 maja (data napisania listu) – list Samuela do brata Jehudy: „Jestem znowu w Lublinie.  
O certyfikacie zostałem powiadomiony i czynię wszelkie starania, aby je móc wykorzystać. Przypuszczam,  
że przygotowania do wyjazdu potrwać mogą jeszcze 2-3 miesiące”. 
1941, 7 stycznia (data napisania listu) – list dziadka Froima do wuja Leona (Jehudy): „My, wszyscy, dzięki Bogu, 
jesteśmy zdrowi i mieszkamy na swoich miejscach. Ja prawie nic nie zarabiam, nie wyjechałem z domu cały czas, 
Mama, jak zwykle – przy gospodarstwie, Estusia [nazwa/nazwisko nie do odczytania] zarabia na swoją potrzebę 
a Rachela – to samo. Szmulek pracuje na swojej posadzie bezpłatnie, Sara zajmuje się gospodarstwem a Heniuś 
bardzo udany chłopiec i uczy się b. chętnie”. 
1941, 5 marca (data napisania kartki) – z kartki pocztowej dziadka Froima do swojej kuzynki Leny Hechtman 
mieszkającej w Nowym Jorku: „P.S. Jeżeli nie jest ciężko dla Ciebie, moja droga, to b. proszę przysłać mi paczkę 
żywnościową, za co dziękuję z góry”. 
Z listu Zosi Hochberg (siostry Chany, przyszłej żony Leona – Jehudy) wysłanego z Warszawy do Palestyny: 
„U nas wiele się przeżyło i zmieniło. Trudno pisać, takie rzeczy dają się lepiej mówić. Nie wiem, czy kiedy nastąpi taka 
godzina, może tak, tak każe nadzieja”. 
1941, 24 marca – Rozporządzenie gubernatora dystryktu lubelskiego E. Zoernera o utworzeniu getta, którego granice 
przebiegały: od rogu Kowalskiej, przez Kowalską, Krawiecką wzdłuż bloku domów, przecinając wolne pole Siennej od 
Kalinowszczyzny aż do rogu Franciszkańskiej, następnie Unicką aż do rogu Lubartowskiej, Lubartowską aż do rogu 



Kowalskiej. Ostateczny termin przeniesienia się tam Żydów lubelskich mieszkających poza granicami getta wyznaczony 
jest na 15 kwietnia 1941 r. Rodzina Żytomirskich przenosi się na Kowalską 11. 
1941, 24-25 kwietnia – władze niemieckie nakazały Radzie Żydowskiej szybkie dokonanie spisu ludności żydowskiej. 
Przeprowadzony w nocy z 24 na 25 kwietnia spis wykazał 34 149 osób zamieszkałych  
w żydowskiej dzielnicy Lublina. 
1941r, 10 sierpnia (data stempla Polskiego Czerwonego Krzyża, Biura Informacyjnego: wpłynęło 10 sierp. 1942) – 
karta pocztowa Czerwonego Krzyża od wuja Leona Żytomirskiego z Palestyny (napisana 7 stycznia 1942): 
„Kochani rodzice! Serce moje z wami. (...) Bądźcie silni!” 
1941, 8 października (data napisania kartki) – dziadek Froim Żytomirski wysyła swoją ostatnią kartkę pocztową do 
kuzynki w Nowym Jorku Leny Hechtman (Mamzy): „Dziękuję za dobrą pamięć o mnie i proszę w przyszłości nie 
zapominać o nas. My wszyscy żyjemy i jesteśmy zdrowi (...). Serdeczne pozdrowienia od mojej żony i dzieci”. 
To ostatnia informacja, że cała rodzina jeszcze żyje. 
1941, 10 listopada – Dziadek Froim umiera na tyfus. Zostaje pochowany na nowym kirkucie.  
„W grudniu 1941 r. zmarł w getcie lubelskim ojciec Szmuela, podobno do końca zachowując spokój ducha  
i optymizm. W rodzinie funkcjonuje opowieść, że gdy umierał, miał powiedzieć, żeby pochowano go przy bramie 
cmentarnej, ponieważ chciałby jako pierwszy zobaczyć wyzwolenie Lublina. Niestety już w 1943 r. jego nagrobek został 
zniszczony w czasie likwidacji nowego cmentarza żydowskiego w Lublinie”.  
1942, 16 marca – rozpoczyna się akcja „ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej” na terenie Generalnej Guberni – 
„Akcja Reinhardt”.  
„Dziennie wywożono około 1400 osób. (...) W trakcie wysiedlania getto obstawiono posterunkami SS i policji 
niemieckiej, a Żydów spędzono na plac przy ulicy Targowej, gdzie przeprowadzano segregację. Chorych  
i niedołężnych zabijano na miejscu. Pozostałych ładowano do pociągu stojącego przy bocznicy kolejowej koło rzeźni. 
W zaplombowanych wagonach wywożono ich do obozów zagłady w Bełżcu, Treblince i innych”. 
1942, 16 kwietnia – ogłoszono zarządzenie gubernatora E. Zoernera o utworzeniu nowego getta  
na osiedlu Majdan Tatarski, do którego miała się przeprowadzić ludność żydowska ze starego getta na Podzamczu. 
„Prawdopodobnie w czasie likwidacji getta na Podzamczu deportowana została do obozu zagłady żona Szmuela 
Żytomirkiego, Sara. (...) Jedyną informacją wskazującą na to, że jego żona oraz matka i siostry zostały deportowane 
jest fakt, że o nich nie wspomina w swoim liście. Władze niemieckie zabraniały udzielania jakichkolwiek szczegółów 
o akcji deportacyjnej”.  
1943, 8 stycznia (data stempla Czerwonego Krzyża w Genewie) – ojciec Henia, Szmuel pisze  
do swego brata Leona: „Pozdrowienie otrzymałem. Niezmiernie wzruszony. (...) Ja z Heniusiem jesteśmy razem”.  
1942, 9 listopada – z relacji więźniarki Majdanka, Julii Celińskiej: „Przez całe lato i jesień odbywały się wysiedlania 
z getta na Majdanie Tatarskim. Aż do dnia 9 listopada 1942 r. Wtedy nastąpiła ostateczna likwidująca getto akcja. (...) 
Szliśmy pieszo 5 km i wprowadzono nas do obozu na Majdanku. (...) Zaraz po przybyciu do Majdanka odbyła się na 
polu obozowym segregacja. Ustawiono osobno ludzi starszych, młodych i dzieci”. 
Z relacji więźniarki Majdanka, Zofii Leszczyńskiej: „9 Listopada 1942 r. w Lublinie nastąpiła ostateczna likwidacja getta 
dla Żydów. Około 3000 osób przetransportowano na Majdanek na V pole. Tam oddzielano mężczyzn i kobiety z dziećmi 
oraz starców i zaprowadzano do komory gazowej, gdzie zostali zgładzeni”. 
Według badań historycznych Roberta Kuwałka wynika, że w czasie likwidacji getta na Majdanie Tatarskim,  
9 listopada Szmuel z Heniem zostali zabrani na Majdanek. Tu najprawdopodobniej został zamordowany Henio, 
co w przypadku dziewięciolatka musiało się odbyć zaraz po przybyciu do obozu. Henio zginął najprawdopodobniej 
w komorze gazowej. 
1943, 19 marca (data napisania listu) – ostatni, nieostemplowany list Szmuela Żytomirskiego do swego brata Leona. 
Dziękuje w nim za paczkę żywnościową otrzymaną dwa dni wcześniej. Wspomina o zmianie swojego adresu na ulicę 
Drobną 7 (Wieniawa). Pisze jedno, znamienne zdanie: „Nie piszę nic o położeniu obecnem naszem, bo z pewnością 
i tak o tem wiecie”. Nie pisze nic o swojej rodzinie. Kończy słowami: „Kończę  
i zasyłam więc życzenia Wam i wszystkim z tamtych stron”. 
Z badań przeprowadzonych przez historyka Roberta Kuwałka wynika, że Szmuel trafił do komanda zewnętrznego 
obozu na Majdanku, do tzw. „Obozu Sportplatz”, który mieścił się na Wieniawie. Więźniowie żydowscy budowali tam, 
między innymi na miejscu byłego cmentarza żydowskiego, stadion sportowy dla SS. Szmuel Żytomirski 
najprawdopodobniej został rozstrzelany w wielkiej egzekucji Żydów, której Niemcy dokonali 3 listopada 1943 r. 
Wymordowano wtedy wszystkich żydowskich więźniów z Majdanka  
i żydowskich obozów pracy z terenu Lublina – razem około 18 400 osób. 

(Kalendarium rodziny Żytomirskich, w opracowaniu Beaty Markiewicz, wykonano na podstawie materiałów 
udostępnionych przez Netę Żytomirską-Avidar oraz *2) wywiadu z przeprowadzonego z nią przez historyka Roberta 
Kuwałka w 2005 r.  
Źródło historyczne: *1) Józef Kasperek, Kronika wydarzeń w Lublinie w okresie okupacji hitlerowskiej, Wydawnictwo 
Lubelskie, Lublin 1983. 
 
Przed kilkoma laty odnaleziono jeszcze listy z 1944 r., podpisane przez Mieczysława Żytomirskiego. Czy to możliwe, 
że ojciec Henia przeżył i wysłał list, zmieniwszy imię ze względu na cenzurę?  



Załącznik 6.b. 
Neta Żytomirska-Avidar 

Mieszka w Izraelu, gdzie urodziła się w 1943 r., wychowała się w kibucu. Jest córką Leona Żytomirskiego, stryja Henia, 
który wyemigrował z Polski tuż przed wojną. Zajmuje się działalnością artystyczną – jest graficzką. W 2007 roku 
przyjechała do Lublina z wystawą swoich prac, inspirowanych przeżyciami wojennymi rodziny. Dzięki zabranej przez nią 
dokumentacji (fotografiom, listom, dokumentom), którą przekazała Ośrodkowi „Brama Grodzka – Teatr NN”, udało się 
zrekonstruować historię Henia. Materiały posłużyły do stworzenia wystawy na Majdanku (wystawa pt. „Elementarz” 
znajduje się w barku nr 53), a od 2005 roku organizowany jest edukacyjno-artystyczny projekt „Listy do Henia”. 
  
„Pewnego dnia postanowiła przysłać do Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” mały album 
z fotografiami swojego kuzyna Henia, który zginął w 1942 r. na Majdanku. Pomyślała, że to niezwykłe, 
że młodzi Polacy działają na rzecz upamiętnienia społeczności żydowskiej w Lublinie. Chciała, by jak najwięcej ludzi 
wiedziało o losie jej bliskich. Nie przypuszczała nawet, że z biegiem lat będzie ich aż tylu. 
 
– Rodzina mojego ojca była znana i szanowana wśród społeczności żydowskiej Lublina. Mój ojciec spędził  
w tym mieście lata swego dzieciństwa i młodości – mówi wzruszonym głosem Neta – Jego bliscy zginęli głodni, obdarci, 
żaden ślad po nich nie pozostał. Rodzice opowiadali mi o rodzinie, o Lublinie, zawsze z wielką tęsknotą i bólem.  
Te uczucia pozostały we mnie. Kiedy przyjechałam po raz pierwszy do Lublina nawet nie potrzebowałam przewodnika – 
wszystkie miejsca związane z losem mojej rodziny były mi dobrze znane. 
Neta urodziła się w Izraelu. Miała dużo szczęścia, mogła, w przeciwieństwie do Henia, realizować swoje marzenia. 
Najpierw zafascynowała ją literatura, studiowała na uniwersytecie w Tel Awiwie, potem akwaforty uczyła się u Dana 
Kreigera a litografii u Yony Gur. Zajęła się sztuka. Od wielu lat organizowane są jej autorskie wystawy plastyczne m. in. 
w Izraelu i USA. Do Lublina przyjechała, by pokazać swoje litografie w Galerii Michałowski na Grodzkiej, tuż obok 
Bramy Grodzkiej. Poprzez nie chciała przedstawić tragiczny los nie tylko swoich bliskich, lecz wszystkich ludzi 
poniżonych i zgładzonych przez hitlerowców. Chciała pokazać uczucie strachu, bólu, niepokoju, które tak trudno 
czasem jest opisać słowami”. (Fragment artykułu Moniki Zaremby-Szabłowskiej: Szlakiem Henia, „Słowo Żydowskie” 
2006 nr 10/11, s. 20). 
 
Neta Żytomirska-Avidar odkryła w 2008 r., że ojciec Henia był związany z podziemiem żydowskim zajmującym się 
ratowaniem europejskich Żydów w czasie wojny: korespondował podczas II wojny światowej z Nathanem Schwalbem z 
Genewy oraz syjonistyczną organizacją w Instanbule. Taka informacja jest ważna i rzuca nowe światło na historię 
rodziny Żytomirskich. Nie mamy jednak pewności, jak i kiedy zginęli Henio i Szmuel. Ostatni z listów Szmuela został 
wysłany z Lublina z ul. Drobnej 7, a napisany 6 stycznia 1944 r. 

10 listów wysłanych przez Samuela do Nathana Schwalba znajduje się w archiwum w Izraelu (Archive 
of „The Pinhas Lavon Institute for Labour Movement Research”), zaś dwa listy pisane do organizacji 
w Konstantynopolu (Istanbule) w archiwum położonym zachodniej Galilei, pomiędzy miejscowościami Akko 
i Nahariya (Archive of „Ghetto Fighters House Museum”). 

Nowe dokumenty sprawiają, że powinniśmy się czuć bardziej odpowiedzialni za opowiadanie historii. Niczego nie 
możemy być pewni i często pozostają nam jedynie hipotezy. Trudno ustalić losy rodzin, które zaginęły podczas wojny. 
Historia jest szczególnie trudna do odtworzenia, kiedy brakuje nam dokumentów oraz świadków wydarzeń, a ludzka 
pamięć jest zawodna. Mimo to, otwiera się nowa perspektywa w podjęciu pracy z młodzieżą podczas tego rodzaju 
warsztatów, która choćby pozwala uczestnikom uruchomić wyobraźnię podczas pisania kolejnych listów do Henia. 

Treść ostatniego listu napisanego przez ojca Henia została sporządzona w języku niemieckim. W tłumaczeniu brzmi 
następująco: 

„Nie można wyrazić słowami, jaką ogromną radość i miłą niespodzianką sprawił mi Twój list.  
Jestem Wam bardzo wdzięczny i zobowiązany, że wszyscy o nas ciągle myślicie. Doręczyciel twojego listu szczęśliwie 
dotarł do mnie. Tak długo nic do Was nie pisałem, ponieważ ostatnio się u nas niewiele zmieniło. Obecnie nic nie mogę 
powiedzieć o całej naszej rodzinie. Nie wiem, gdzie się oni w ogóle znajdują. Robię wszystko co możliwe, aby się 
czegoś o nich dowiedzieć. Przed czterema tygodniami wszyscy zostali zapakowani i wywiezieni do obozu 
koncentracyjnego Lublin-Majdanek.  
Większa cześć z nich już nie żyje. Czy ktoś z naszych gdziekolwiek indziej jeszcze żyje? Ale strasznie ciężko zdobyć od 
kogokolwiek jakieś informacje i wiecie, ja sam nie mogę niczego przedsięwziąć.  
Muszę zawsze znaleźć kogoś, kto te sprawy dla mnie załatwi. Oczywiście takie załatwianie moich prywatnych spraw 
kosztuje, i to często bardzo wiele. Dlatego bardzo dobrze się stało, że przysłaliście mi tę paczkę.  
Mam nadzieję, że wielu z naszych jeszcze uda mi się odnaleźć. Czy możecie sobie wyobrazić, jak się czuję, kiedy 
jestem sam w tym ciężkim położeniu? Bardzo się cieszę, że mieliście możliwość, aby dotrzeć do mnie od czasu do 
czasu, ponieważ życie tutaj jest coraz cięższe. Każdy dzień przynosi nam nowe, straszliwe niespodzianki. Bardzo się 
cieszę, że macie tyle entuzjazmu na przyszłość, nie mogę jednak tego powiedzieć od siebie. Nie zdajecie sobie 
absolutnie sprawy, jak ciężko i niebezpiecznie jest żyć tutaj. Jest niewiele możliwości, abym to wszystko mógł znieść 
i szczęśliwie przeżyć. Jeśli dowiem się czegoś o naszych, powiadomię Was natychmiast. Piszecie o jakichś 
możliwościach wyjazdu. Bardzo mi przykro, ale obecnie nie ma żadnych. Tylko marzę o tym czasie, kiedy opuszczę ten 
straszny kraj i znów Was zobaczę. Ten czas powinien już niedługo nadejść, ponieważ dłużej już nie mogę tak żyć.  
Ci z obozu koncentracyjnego na Majdanku, którzy zostali jeszcze przy życiu, zostali przeniesieni gdzieś indziej, 
do innego obozu.  
Moim największym celem w tym momencie jest tylko to, aby to wszystko szczęśliwie przeżyć 
i dowiedzieć się czegokolwiek o naszej nieszczęśliwej rodzinie. Niestety, nie mogę im pomóc. 



Potwierdzam Ci jeszcze odbiór Twojej paczki z zawartością 80.000 RM [Reichsmark/ marek niemieckich – przyp. tł. – 
Dominika Majuk]. Miałem jeszcze zamiar napisać wiele ważnych rzeczy, ale Twój znajomy chce jechać jeszcze dzisiaj, 
więc nie mam czasu, aby Wam coś więcej donieść.  
Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie i tych wszystkich, którzy o nas jeszcze ciągle myślą. Mieczysław Z.”. 
Mieczysław Żytomirski [podpis sporządzony odręcznie] 
 

List ukazał się drukiem w wersji hebrajskiej w książce: Ruth Zariz, Letters from haluzim in occupied Poland, 1940-1944, 
The Ghetto Fighters' House, 1994, ISBN 965-282-044-X. 

Oprac. Aleksandra Zińczuk 

 
Załącznik 7. 

Kalendarium lubelskich Żydów 

XIV w.  
1336 – nie potwierdzony przekaz, że król polski Kazimierz Wielki zezwolił Żydom na osiedlenie się  na przedmieściu 
Lublina – w Piaskach.  
  
XV w. 
1475 – w mieście osiedla się rabin Jakub z Trydentu. 
  
XVI w. 
1518 – Szalom Szachna zakłada w Lublinie jesziwę; z tego samego roku pochodzą najstarsze potwierdzenia przywileju 
de non tolerandis Judaeis. 
1523 – Król Zygmunt I przyznał Żydom mieszkającym obok Zamku Lubelskiego prawa, jakie posiadali inni Żydzi  
w Polsce, szczególnie we Lwowie. Z wnioskiem o ich przyznanie wystąpił starosta lubelski Jan z Pilczy, twierdząc,  
że Żydzi lubelscy spełniają w mieście ważną i pożyteczną rolę.  
1532 – Naczelnym rabinem Lublina został mianowany Szalom Szachna, który wraz z rabinem krakowskim Mojżeszem 
Fiszlem zarządzał Małopolską.  
1541 – Na cmentarzu żydowskim zostaje pochowany Jakub Kopelman ha Levi – jest to najstarszy zachowany nagrobek  
na starym cmentarzu. 
1547 – Ukazały się pierwsze modlitewniki i książki hebrajskie drukowane w Lublinie, a w 1550 r. król Zygmunt August 
wydał zezwolenie na uruchomienie żydowskich drukarni dwóm Żydom: Josefowi  i Eliezerowi.  
  
1567 – Na podstawie przywileju króla zbudowano w Lublinie wielką synagogę Maharszala, którą na cześć rabina 
Szlomy Lurii nazwano Maharszalszul. 
1580 – Na mocy przywileju króla Stefana Batorego powstał Waad Arba Aracot (Sejm Czterech Ziem), organ samorządu 
żydowskiego; obrady odbywały się najczęściej w Lublinie (ostatni raz w 1725 r.). Sejm odegrał wielką rolę w życiu 
społeczno-kulturalnym Żydów w Polsce. 
 1598 – Pierwszy rytualny proces w Lublinie. Lubelski Trybunał Królewski skazał na karę śmierci czterech Żydów za 
„zamordowanie chłopca katolickiego” w miasteczku Łosice (niedaleko Siedlec). 
  
XVII w. 
1638 (1641) – Na mocy przywileju króla Władysława IV zbudowano synagogę Kotlarszul (synagoga Kotlarzy);  
została ona wzniesiona przez Cwi Doktorowicza przy ul. Szerokiej 20. 
1655 – podpalenie dzielnicy żydowskiej przez Moskali; Podzamcze pada łupem wojsk kozacko-moskiewskich,  
ginie ok. 2 tys. żydowskich mieszkańców miasta. 
1672 – najazd Tatarów na Lublin. Całkowicie zniszczyli i obrabowali dzielnicę żydowską.  
1682 – ostatnie posiedzenie Sejmu Czterech Ziem – Waad Arba Aracot w Lublinie. 
1696 – Król Jan III Sobieski zezwolił Żydom na prowadzenie handlu bez ograniczeń zarówno w mieście,  
jak i wokół Lublina; akt ten został potwierdzony przez króla Augusta II w 1698 r.  
  
XVIII w.  
1702 – Pożar Miasta Żydowskiego. 
1786 – Powstaje ulica Nowa (dawna część ulicy Lubartowskiej), przy której Żydzi mieli swoje sklepy z odzieżą.  
1790-1800 – W tej dekadzie Jaakow Icchak ha-Lewi Horowitz, „Widzący”, osiada na Wieniawie, a następnie przenosi 
się do Lublina i zamieszkuje przy ul. Szerokiej. 
  
XIX w. 
1815 – Zmarł Jaakow Icchak ha-Lewi Horowic („Widzący z Lublina”), pochowany został na starym cmentarzu 
żydowskim.  
1829 – Epidemia cholery dziesiątkuje żydowskich mieszkańców miasta; w związku z tym i wskutek rosnącej liczby 
mieszkańców powstaje nowy cmentarz żydowski, pierwsze pochówki mają tam miejsce rok później. 
1851 – Otwarcie wielkiego placu targowego przy ulicy Świętoduskiej, który przetrwał do końca lat 20. ubiegłego stulecia. 
Obecnie nosi nazwę Plac Ofiar Getta. 
1856 – W katastrofie budowlanej ulegają zniszczeniu synagogi Macharszala i Maharama. 
1859 – Oficjalnie rozpoczyna działalność pierwsza żydowska szkoła elementarna w Lublinie. 
 



1864 – Reforma Wielopolskiego umożliwiła Żydom zakup nieruchomości w Lublinie (a więc zamieszkanie poza 
tradycyjną dzielnicą żydowską) oraz wzięcie udziału w wyborach do Rady Miejskiej.  
1870 – Gmina Żydowska zakupiła budynek przy ul. Grodzkiej, gdzie powstał sierociniec dla żydowskich dzieci. 
Kuratorem sierocińca był Józef Goldsztern. W 1942 r. dzieci z tej ochronki, wraz z jej personelem, zostały zamordowane 
przez hitlerowców.  
1887 – Otwarcie szpitala Gminy Wyznaniowej Żydów przy ul. Lubartowskiej. 
 1897 – Otwarcie pierwszej prywatnej żydowskiej szkoły średniej Nusyma Rajchtensztajna. 
 
XX w.  
1903 – Powstanie Koła Socjalistycznego Powszechnego Związku Robotniczego Bund. 
1908 – Powstanie towarzystwa kulturalnego „ Hazomir” w celu krzewienia literatury pięknej i pieśni żydowskiej. 
1910 – Powstanie towarzystwa dla upowszechniania języka i kultury żydowsko-hebrajskiej pod nazwą Chowewej Sfos 
Ewer (Miłośnicy Języka Przeszłego).  
1916 – Powstają pierwsze w Lublinie żydowskie szkoły średnie – gimnazja: męskie, kierowane przez Szymona Szpera, 
i żeńskie, kierowane przez Różę Szperową. Po śmierci Szymona (1919) Szperowa utworzyła gimnazjum koedukacyjne, 
które przetrwało do 1932 roku; włączenie dysponującego zabytkową synagogą i cmentarzem przedmieścia Wieniawa 
do Gminy Żydowskiej w Lublinie; ukazuje się polskojęzyczny tygodnik społeczno-kulturalny „Myśl Żydowska”.  
1917 – Otwarcie Żydowskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie. 
1918 – W Lublinie ukazuje się dziennik w języku jidysz „Lubliner Tugblat” (Dziennik Lubelski). Redakcja mieściła się 
przy ul. Królewskiej 12, a pierwszym redaktorem został Szlomo Baruch Nisenbaum.  
1924 – Położenie kamienia węgielnego pod budowę gmachu uczelni Jeszywas Chachmej Lublin (Uczelnia Mędrców 
Lublina), w uroczystości brało udział około 20 000 osób. 
1930 – Uroczyste otwarcie Jeszywas Chachmej Lublin. Rektorem i jednocześnie rabinem Lublina został uczony 
talmudysta Majer Szapiro, który był przez wiele lat posłem na Sejm z ramienia partii Agudas Israel.  
1933 – Śmierć rabina Majera Szapiry. 
1936 – Gmina Żydowska uchwaliła rezolucję protestującą przeciwko wprowadzeniu w polskich uniwersytetach gett 
ławkowych dla Żydów; rozpoczęcie budowy Żydowskiego Domu Kultury (Domu Ludowego) im. Icchaka Lejbusza 
Pereca przy ul. Czwartek z inicjatywy żydowskich organizacji syjonistycznych (otwarcie, zaplanowane na 1 września 
1939 r., nie odbyło się). 
  
Druga wojna światowa 
1939 – Lublin zamieszkiwało ponad 120 000 obywateli, w tym ponad 42 000 Żydów.  
18.09.1939. – Niemcy wkraczają do Lublina.  
We wrześniu SS usunęła wszystkich Żydów z Krakowskiego Przedmieścia i przyległych ulic (500 rodzin), dając im na 
opuszczenie mieszkań 10 minut. Przeprowadzono spis Żydów. Rozpoczęły się łapanki. Niemcy wprowadzili się do 
żydowskich mieszkań, niszczyli i rabowali ich mienie, przy ulicy Lipowej utworzono obóz dla żydowskich jeńców 
wojennych. Rozporządzenie Generalnego Gubernatora Hansa Franka o wprowadzeniu obowiązku noszenia przez 
Żydów znaków rozpoznawczych – opaski z gwiazdą Dawida – weszło w życie 28 listopada 1939.  
1940 – Niemcy mianowali w Lublinie Radę Żydowską (Judenrat) z prezesem Henrykiem Bekkerem i dwoma 
wiceprezesami: Salomonem Kestenbergem i adwokatem Markiem Altenem. Członków Judenratu było 10. Wszystkie 
synagogi i domy modlitwy zamknięto.  
 1941 – Utworzono w Lublinie getto obejmujące dzielnicę żydowską z następującymi ulicami: Lubartowska po stronie 
nieparzystej, Kowalska, Szeroka, Cyrulicza, Zamkowa, Nadstawna, Krawiecka, Podzamcze, Czwartek i Jateczna. 
Niemcy utworzyli na przedmieściach Lublina obóz koncentracyjny Majdanek.  
 1942 – W marcu tego roku rozpoczęto likwidację getta w Lublinie. Każdego dnia wywożono blisko 1500 Żydów.  
W krótkim okresie czasu Niemcy wywieźli przeszło 30 000 Żydów do obozu zagłady w Bełżcu. Pozostałą małą garstkę 
Żydów – 4000 przewieziono w kwietniu do getta na Majdanie Tatarskim, gdzie jesienią (9 listopada) wszystkich 
zamordowano.  
1942 – Niemcy przystąpili do wyburzania budynków dzielnicy żydowskiej, gdzie było getto.  
 1943 – Majdanek, Poniatowa i Trawniki to największe obozy zagłady Żydów na Lubelszczyźnie. Początkowo były to 
obozy morderczej pracy. W listopadzie 1943 r. w ciągu jednego dnia zamordowano na Majdanku  
18 400 osób, w ciągu następnych kilku dni w Poniatowej 15 000 i w Trawnikach 10 000. W tym krótkim czasie 
zamordowano ponad 42 000 Żydów. Hitlerowcy nazwali tę akcję „Akcją Dożynki”.  
22.07.1944. – Wyzwolenie Lublina. Pozostali przy życiu Żydzi lubelscy wracali z różnych stron do rodzinnego miasta. W 
drugiej połowie tego roku powstała Centralna Żydowska Komisja Historyczna w Lublinie, której zadaniem było zbadanie 
historii Żydów w Polsce w okresie okupacji hitlerowskiej.  
 



Załącznik 8. 
Wielokulturowy Lublin 

 
Lublin jest miastem położonym w środkowo-wschodniej Polsce, które przez kilka wieków znajdowało się 
na centralnym europejskim szlaku handlowym, gościło wielu wybitnych twórców i osobistości. To miasto wieloetniczne 
i wieloreligijne, w którym kiedyś spotkały się rożne narody i kultury (m.in. Ormianie, Ukraińcy, Białorusini, Tatarzy). 
To miasto uniwersytetów, zabytków, muzeów i teatrów, ale też miasto – jak i jego mieszkańcy – mocno doświadczone 
przez historię. Do wybuchu II wojny światowej żyło tu ok. 129 tysięcy osób. Wśród nich 1/3 stanowili Żydzi. Prawie nikt 
z nich nie przeżył wojny.  
  

Społeczność żydowska w Lublinie 
Dzieje Lublina są nierozerwalnie związane z życiem społeczności żydowskiej, która przez blisko 500 lat 
współkształtowała charakter miasta, jego klimat duchowy i umysłowy. Lublin należał do jednego 
z najważniejszych miast w historii Żydów wschodnioeuropejskich. Przez kilka stuleci był ważnym centrum żydowskiej 
nauki i kultury. Lublin zasłynął jako miasto: Sejmu Czterech Ziem (Waad Arba Aracot), miasto nazywane „Jerozolimą 
Królestwa Polskiego” ze względu na rozwinięte życie społeczności żydowskiej w tym mieście lub też nazywane 
„Żydowskim Oxfordem” ze względu na poziom edukacji religijnej. 
  
Żydzi w Lublinie pojawili się, według niepotwierdzonych przekazów, w XIV w. Od tego czasu ich obecność wywierała 
długotrwały wpływ na kształt kultury, edukacji, religijności i życia społecznego miasta. W XVI w. Lublin słynął jako miasto 
autonomii Żydów Polskich. Organem samorządowym tej autonomii był Sejm Czterech Ziem (Waad Arba Aracot), 
powołany przez delegatów z największych polskich miast – Krakowa, Poznania, Lwowa i Lublina. Żydzi w Lublinie 
prowadzili aktywne życie religijne. Lublin był miastem wielu synagog i domów modlitwy. Tutaj rozwijał się w XVIII w. 
ultraortodoksyjny żydowski ruch religijny – chasydyzm, związany z wybitnymi przedstawicielami, takimi jak Widzący 
z Lublina – Jaakow Icchak Horowitz. Również społeczność ortodoksyjna miasta miała swoich wybitnych rabinów, 
takich jak Szalom Szachna, Salomon Luria czy Majer Szapiro. Bogate życie religijne wyraźnie oddziaływało 
na poziom edukacji. W Lublinie w XVI w. powstała Akademia Talmudyczna przy Synagodze Maharszala, 
a w dwudziestoleciu międzywojennym słynna na całą Środkową Europę Jeszywas Chachmej Lublin. Dzięki tak 
znamienitym ośrodkom Lublin zyskał rangę „Żydowskiego Oxfordu”. Równie bogate było życie kulturalne lubelskich 
Żydów. W Lublinie rozwijało się w XVI w. drukarstwo hebrajskie. Tutaj po raz pierwszy drukowano traktaty Talmudu 
i powstawały jedne z pierwszych drukarni hebrajskich w Polsce. Rozwijało się rzemiosło artystyczne i sztuka 
nowoczesna. Działały teatry i wydawano prasę żydowską. W okresie międzywojennym rozwijało się intensywnie 
m.in. życie polityczne. 
  
Okres II wojny światowej położył kres kulturze materialnej i duchowej społeczności Żydów lubelskich. Lubelszczyzna 
była terenem przeznaczonym do realizacji planu „ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej”, stała się miejscem gett, 
gett tranzytowych, obozów pracy przymusowej, obozów koncentracyjnych (Majdanek) 
i zagłady (Majdanek, Sobibór, Bełżec). Dziś jest również miejscem upamiętnienia obecności społeczności żydowskiej 
i pozostałej po niej pustki.  
Życie Żydów obecnie zamieszkujących Lublin skupione jest wokół lubelskiej Jesziwy i Izby Pamięci Żydów Lubelskich 
z działającą bożnicą Chewra Nosim (ul. Lubartowska 8).  
 
Do istniejących do dziś materialnych śladów obecności Żydów w Lublinie należą:  
– studnia znajdująca się na terenie dzisiejszego dworca PKS, a w dawnej dzielnicy żydowskiej,  
z której czerpali wodę mieszkańcy tamtejszej okolicy; 
– lampa stojąca przy dzisiejszej ulicy Podwale, a niegdyś Krawieckiej. Latarnia ta jest niegasnącym światłem 
upamiętniającym życie mieszkańców dzielnicy żydowskiej;  
– parochet (kotara zasłaniająca w synagodze Aron ha-kodesz – szafę ołtarzową, w której przechowuje się zwoje Tory) 
pochodzący z Synagogi Maharszala w Lublinie, znajdujący się w Gminie Żydowskiej  
w Bielsku-Białej. 
 

Żydowskie miasto w Lublinie  
 

Ulica Szeroka 
Ulica Szeroka w Lublinie jest naprawdę szeroka i obramowana z obu stron wysokimi, dwu lub trzypiętrowymi domami. 
Kiedyś były one – tak jak na Starówce – zwrócone ścianami szczytowymi do ulicy i posiadały takie same, pokryte 
dachówkami występy murów. Ale z upływem lat domy te tak „gruntownie” przebudowano, że nie sposób dostrzec na 
nich patyny wieków. Charakterystyczny jest wielki magazyn u wylotu ulicy, bezpośrednio łączący się z Bramą Żydowską, 
oraz grupa domów pod numerami 9-21 przylegających tylnymi ścianami do Góry Zamkowej. Tutaj między domami pod 
numerami 7 i 9 zaczyna się ulica Podzamcze, od której wiedzie wejście do zamku. Nie do końca potwierdzona legendą 
tradycja mówi, że przy ulicy tej pod numerem 19 obradował kiedyś sejm żydowski, co jest tym trudniejsze 
do sprawdzenia, że ostatni sejm żydowski zebrał się w Lublinie w roku 1682. (...) 
Na tej samej ulicy pod numerem 28 stoi dom rodzinny Horowiców. Są to potomkowie Widzącego  
z Lublina, Jakuba Icchaka Horowica, którzy do dziś dumni są ze swego przodka i stale procesują się o dom!  
Na podwórzu, na który wchodzi się przez wąski korytarz, stoi obszerny parterowy dom z drewnianym dachem i wieloma 
dużymi oknami. Jest to klauza, w której modlił się i spędzał większą część dnia Widzący. Swoje właściwe mieszkanie 
miał w domu stojącym od ulicy na pierwszym piętrze. Sama klauza jest wielką, źle otynkowaną salą z sufitem 
z drewnianych bali. Przy wejściu widzimy małe przepierzenie w kształcie chrząszcza, za którym modliły się kobiety. 



W okresie napoleońskim z klauzy tej promieniował na wszystkie strony blask Widzącego. Tutaj znajdowało się duchowe 
centrum znacznej części polskiego żydostwa, tutaj układano plany i tutaj niweczono plany możnych tego świata. Dzisiaj 
w dni powszednie klauza jest przytułkiem dla biednych i kalek, którzy przebywają tu dzień i noc, grzejąc się w zimie przy 
wielkim piecu. Kilka domów dalej (ul. Szeroka 40) stoi dom rodzinny Eigerów. W nim Leibele Eiger zostawszy chasydem 
założył swoją klauzę, i tu zbierali się jego zwolennicy. Dwa domy dalej (ul. Szeroka 44) znajduje się synagoga Parnasu, 
założona przez Abrahama Heilperna. Naprzeciwko niej widzimy ulicę Jateczną. To właśnie ten teren dr Izaak Maj 
zakupił w XVI wieku od wojewody Tęczyńskiego i przekazał gminie pod budowę synagogi, akademii itp. Rzeczywiście 
postawiono tutaj wszystkie instytucje kahalne i zabudowano całą parcelę za wyjątkiem niewielkiego placu. 
(Majer Bałaban, Żydowskie miasto w Lublinie, tłum. Jan Doktór, Berlin 1919, reprint: Lublin 1991) 
  

Specyfika i koloryt ulicy Szerokiej 
 
Zabudowana była dwu lub trzypiętrowymi kamienicami i jako jedna z niewielu w dzielnicy żydowskiej mogła poszczycić 
się brukiem, którego brakowało przy innych żydowskich ulicach i zaułkach. Domy przy ulicy Szerokiej nie posiadały 
kanalizacji. W żadnym nie było toalety w mieszkaniach, mieściły się one na podwórkach i były wspólne dla wszystkich 
lokatorów. (...) Na Szerokiej zawsze był duży ruch, mnóstwo przechodniów, sprzedawców niosących swój towar  
i głośnym krzykiem zachęcających do kupowania towarów.  
 
Znaczna liczba „nosiwodów” dźwigała w żelaznych wiadrach wodę, małe dzieci bawiły się na ulicy, handlarki wystawały 
z różnymi sprzętami i naczyniami wypełnionymi pieczywem, słychać było nieustanny gwar rozmów, czasem kłótni. 
Przy studniach, skąd czerpało się wodę zawsze był wielki tłum. Sprzedawcy przesiadywali przed swoimi sklepami, 
na ulicy przed sklepami rozmieszczone były stołki, ławki, worki i różne inne rzeczy, na środku chodnika stała waga 
z olbrzymimi worami mąki, otoczona tłumem zmęczonych tragarzy. Przez Szeroką ciągnął się zawsze sznur wozów 
i dwukółek. Wszystkie sklepy znajdujące się na Szerokiej miały namalowany na okiennicach, które zamykano na noc, 
rodzaj handlu: szewc miał buta, krawiec kawałki materiału, sprzedaż wody oznaczał namalowany syfon. Jednocześnie 
w piątkowe wieczory Szeroka zamieniała się w ulicę świąteczną. Bo tu właśnie zmierzali lubelscy chasydzi chcący się 
modlić. Przy Szerokiej znajdowało się kilkanaście synagog i domów modlitwy. Najważniejszym z nich była Kotler-szul, 
synagoga kotlarska przy ulicy Szerokiej 2. Równie ważna była synagoga przy Szerokiej 40. Należała ona do cadyków 
z lubelskiej dynastii Eigerów, założonej przez Judę Lejba Eigera. W każde święto żydowskie ulica czarniała 
od świątecznych chałatów, gwaru modlitw i rozmów. (...) Jeszcze w okresie międzywojennym można było usłyszeć 
tu rozmowy „po żydowsku” czyli w jidysz. Nawet szyldy na sklepach w wielu przypadkach miały tylko żydowskie napisy. 
Był to całkiem inny świat od tego, z którym przechodzień stykał się (…) w polskiej części miasta. 
(Robert Kuwałek, Ulica Szeroka, http://www.jews-lublin.pl/?page_id=60)  
 

Ulica Lubartowska 
 

Najdłuższą ulicą dzielnicy żydowskiej była Lubartowska. Miała ponad kilometr długości i prowadziła do nowego 
cmentarza żydowskiego położonego przy ulicy Obywatelskiej, zaś z przeciwnej strony przechodziła w ulicę Nową 
na wysokości Kowalskiej. Charakterystyczną jej cechą była ciasna zabudowa oraz całkowity brak zieleni. Dopiero przy 
końcu tej ulicy znajdował się niewielki sad, oraz dziedziniec szpitala żydowskiego, gdzie rosły nieliczne drzewa.  
(Róża Fiszman-Sznajdman, Mój Lublin, Lublin 1989, s. 78) 
 
Ulica ta robi zupełnie szczególne wrażenie. Obok małych bud stoją na niej czteropiętrowe domy 
z nowoczesnymi fasadami, które nadają dzielnicy pozór wielkomiejskości. Mieszkają w nich bogaci ortodoksyjni Żydzi 
i kupcy, którzy na tej samej ulicy mają swoje hurtownie i sklepy. Ulica pełna jest ludzi, handluje się tu wszystkim, gdyż 
to właśnie tutaj znajduje się giełda różnorakich towarów, także rubli i koron, które w okresie okupacji stanowiły ulubiony 
przedmiot spekulacji. Przy sklepach stoją tragarze opasani powrozami, którzy czekają na okazję do zarobku. Są to silni 
Żydzi o krzepkich dłoniach – przeciwieństwo uczonych, ale dychawicznych talmudystów, jakich spotykaliśmy w szkołach 
i klauzach przy ul. Szerokiej. Na rogu ulicy stoi zasłuchany tłum sprzedawców, którzy na chwilę wyszli ze swoich 
sklepów, dziewczyny z koszykami i dzieci z tornistrami. Otaczają oni ślepca, który rzewnym głosem śpiewa znane 
wszystkim pieśni i tym zarabia na chleb. Tych ślepych śpiewaków uwieczniło już wielu malarzy, których wojna przygnała  
tu z dalekiego Zachodu.  
(Majer Bałaban, Żydowskie miasto w Lublinie, Berlin 1919, tłum. Jan Doktór, reprint: Lublin 1991) 
 

Targ żydowski  
 

Na terenie Miasta Żydowskiego znajdowały się dwa place targowe. Pierwszy z nich – polski – ciągnący się wzdłuż ulicy 
Nowej aż do zegara miejskiego, mieścił się w niedalekiej odległości od dzielnicy chrześcijańskiej, a jatki znajdujące się 
tam były własnością chrześcijan. Drugi natomiast, zwany Targiem Rybnym, bądź żydowskim, mieszczący się u zbiegu 
Lubartowskiej i Nowego Placu Targowego, położony był w samym środku dzielnicy żydowskiej. Tamtejsze jatki należały 
do żydowskich rzeźników i sprzedawano tam koszerne mięso. Chłopi codziennie przywożący furmankami zaopatrzenie 
na obydwa targi mieli świetne rozeznanie w zwyczajach żydowskich i zaopatrywali tę dzielnicę przez wszystkie pory 
roku, przywożąc odpowiednie produkty rolne na każde święto żydowskie, sprzedawane po odpowiednio niższych 
cenach. Wśród nich można wymienić: drób, warzywa, grzyby, owoce i przetwory mleczne. Na placu tym znajdowały 
się toalety publiczne – jedyne tego typu urządzenia komunalne – dla mieszkańców i przyjezdnych chłopów.  
(Abraham Cwi Mizles, Zaułek (dos Gesl), „Scriptores” nr 27, 2003) 
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Załącznik 9. 

Zagłada lubelskich Żydów 

Przed wybuchem II wojny światowej co trzeci mieszkaniec Lublina, liczącego wówczas 120 tys. mieszkańców, należał 
do społeczności żydowskiej. Wskutek polityki okupanta cała ta ludność została wymordowana, a jej dzielnice, ulice 
i domy – zrównane z ziemią. 
  

Dystrykt lubelski miejscem zagłady Żydów z całej Europy 
 
W latach 1939-1944 dystrykt lubelski stał się pod rządami nazistów gigantycznym obozem pracy 
i śmierci dla setek tysięcy polskich Żydów, jak również deportowanych tutaj żydowskich mieszkańców Niemiec, Francji, 
Holandii, Czech, Słowacji, Austrii Grecji i ZSRR. Generalne Gubernatorstwo (GG) – utworzone w październiku 1939 
roku z okupowanych polskich terenów nie wcielonych do Rzeszy Niemieckiej, stało się, wraz z siecią gett, obozów pracy 
przymusowej, obozów koncentracyjnych i obozów śmierci, centrum zagłady europejskich Żydów. Początkowo 
Generalne Gubernatorstwo składało się z 4 dystryktów: lubelskiego, warszawskiego, krakowskiego oraz radomskiego. 
Z początkiem sierpnia 1941 r. został utworzony dystrykt Galicja. 

 
Represje wobec Żydów. Obozy pracy przymusowej 

 
Od pierwszych tygodni okupacja niemiecka wiązała się z represjami wobec ludności żydowskiej, które nie miały 
żadnych prawnych konsekwencji dla prześladowców. Szykany i ograniczenia obecne były w różnych dziedzinach życia 
społeczności żydowskiej. Zgodnie z rozporządzeniem Generalnego Gubernatora Hansa Franka z dnia 23 listopada 
1939 r., które nabierało mocy prawnej z dniem 1 grudnia 1939 r., Żydzi mieli zostać oznakowani opaskami, na których 
miała znajdować się gwiazda Dawida. Przymus noszenia opasek obejmował Żydów od 10 roku życia. 
Żydów oznakowano żółtymi gwiazdami Dawida, które musiały być przyszyte na lewej piersi oraz na plecach; w środku 
gwiazdy widniał czarny napis „Jude”.  
 
W dniu 26 października 1939 r. zostało wydane rozporządzenie o przymusie pracy. Akt wykonawczy do tego 
rozporządzenia wydał Wyższy Dowódca Policji i SS w GG Krüger w dniu 12 grudnia 1939 r. Na mocy zarządzenia 
Krügera przymus pracy objął wszystkich Żydów w wieku od 14 do 60 lat. W związku z tym na terenie Lublina powstało 
wiele obozów pracy przymusowej. Pierwszy z nich powstał w listopadzie przy ul. Lipowej 7 z inicjatywy Dowódcy SS 
i Policji na dystrykt lubelski Odilo Globocnika. 9 listopada miała miejsce pierwsza akcja wyrzucania Żydów (500 rodzin), 
ale także Polaków, z mieszkań znajdujących się przy centralnych ulicach miasta. 
 
Przesiedleniom towarzyszyło plądrowanie mieszkań i rabunek cenniejszych przedmiotów. Rozporządzenia władz 
niemieckich coraz bardziej ograniczały swobodę poruszania się Żydów po mieście i zakazywały korzystania z różnego 
rodzaju usług – w tym możliwości korzystania z usług szpitali i gabinetów lekarskich. Władze okupacyjne stopniowo 
przejmowały żydowskie nieruchomości. Wszystkie zarządzenia i nakazy zmierzały do izolacji, spychania na margines 
społeczeństwa i wyeliminowania Żydów z życia gospodarczego miasta, a tym samym odebrania im ekonomicznych 
podstaw egzystencji. Równolegle władze niemieckie dążyły do degradacji potrzeb duchowych i kulturalnych Żydów. 
Zamknięto szkoły, synagogi i domy modlitwy. Zakazano korzystania z dostępnych urzędów pocztowych. W styczniu 
1940 roku Rada Żydowska utworzyła Wydział Pocztowy dla ludności żydowskiej przy ul. Grodzkiej 11. Następnie został 
on przeniesiony na ul. Kowalską 2.  
 
W maju 1940 roku powstał drugi duży obóz pracy przymusowej na terenie dawnego lotniska Lubelskiej Wytwórni 
Samolotów Plage-Laśkiewicz przy ul. Chełmskiej. Obóz na tzw. Flugplatzu był podporządkowany Dowódcy Policji i SS 
na dystrykt lubelski Odilo Globocnikowi. Od wiosny 1942 r. obóz na Flugplazu był wykorzystywany jako główna 
sortownia mienia po zamordowanych Żydach w toku „Akcji Reinhard”. Mniejsze obozy pracy przymusowej istniały 
przy ul. Probostwo 6, ul. Browarnej 2, ul. Ogrodowej 4, na Czechowie i na Wieniawie przy ul. Ogródkowej 4. 
 

Getto na Podzamczu 
 

Zgodnie ze spisem z końca 1940 r. na terenie Lublina zamieszkiwało ok. 43 tys. Żydów. Przyrost ludności żydowskiej 
w stosunku do 1939 r. był skutkiem napływu do Lublina uchodźców z zachodniej Polski i terenów wcielonych do Rzeszy. 
W marcu 1941 roku w Lublinie zostało utworzone dla ludności żydowskiej getto, którego granice były wyznaczone 
ulicami: od rogu Kowalskiej, przez Kowalską, Krawiecką wzdłuż bloku domów, przecinając wolne pole Siennej od 
Kalinowszczyzny aż do rogu Franciszkańskiej, następnie przez Unicką aż do rogu Lubartowskiej, Lubartowską aż do 
rogu Kowalskiej 3. Powstanie getta wiązało się z koniecznością przeniesienia się ludności polskiej, która zamieszkiwała 
w dzielnicy przeznaczonej na getto, do innych części miasta. Mieszkania po przesiedlonych do getta Żydach 
otrzymywali z kolei Polacy wyrzuceni ze swoich mieszkań znajdujących się w centrum miasta, a które miały być 
zagospodarowane na niemieckie instytucje. 
 
Ponad 9 tys. Żydów zostało przesiedlonych do małych miasteczek położonych w powiecie lubelskim  
m. in. do Bełżyc, Bychawy, Parczewa, Lubartowa czy Żółkiewki. Wiele z osób przesiedlonych wróciło jednak 
z powrotem do Lublina. W październiku 1941 roku w mieście przebywało już 40 tys. Żydów.  
 
W tym czasie w getcie lubelskim panowała duża ciasnota mieszkaniowa, katastrofalne warunki higieniczne  
i głód, które przyczyniały się do dużej śmiertelności. 



 
Powstanie getta było kolejnym etapem przygotowywanej akcji wywożenia jego mieszkańców 
do obozów zagłady. W przededniu rozpoczęcia „Akcji Reinhard” w Lublinie przebywało ok. 35 tys. Żydów. 
Na przełomie stycznia i lutego 1942 r. władze niemieckie przystąpiły do grodzenia dzielnicy żydowskiej. 
Nigdy ten plan nie został ukończony, gdyż drutem nie została otoczona ulica Ruska. W nocy z 16 na 17 marca 1942 
roku rozpoczęła się likwidacja lubelskiego getta, która była początkiem „Akcji Reinhard” – zagłady Żydów na terenie 
Generalnej Guberni. Tego dnia odszedł pierwszy transport liczący 1,4 tys. osób do obozu zagłady w Bełżcu, do którego 
wysłano do połowy kwietnia 1942 roku ponad 26 tys. Żydów. 

 
Getto na Majdanie Tatarskim  

  
Ponad 7 tys. Żydów zostało „przesiedlonych” do nowo powstałego getta na Majdanie Tatarskim, przy czym tylko 4250 
osób dostało zezwolenie na osiedlenie się w „małym getcie”.  
 
Po przeprowadzonym przez władze SS i policję spisie ludności w tym tzw. „getcie wzorcowym” (Mustergetto), okazało 
się, że przebywa w nim nielegalnie ok. 3 tys. osób. W wyniku dokonanej w dniu 20 kwietnia 1942 r. selekcji ok. 1,2 tys. 
mieszkańców getta, którzy nie posiadali  J-ausweisów, zostało przeniesionych do obozu koncentracyjnego na 
Majdanku. Dzieci, osoby starsze  i niedołężne zabito na terenie getta. Selekcje i akcje wysiedleńcze powtarzano co kilka 
tygodni, aż do ostatecznej likwidacji „wzorcowego getta”. 
 
W dniach 9-11 listopada 1942 roku miała miejsce ostateczna likwidacja getta na Majdanie Tatarskim. Część osób 
rozstrzelano na miejscu a około 3 tys. ludzi umieszczono w obozie koncentracyjnym na Majdanku. Getto – po usunięciu 
ludności żydowskiej i rabunku jej mienia – podpalono. Z momentem likwidacji getta przestała istnieć żydowska 
społeczność Lublina z wyjątkiem osób zatrudnionych w obozach pracy przy ul. Lipowej, na Flugplatzu, żydowskich 
więźniów Majdanka i więzienia gestapo na Zamku. 
 

Wyburzenie dzielnicy żydowskiej na Podzamczu. „Akcja Dożynki” 
  

Kolejnym etapem Zagłady było wyburzanie dzielnicy na Podzamczu mające na celu zniszczenie wszelkich śladów 
materialnej kultury pozostałej po społeczności żydowskiej Lublina. Z przestrzeni miasta zniknęły istniejące od wieków 
ulice i domy. Do wyburzania domów i niwelacji cmentarza żydowskiego na Wieniawie pod budowę nowego stadionu 
sportowego (Kommando Sportplatz) zatrudniano żydowskich więźniów z obozu pracy przymusowej przy ul. Ogródkowej 
4. W dniu 3 listopada 1943 roku jednostki SS i policji dokonały ostatniej wielkiej egzekucji na Majdanku  i w Trawnikach. 
Zginęła wówczas większość żydowskich więźniów pracujących w obozach pracy w Lublinie. Zbrodnia 
ta przeprowadzona przy dźwiękach muzyki nosiła kryptonim „Aktion Erntefest” (Akcja Dożynki). W dniu 4 listopada 
„Akcja Dożynki” została przeprowadzona w obozie pracy w Poniatowej. „Akcja Dożynki” była ostatnim etapem „Akcji 
Reinhard”. 
W dniach 3 i 4 listopada 1943 roku w dystrykcie lubelskim SS i Policja rozstrzelała ponad 42 tys. Żydów 
(ok. 18 tys. w obozie koncentracyjnym na Majdanku, ok. 14 tys. w obozie pracy w Poniatowej, ok. 10 tys. 
w obozie pracy w Trawnikach). Była to największa zbrodnia w historii obozów koncentracyjnych przeprowadzona w tak 
krótkim czasie na przedstawicielach tylko jednej grupy etnicznej. 
 

 

Załącznik 10. 

O Bramie Grodzkiej i projekcie „Listy do Henia” 
 
Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony 
dziedzictwa kulturowego i edukacji. W realizowanych programach nawiązuje do symbolicznego 
i historycznego znaczenia swej siedziby – Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem 
chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii. Szczególne 
miejsce w działalności Ośrodka zajmuje pamięć o nie istniejącym już żydowskim Lublinie 
i zagładzie jego mieszkańców. Początkowo jego działalność ukierunkowana była na realizację autorskich przedstawień. 
W miarę upływu czasu twórcy Teatru zaczęli otwierać się na inne, pozateatralne przedsięwzięcia o charakterze 
społecznym i edukacyjnym, daleko wykraczające poza sztukę.  
Od 2005 roku, w związku z obchodzonym w Polsce 19 kwietnia „Dniem Pamięci o Holokauście 
i przeciwdziałaniu zbrodniom przeciw ludzkości”, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” organizuje działanie 
artystyczno-edukacyjne „Listy do Henia”. W tym dniu mieszkańcy Lublina wysyłają listy do Henia Żytomirskiego – 
żydowskiego chłopca urodzonego w 1933 roku w Lublinie i zgładzonego przez hitlerowców w komorze gazowej 
prawdopodobnie w listopadzie 1942 roku. Historia tego chłopca stała się dla Ośrodka inspiracją przy przygotowaniu 
wystawy „Elementarz” (autorstwa Marty Grudzińskiej i Tomasza Pietrasiewicza) poświęconej życiu dzieci w obozie na 
Majdanku. 
 
Posiadamy zdjęcia Henia Żytomirskiego z każdego roku jego życia aż do wybuchu II wojny światowej oraz rodzinną 
korespondencję sprzed wojny i z okresu okupacji pozwalającą częściowo zrekonstruować jego losy. Materiały te 
otrzymaliśmy od potomków członków rodziny Żytomirskich, którzy jeszcze przed wojną wyemigrowali do Izraela. 
Ostatnia fotografia Henia została wykonana w 1939 roku przy wejściu do obecnego Banku PKO SA przy ulicy 
Krakowskie Przedmieście 64. 19 kwietnia każdego roku mieszkańcy Lublina mogą wysłać listy adresowane do Henia, 



wrzucając je do skrzynki pocztowej Teatru NN, ustawionej w tym celu przy ulicy Krakowskie Przedmieście 64. Tak 
nadane koperty wracają później do adresatów z adnotacjami „nieznany adres”, „adresat nieznany”. 
 
Po wysłaniu listów zebrani przechodzą do miejsc związanych z życiem Henia. Jest to jego dom rodzinny przy ulicy 
Szewskiej 3, a następnie dom przy ulicy Kowalskiej 11, dokąd rodzina Żytomirskich została zmuszona przenieść się w 
związku z utworzeniem getta. Spacer kończy się przy „ostatniej latarni” miasta żydowskiego przy ulicy Podwale. 
Do udziału w projekcie „Listy do Henia” zapraszamy rokrocznie uczniów lubelskich szkół wraz 
z nauczycielami. Przy tej okazji przeprowadzane są również warsztaty z młodzieżą w zainspirowane historią Henia. 
Podobne zajęcia realizowane są okazjonalnie w ciągu całego roku z grupami młodzieży polskiej 
i zagranicznej.  
 

 
Załącznik 11. 

  
Opisy poszczególnych zdjęć 

  
1. Brama Grodzka, zwana „Żydowską”, fotografia przedwojenna pokazująca fragment Podzamcza, największej (spośród 
4 istniejących) dzielnicy żydowskiej w Lublinie, zamieszkałej głównie przez biedotę.  
Na zdjęciu widać napis w języku polskim i jidisz. Fot. Max Kirnberger, 1940. Obecnie siedziba Ośrodka „Brama Grodzka 
– Teatr NN”. 
2. Froim Żytomirski, ojciec Szmuela Żytomirskiego, dziadek Henia Żytomirskiego – fragment albumu przygotowanego 
przez Netę Żytomirską-Avidar. 
3. List ojca Henia (z rodzinnego archiwum Nety Żytomirskiej-Avidar) o treści: „Kochany Leonie! Pozdrowienia 
otrzymałem. Niezmiernie wzruszony. Ojciec zmarł 10 listopada 1941 r. Ja z Heniusiem jesteśmy razem. Pozdrów Chanę 
i całą moją rodzinę. Samuel”. 
4. Ul. Nowa 21 (dziś Lubartowska 23). Prawdopodobnie widok z mieszkania dziadków Henia, zamieszkałych w 
kamienicy po przeciwnej stronie, przy Lubartowskiej 22. Fot. Stefan Kiełsznia, 1938 rok. Zdjęcie dostępne w zbiorach 
www.tnn.pl. 
5. Plac Zamkowy w Lublinie. Miejsce, gdzie znajdowała się do czasu II wojny światowej dzielnica żydowska i 
przebiegała słynna ulica Szeroka (zwana też „Żydowską”). Obecna architektura placu, z 1954 roku, stanowi realizację 
założeń socrealistycznych. 
6. 3-letni Henio Żytomirski w domu na Szewskiej 3 z koleżanką Ester Rechtman, która przeżyła Holokaust, ponieważ jej 
rodzina emigrowała z Polski 1938 r. (dziś mieszka w Izraelu). 
7. Henio Żytomirski przy gmachu banku na Krakowskim Przedmieściu. Najbardziej rozpoznawalne zdjęcie Henia, 
wykorzystywane przez Teatr NN w projektach edukacyjnych. Fotografia została wykonana 5 lipca 1939 roku. To ostatnie 
zdjęcie Henia w albumie rodzinnym Nety Żytomirskiej-Avidar. 
8. Zdjęcie z dzielnicy żydowskiej. Po lewej stronie w głębi ul. Kowalska 11, gdzie Żytomirscy byli zmuszeni przenieść się 
do utworzonego w tym rejonie getta w 1941 r. Fot. Max Kirnberger, 1940. 
9. Elementarz w języku jidisz. Prawdopodobnie z takim podręcznikiem poznawał Henio, podobnie jak inne dzieci 
żydowskie, pierwsze literki. 
10. Przedwojenny elementarz polski. 
11. Gazeta w języku jidisz. Żydzi lubelscy mieli w mieście własne drukarnie, księgarnie oraz prasę. Pierwsza gazeta 
żydowska („Myśl żydowska”) ukazywała się w Lublinie od 1916 roku; od 1918 roku wychodził „Lubliner Tugblat” czyli 
„Dziennik Lubelski” (na zdjęciu). Reprodukcja z opracowania Zagłada Żydów polskich w czasie II wojny światowej, 
dostępna na stronie www.tnn.pl. 
12. Rodzice Henia Żytomirskiego: ojciec Szmuel Żytomirski i matka Sara (z domu Oksman). Zdjęcie z albumu 
sporządzonego przez Netę Żytomirską-Avidar. 
13. Rodzina i przyjaciele Henia Żytomirskiego w mieszkaniu na Szewskiej 3.  
14. Henio Żytomirski z rodziną żegnający stryja Leona (ojca Nety Żytomirskiej-Avidar) i jego rodzinę, którzy wyjeżdżają 
z Lublina do Palestyny. 1937 rok. Połączenie autobusowe Lublin-Nałęczów-Kazmierz. Fotografia z archiwum Nety 
Żytomirskiej-Avidar. 
15. Ul. Szewska 3 – dom rodzinny Henia Żytomirskiego. Budynek, który przetrwał wojnę i stoi do dziś.  
Fot. Joanna Zętar, 2006. Zdjęcie dostępne w zbiorach www.tnn.pl. 
16. Dawny herb Lublina. 
17. Parochet (kotara zasłaniająca w synagodze Aron ha-kodesz – szafę ołtarzową, w której przechowuje się zwoje Tory) 
pochodzący z Synagogi Maharszala w Lublinie, odnaleziony i znajdujący się w Gminie Żydowskiej w Bielsku-Białej. Na 
suknie widoczny herb Izraela związany z symboliką judaistyczną: dwa lwy i korona oraz tora. Fot. Jacek Proszyk, 2008.  
18. Ul. Szeroka (Żydowska) podczas wojny. Przechodnie mają noszą opaski z gwiazdą Dawida, które mają 
identyfikować mieszkańców pochodzenia żydowskiego. Rozporządzenie Generalnego Gubernatora Hansa Franka o 
wprowadzeniu obowiązku noszenia przez Żydów znaków rozpoznawczych weszło w życie  
28 listopada 1939. Dzielnicę żydowską na Podzamczu i pobliskie ulice naziści zamienili w getto w 1941 r.  
Fot. Max Kirnberger, 1940.  
19. Pozostałości po ul. Szerokiej. 
20. Pozostałości po synagodze Maharszala, która mieściła się niedaleko ul. Szerokiej (na ul. Jatecznej). 
21. Główny gmach banku PKO S.A. na Krakowskim Przedmieściu 63. To samo miejsce, w którym sfotografowano Henia 
na poprzednim zdjęciu. Miejsce, w którym od 2005 r. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” organizuje akcję „Listy do 
Henia”. Akcja odbywa się 19 kwietnia, ponieważ od 2005 r. ta data obchodzona jest w polskich szkołach jako 
Międzynarodowy Dzień Pamięci o Holokauście i przeciwdziałania zbrodniom przeciwko ludzkości. 
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