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Słowa kluczowe Grabowiec, region, Żydzi

Żydzi w Grabowcu

W mieście dużo Żydów było i handel był w rękach żydowskich przeważnie. Był jeden na ulicy
Wejsławskiej, był jeden sklep Dwojakowskiego, w dwudziestym piątym roku on otworzył jeden
polski sklep. Potem jak pobudowano Dom Ludowy, to tam ksiądz otworzył też polski sklep. Dużo
było rzeźników, dużo było rzemieślników żydowskich różnych dziedzin. I krawców, i szewców no i
stolarzy, i murarzy, no i dużo było rzeźników. To było czternaście budek wzdłuż szosy tej, jak
idzie na most, ten przez Grabowiec, to tak stało z jednej strony siedem budek i z drugiej. Można
było jeść do woli, tylko trzeba było mieć pieniądze. Żydzi mieli swoją bożnicę nad rzeką. W
Grabowcu tam nad rzeką była. Ja tam wewnątrz nie byłam, nie byłam tam. No, budynek
wyglądał normalnie, a jak się modlili, nakładali sobie coś tam na głowę, no mieli jakiś specjalny
strój i tak śpiewali, tak się kiwali. Żydzi nosili takie inne [niż Polacy] czapki no i takie chałaty. A
poza tym ubierali się tak jak inni ludzie. I handlowali z Polakami. W ich ręku były pieniądze i
dużo gospodarzy siedziało w kieszeni u tych Żydów. I tak później spłacali jakoś. Oni mieli tu
swoje sklepiki, tak jeden koło drugiego, z tamtej strony Grabowca - cały rząd [sklepików] aż tam
do szosy, od tej drogi, jak tu się zaczyna, jak się jedzie do miasta, od rogu się zaczyna to cały
ten aż do rogu no tam do tej szosy jak na górę idzie. Był też w Grabowcu zakład fotograficzny
żydowski. Właściciel - Żyd – nazywał się Licht. Nuchem Licht był. I dużo było krawców Żydów,
było dużo też. Szewcy robili obuwie. Żydzi żyli oddzielnie. Oni mieli Rynek, no a Ukraińcy mieli
roli też, tak samo i Polacy, to przeważnie rolą się trudnili.
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