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Hymn wolno ci
Skarbie wieków - polska mowo,
ty jak lutnia wiecznie ywa,
wraz z melodi twoje s owo
hymny ycia nam wygrywa.
I nie tylko d wi k radosny,
lecz i smutek mieszka w tobie,
gdy ci braknie, koniec wiosny,
ca y naród jakby w grobie.
Takie czasy ju bywa y,
e ucich a pie w krainie,
odlatywa Orze Bia y...
lecz piosenka nie zaginie.
krad nam wolno Niemiec wrogi,
szybko bierzmy si do dzie a,
niech nas wiedzie na bój srogi pie –
e Polska nie zgin a".
miech b yszczy w takt piosenki
Niezbadanych czarów si ,
zy si kryj , milkn j ki,
i otuch serca bij .
Z ka dej pie ni id tony
i westchnienia i b agania,
wybijcie, e wreszcie dzwony
nam godzin zmartwychwstania!
(Wiersz odtworzony przez siostr Czes awa Jarosza,
Mar i Jar osz - Kra snod bs k w 1966 roku, a za pisany
prz ez L. wiet licki ego).
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Aut or t ego i wielu innych wiers zy zgin
4 sierp nia
1943 roku za bit y w P ias kac h prz ez fol ks dojcza z
Malinówki, p olicja nta hit ler ows kiego, Da niel a S chult za.
Chyli my czo a, odda j c cze b ojownikom
o niep odleg
i wolno ojczyz ny w Piaska ch.

Czes aw
Jarosz
Czes aw
Jarosz
urodzi si
20 czerwca
1906 roku w
Piaskach.
By
najstarszym
synem Anny
z
Kowalskich i
Ignacego
Jarosza,
uczniem
Realnego
Gimnazjum
im. Stefana
Batorego w
Lublinie. Po
uko czeniu
redniej
szko y
pracowa
jaki czas
jako nauczyciel w szkolnictwie powszechnym na terenie gminy Piaski.
Po pewnym czasie przerwa prac z powodu choroby i przebywa na
utrzymaniu rodziców. By cz owiekiem bardzo wra liwym i uzdolnionym.
Zacz wi c pisa drobne utwory wierszowane, które by y kierowane do
odzie y. Zawiera y one uczucia patriotyczne i tchn y mi ci do ziemi
ojczystej i Boga. Dlatego ich tre
na d ugo zapada a w sercach
uczniowskich, i mimo tylu lat przetrwa a w pami ci do czasów dzisiejszych..
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owo Wst pne
Mijaj lata, czas goi rany, ale s w yciu wydarzenia, które nie
dadz si wymaza z pami ci. Gdy jeste my m odzi, yjemy
marzeniami i przysz ci . Natomiast w latach staro ci wracamy do
przesz ci i z ezk w oku j wspominamy, stwierdzaj c, e nie by y
to lata mijania, ale tak e tworzenia. A wspó tworzyli je zamieszkali
tam ludzie. Z takiej potrzeby serca, by przekaza najbli szym pami
o tych czasach, przed kilkoma laty w du ym uproszczeniu opisa am
nasze wspó ycie z ydami w Piaskach, mie cie mego dzieci stwa i
odo ci.
Do opublikowania Wspomnie , po pierwsze sk oni mnie brak
wspomnie z ma ych miast i osiedli na temat wspó ycia Polaków z
ydowskimi s siadami - nieistniej cego ju wiata ydowskiego;
po drugie, w ten sposób usi uj
przeciwstawi
si
antysemityzmowi i antypolonizmowi szerzonemu, w specyficznych
kr gach spo ecze stwa polskiego i wiatowego ydostwa;
po trzecie, na publikacj Wspomnie , ostatecznie wp yn a moja
wizyta w Kanadzie 1-8 listopada 2009 r. w delegacji Polskich
„Sprawiedliwych” i Ocalonych z Holokaustu, gdzie równie
zauwa am niedoinformowanie tamtejszych rodowisk na te tematy.
Zamieszczone na ko cu fotografie z Kanady ilustruj jej przebieg.
Wspomnienia oraz Zarys Historii ydów w Piaskach - w
opracowaniu. Edyty Nowak - wzajemnie si uzupe niaj c, sytuuj je
w rz dzie dokumentu. W czno ci z tym, za jej wspó autorstwo,
przyzwolenie w czenie Zarysu Historii do ksi ki, sk adam pani
Edycie Nowak wyrazy mego uznania i szczerej wdzi czno ci.
Wspomnienia ko cz na 1944 roku i nie obejmuj one czasów
utrwalania tzw. w adzy ludowej - po enia „wykl tych nierzy” po
akowskiego podziemia i równolegle pogmatwanych losów ocala ych
z Zag ady ydów w PRL.
Na ok adce zamie ci am fotografi z zapalania wiec uroczysto ci w kanadyjskim parlamencie. w Ottawie 3 listopada 2009
roku - symbolicznego p omienia pami ci o ofiarach Holocaustu,
czemu równie maj s
niniejsze Wspomnienia.
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Z okazji wi ta narodowego,
zdj cie przedstawicieli miejscowych w adz, polskiej i ydowskiej
gminy oraz organizacji spo ecznych: U do u z lewej stoj
yd,
handlowa zbo em, obok Jarosz Ignacy, yd Kanar- handel obuwiem,
obok pomocnik rabina, siedz : wójt gminy Chrz stowski, w rodku
ks. Piotr Stodulski, po prawej sekretarz gminy Matyjaszewski,
komendant PP Serwinowski, komendant ochotniczej Stra y Po arnej
Boles aw Jaworowski, cz onek Rady ydowskiej, stra ak Ignacy
Jaworowski. Powy ej w wi kszo ci cz onkowie gminy ydowskiej,
na czele z rabinem w rodku, poprzednik rabina Josefa Lufta.
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I
Edyta Nowak
ZARYS DZIEJÓW YDÓW W PIASKACH

Przed wojn
Pierwsi ydzi w Piaskach osiedlili si w 1578 roku, za ju
pod koniec XVII wieku powsta a tu gmina ydowska. W roku
1783 wzniesiono synagog , która s
a miejscowej ludno ci
do czasów okupacji. Ponadto istnia y tu dwie tzw.
„pó szkó ki” 1 oraz dwa kirkuty. Za ony w drugiej po owie
XVI wieku stary cmentarz ydowski, na którym ostatni
pochówek datuje si na koniec XIX wieku zosta zlikwidowany,
za jego dzisiejszy teren s y za plac targowy. Na nowym,
dziewi tnastowiecznym cmentarzu po onym w rejonie
obecnej ulicy Partyzantów, zachowa y si jedynie pojedyncze
macewy, z których najstarsza pochodzi z 1906 roku. Ostatni
znany pochówek odby si tu w roku 1943. Nekropolia ta sta a
si
miejscem zbiorowej mogi y oko o 2000
ydów,
zamordowanych w listopadzie 1942 roku.
Od pocz tku XIX wieku ydzi stanowili wi kszo
mieszka ców Piask. Ich odsetek w po owie tego wieku wzrós
do ponad 77% i jedynie nieznacznie spad w latach pó niejszych
(np. 72,3% w 1884 r.). W 1921 na ogóln liczb 3974
mieszka ców mieszka o tutaj 2674 ydów, co stanowi o ponad
1

Domy modlitwy pe ni ce jednocze nie funkcje szko y dla ch opców
ydowskich.
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67% ogó u mieszka ców miasta i od tego czasu mo na
zaobserwowa systematyczny wzrost liczebno ci ydów2.
Tab. 1.

Rok

Ludno

ydowska Piask w latach 1674-1939

Liczba
mieszka ców

Liczba
ydów

Odsetek
ydów

1674

246

53

21,5%

1764

?

240

?

1787

1063

414

39,8%

1827

1117

571

51,1%

1857

2362

1836

77,7%

1884

2812

2049

72,9%

1921

3974

2674

67,3%

1939

?

4165

?

ród o: Piaski Luterskie… .
W okresie dwudziestolecia mi dzywojennego wi kszo
ydów (oko o 70%)3, zamieszkiwa a we w asnych, nierzadko
murowanych budynkach, skoncentrowanych po obu stronach
ównej ulicy miasteczka – Lubelskiej, a tak e prostopad ych do
niej ulic: Ksi ej, Koziej, Furma skiej, Ko cielnej, Rze nianej,
Krótkiej oraz Stra ackiej. Ich domy roztacza y si równie
wokó prostok tnego rynku, z którego wychodzi y liczne
2

Piaski Luterskie, [w:] Encyclopedia of Jewish Communities in Poland, t.
VII, Jerozolima 1999, www.jewishgen.org (t umaczenie w asne).
3
Archiwum Pa stwowe w Lublinie (dalej: APL), Starostwo Powiatowe
Lubelskie 1939-1944 (dalej: SPL), sygn. 501/139, s. 19. Zob. tak e: L.
wietlicki, Ulica Lubelska w Piaskach – historia domów i ludzi, Piaski 2003.
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uliczki: Magistracka, Rybna (na której co pi tek handlowano
rybami), Przechodnia, Stawowa oraz Bednarska. By y to domy
parterowe lub jednopi trowe o ró nym zewn trznym wystroju,
z wystaj cymi drewnianymi facjatami i licznymi
przybudówkami, zau kami, przej ciami i schodami4.
ównym ród em dochodów ludno ci ydowskiej by
handel, w którym dominowa y raczej zak ady drobne, g ównie
sklepy (spo ywcze, galanteryjne, obuwnicze, w ókiennicze,
odzie owe, skórzane, z materia ami budowlanymi, artyku ami
elaznymi, jatki z mi sem, sklepy z zabawkami, sodówki,
rybne, z artyku ami gospodarstwa domowego, herbaciarnie).
Obok handlu do pr ne by o rzemios o, które mia o charakter
raczej tradycyjny – dominowali szewcy, krawcy, czapnicy,
fryzjerzy, stolarze, szklarze, malarze, garbarze oraz piekarze.
Cz ludzi trudni a si tak e skupem p odów rolnych i zwierz t
(z wyj tkiem trzody chlewnej), handlem wymiennym,
furma stwem oraz – z uwagi na liczne stawy – rybo ówstwem.
To w nie ydzi stanowili wi kszo na odbywaj cych si od
pokole s ynnych jarmarkach. Jak w 1925 roku pisano w
„Przegl dzie Lubelsko-Kresowym”:
(…) Targi odbywaj ce si co rod wprowadzaj w podziw i
zdumienie ogromem nawiezionych produktów, liczno ci zjazdu.
Zrozumia a to ludno
ydowska i tak obsadzi a centrum miasta, e
my [chrze cijanie – przyp. E. N.] na pierwszy rzut oka nie tylko nie
stanowimy tutaj wi kszo ci, ale jeste my wprost znikomi5.

Do wybuchu II wojny wiatowej
4

ydzi prowadzili tak e

L. wietlicki, Losy ludno ci ydowskiej w Piaskach w latach okupacji,
„Region Lubelski”, 1989-1990, nr 4 (6), s. 57.
5
Jak pracuje nasza prowincja, „Przegl d Lubelsko-Kresowy”, 1925, nr 14,
s. 10; Wi cej na temat jarmarków pisz : A. Bi ku ska Moje Piaski, [w:]
Piaski we wspomnieniach, red. L. wietlicki, Piaski 2000, s. 63-65; M. J.
Janiuk, Piaski mej pami ci. Okupacja niemiecka i sowiecka w Piaskach oraz
akcje zbrojne na ziemi kra nickiej, Kra nik 1998, s. 18-22.
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dzia alno
przemys ow , która ze wzgl du na rolniczy
charakter Piask zwi zana by a g ównie z bran spo ywcz .
ydzi posiadali kilka m ynów, mleczarnie, wytwórni octu,
olejarni , ale tak e sk ady, hurtownie, garbarnie oraz mydlarni .
ycie ydowskich mieszka ców organizowa y codzienne
obowi zki, praca, nauka, a tak e obrz dy religijne, którym
przewodzili kolejno rabini: Szlomo Licht, Izaak Licht, a od roku
1937 – Icek Moszek Lücht (Licht)6 . Ostatni rabin Piask sw
funkcj oficjalnie pe ni równie podczas okupacji, jednak e w
czerwcu 1940 roku, na wniosek wójta gminy Stanis awa
Wo niaka, wszelkie czynno ci kancelaryjne zwi zane z
pe nieniem funkcji rabina przej jego syn – Srul Berek Lücht.
Zmian t uzasadniono z ym stanem zdrowia rabina oraz s ab
znajomo ci j zyka polskiego7.
W Piaskach istnia y dwie szko y publiczne, do których razem
z dzie mi chrze cija skimi ucz szcza y dzieci ydowskie. Jak
wspomina jedna z mieszkanek Piask:
W szkole numer 2 by o wi cej ydowskich dzieci. A ja by am w
szkole numer 1, gdzie wi cej chodzi o dzieci z tzw. »elity ydowskiej«8.

W kadrze nauczycielskiej tych dwóch szkó znajdowa y si
cztery ydówki. By y to: Irena Frydman i Irena Rejman ucz ce
w szkole nr 1 oraz Irena Opencheim i Chaja Skarkader ucz ce w
szkole nr 2. W chederach funkcje nauczycieli (me amedów)
pe nili: Izaak Abraham Chazen9, Gerszon Lamsztajn10, Jankiel
Papier11 oraz Jankiel Wajntraub12.
6

Prawdziwe, widniej ce na metryce urodzenia nazwisko rabina »Lücht«
zosta o spolszczone, dlatego te w dokumentacji archiwalnej i wielu
relacjach pojawia si jako »Licht«.
7
APL, SPL, sygn. 501/118, s. 6.
8
Wspomnienia Marianny Krasnod bskiej, Archiwum Historii Mówionej
rodka „Brama Grodzka - Teatr NN”, www.historiamowiona.tnn.pl
9
APL, SPL, sygn. 501/93, s. 13.
10
Tam e, sygn. 501/95, s. 61.
11
Tam e, sygn. 501/96, s. 77.
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Du popularno ci cieszy y si dwie ydowskie biblioteki,
jako jednostki animuj ce tamtejsze ycie kulturalne oraz
utworzona w pa dzierniku 1929 roku Powszechna Szko a
Syjonistyczna „Tarbut” (hebr. kultura), która funkcjonowa a a
do wybuchu wojny.
Bardzo ch tnie wst powano do partii politycznych takich jak
Agudas Israel (partia ortodoksów), Bund ( ydowska organizacja
socjalistyczna) czy te
Poalej Syjon Lewica (partia
socjalistyczno-syjonistyczna). W 1926 roku za ono kibuc, do
którego nale o 12 m odych m czyzn i 51 kobiet13. By a to
tzw. „hachszara” (hebr. szkolenie) – stowarzyszenie
odzie owe, które przyucza o do pracy na roli przed wyjazdem
do Palestyny. Najpr niej dzia aj cymi organizacjami
odzie owymi by y Bejtar (czyli Zwi zek Harcerzy im. Josefa
Trumpeldora,
prawicowa
m odzie ówka
syjonistów
-rewizjonistów) oraz Ha-Szomer ha-Cair (hebr. M ody Stra nik,
lewicowa, syjonistyczna organizacja harcerska). Jak wspomina
jedna z mieszkanek:
»Bejtarowcy« mieli takie brunatne mundury. W tej organizacji
by a zgromadzona m odzie pochodz ca z elity, natomiast w
»szomrach« byli ci biedniejsi. Ale nie yli mi dzy sob w zgodzie.
Pami tam, e raz dosz o do takiego starcia, e si pobili i
interweniowa a policja. Ale potem si pogodzili. Jak by y urz dzane
zabawy, tak zwane »festyny«, to te bra a w tym udzia m odzie
ydowska, ale taka nowoczesna, nie hasyci [autorka wspomnie mia a
na my li chasydów – przyp. E. N.], tylko ci z tej elity. Jak Polacy
urz dzali Sylwestra to przychodzili ci post powi ydzi. Tak samo jak
oni urz dzali swoje zabawy to te zapraszali czy naszych ch opców,
czy dziewczynki. Tak e taka wspólnota i zgoda by a mi dzy nami14.

12
13
14

Tam e, sygn. 501/99, s. 38.
Piaski Luterskie… .
Wspomnienia Marianny Krasnod bskiej… .
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Tab. 2. Wyniki wyborów przeprowadzonych w Piaskach
na kongresy syjonistyczne w latach 1925-1939
Partia

1925

1929

1931

1937

1939

Al-Hamiszmar
(ogólni syjoni ci)

3

41

23

53

50

Et Liwnot
(ogólni syjoni ci)

144

43

4

-

-

Mizrachi

-

12

85

-

-

Rewizjoni ci

-

14

88

-

-

Poalej Syjon
Lewica

-

42

109

49

82

ród o: Piaski Luterskie… .
Roz enie si partii syjonistycznych w Piaskach w okresie
mi dzywojennym
obrazuj
wyniki
wyborów
przeprowadzonych do kongresów syjonistycznych. W po owie
lat 20-tych popularno ci cieszyli si ogólni syjoni ci, przy
czym zdecydowanie wi cej zwolenników zyska a frakcja tej
partii zwana Et Liwnot. W roku 1929 ich si y równowa y si z
Poalej Syjon Lewic , która w dwa lata pó niej zyska a
najwi ksz liczb g osów. W tym okresie – os abiaj c znacznie
pozycj partii ogólnych syjonistów – poparcie w ród
spo eczno ci miasteczka zyskali sobie „rewizjoni ci” oraz partia
religijnych syjonistów Mizrachi. Chocia ich pozycje by y do
silne, nie zdo y ich podtrzyma . Od roku 1937 do wybuchu
wojny g osy przydzielono tylko dwóm partiom: Poalej Syjon
Lewicy oraz kolejnej frakcji ogólnych syjonistów, czyli
Al-Hamiszmar. Chocia tej drugiej jako jedynej uda o si
zdoby g osy na wszystkich wyborach, Poalej Syjon Lewica,
14

podsumowuj c wszystkie lata, zdoby a ich najwi cej.
W wyborach do Rady Gminy, które odby y si w Piaskach w
maju 1931 roku po 3 miejsca w zarz dzie zdobyli ogólni
syjoni ci oraz Mizrachi, natomiast po jednym mandacie Agudas
Israel oraz Poalej Syjon Lewica15.
Lokalnym wyborom nie raz towarzyszy y napi cia. Przyk ad
stanowi wybory samorz dowe zorganizowane 5 czerwca 1930
roku, podczas których dosz o do rywalizacji mi dzy partiami
polskimi a ydowskimi. ydzi uzyskuj c 1403 g osy pokonali
polskich kandydatów do Rady Miasta, którzy zdobyli jedynie
915 g osów. W odpowiedzi na wynik wyborów wszcz to
anty ydowski protest, w wyniku którego w adze centralne
uzna y wybory za niewa ne. Wydarzenia te poprzedzi incydent,
w którym grupa polskich chuliganów zaatakowa a kilka
ydowskich stoisk. Wówczas kilku silniejszych ydowskich
sprzedawców i furmanów wda o si z nimi w bójk . W jej
rezultacie zamordowana zosta a jedna z ydowskich kobiet, a
dwóch ydów oraz Polak zostali aresztowani, niewidomo
jednak czy wszcz to ledztwo w tej sprawie16.
Na podstawie dost pnych róde i relacji mo na wysnu
wniosek, e jakkolwiek zdarza y si sytuacje, w których
dochodzi o do konfliktów mi dzy ludno ci polsk i ydowsk
tak naprawd by y one rzadkie i zazwyczaj wszczynane przez
miejscowych pod egaczy. Na ogó stosunki mi dzy
mieszka cami Piask uk ada y si poprawnie. Jak pisze w swym
artykule Lucjan wietlicki:
(…) Ka dorazowo biskupa lubelskiego wizytuj cego parafi
katolick wita a symbolicznym chlebem i sol przed triumfaln bram
zbudowan przez ydów starszyzna ydowska. Na weselach
ydowskich za przygrywa a polska »Kapela Braci Pi atów«17.
15

Piaski Luterskie… .
Tam e.
17
L. wietlicki, Losy ludno ci ydowskiej w Piaskach..., s. 58. Jeden z
cz onków kapeli, Mieczys aw Pi at, odtworzy przebieg rytualnego wesela
16

15

W czerwcu 1930 roku miasto odwiedzi rabin z Palestyny –
Joaw Filitz. Jego wizyta sta a si barwnym wydarzeniem,
wiadcz cym o dojrza ci piaseckiej wspólnoty ydowskiej.
Na pocz tku lat trzydziestych ledwo pod wigni te ze
zgliszczy wojennych miasteczko nawiedzi y dwa du e po ary.
Wskutek pierwszego, maj cego miejsce w kwietniu 1930 roku,
zosta o zniszczonych wi kszo domów. Blisko 200 osób
pozosta o bez dachu nad g ow , za 6 ydów straci o w
omieniach ycie. Przedstawiciele gminy ydowskiej og osili
oficjaln
ob oraz zorganizowali zbiórk dla osób
poszkodowanych. Kolejny po ar wybuch w lipcu 1931 roku18.
W po owie lat trzydziestych swoj aktywno wzmogli
antysemici skupieni wokó Narodowej Demokracji, którzy
wzywaj c do bojkotu ydowskich sklepów oraz rozwoju
konkurencji wyra ali swoje niezadowolenie z ekonomicznej
dominacji ydów w miasteczku. Z ich inicjatywy w roku 1935
utworzona zosta a Rolnicza Spó dzielnia Handlowa, która
„mia a bra ch opów w opiek przed nieuczciw lichw i
wyzyskiem yda” oraz rozwija handel polski w polskich
sklepach19. Marianna Krasnod bska wspomina:
Przyjechali do nas Poznaniacy (…). I ci Poznaniacy za yli sklep
tekstylny, za yli sklep galanteryjny, spo ywczy i zacz li swoj
dzia alno . Ale ludzie byli ju przyzwyczajeni do tych swoich
Mo ków, do tych Dawidków, do Chaji, do Bajli. Ka dy mia ju tego
swojego klienta i swojego dostawc . Tak e nie bardzo szli do tych
nowych sklepów. Wi c ci Poznaniacy wzi li si na sposób i namawiali
ma e dzieci daj c im cukierki i jak kto wchodzi do sklepu
ydowskiego to te dzieci mia y przypina kartki na plecy z napisem
»Nie kupuj u yda« albo te »Ta winia kupuje u yda«. I tak by o w
jedn , drug rod i naszej ludno ci piaseckiej si to nie podoba o.
ydowskiego oraz wszystkie grane podczas niego ydowskie melodie
(materia y w posiadaniu Lucjana wietlickiego).
18
Piaski Luterskie… .
19
L. wietlicki, Losy ludno ci ydowskiej w Piaskach..., s. 58.
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Dosz o to do naszego proboszcza – Piotra Stodulskiego. Ksi dz
zabroni kontaktu m odzie y z nimi i rozmawia z tymi kupcami. Ksi dz
by bardzo tolerancyjny i w ogóle by wspania ym cz owiekiem,
organizatorem, gospodarzem. On pi knie to zawsze wszystko
za atwia . I musieli sko czy z tym. Takie zgodne ycie tych dwóch
narodów, polskiego i ydowskiego, zak ócili w nie ci Poznaniacy.
Potem okaza o si , jak wybuch a wojna 1939 i handel zosta
zlikwidowany, e cz
z nich to byli szpiedzy, tzw. »pi ta kolumna«20.

Pocz tek okupacji
Tu przed wybuchem II wojny wiatowej liczba ydów w
Piaskach wzros a do ponad 4000 osób 21 . Wraz z jej
rozpocz ciem miasteczko usytuowane przy wa nych szlakach
strategicznych sta o si czterokrotnie celem ostrzeliwa i
bombardowa , które mia y miejsce 7, 9, 14 i 17 wrze nia.
Pomimo pomocy niesionej przez stra po arn , dru yny obrony
cywilnej i przeciwlotniczej, a tak e zorganizowania przez
ludno
cywiln warty, nie oby o si bez ofiar. Liczne
zabudowania ulic Lubelskiej i Zamojskiej sp on y22, a wszelka
czno i komunikacja zosta y sparali owane 23 . Ludno w
pop ochu zacz a ewakuowa si na wschodnie tereny, za przez
miasto zacz y przewija si tabuny ró nego rodzaju wojsk.
Zacz o brakowa
ywno ci. Jak wspomina Marianna
Krasnod bska:
20

Wspomnienia Marianny Krasnod bskiej…; Zob. tak e: M. J. Janiuk, dz.
cyt., s. 16.
21
T. Berenstein, Martyrologia, opór i zag ada ludno ci ydowskiej w
dystrykcie lubelskim, „Biuletyn ydowskiego Instytutu Historycznego”,
1957, nr 21, s. 29, 75; Zeznanie Szymona Fajersztajna, Archiwum
ydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie (dalej: A IH), sygn.
301/1813, s. 2. Wed ug ustale Lucjana wietlickiego – Piaski przed wojn
zamieszkiwa o oko o 5000 ydów.
22
Zburzonych zosta o 25 domów ydowskich, w których znajdowa o si
oko o 150 mieszka . Zob.: APL, SPL, sygn. 501/139, s. 19.
23
W. Czy ewski, Wi c zarepetuj bro , Lublin 1978, s. 52.
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Pewnie to by drugi albo trzeci dzie wojny jak te meserszmity nad
Piaski przylecia y. Takie srebrne samoloty, czeskie chyba. I zrzuca y
bomby. Schyla y si nisko i nawet na pola zrzuca y bomby. By y
po ary. Most by zbombardowany. Pop och. Ludzie uciekali wsz dzie.
Na wie wszyscy uciekli. Piaski opustosza y. Po kilku dniach
uspokoi o si . Weszli Niemcy. I wracali znów ludzie do swoich
domów. Najpierw przysz o wojsko frontowe. Zachowywali si dosy
spokojnie (…). Najpierw by a komenda wojskowa, a potem dopiero
posterunek andarmerii. Ale d ugo nie byli, chyba tylko ze dwa
tygodnie. I wycofali si do Lublina. A do nas weszli Rosjanie24.

Zgodnie z postanowieniami paktu Ribbentrop-Mo otow
podpisanego przez III Rzesz i ZSRR w dniu 23 sierpnia 1939
roku granica niemieckiej i sowieckiej strefy okupacyjnej mia a
przebiega wzd rzeki Wis y. 18 wrze nia do Piask wkroczy o
wojsko niemieckie (Wehrmacht)25, które stacjonowa o tu dosy
krótko, poniewa 29 wrze nia ust pi o nadchodz cej od strony
Che ma i Krasnegostawu Armii Czerwonej. By a to najdalej
wysuni ta na zachód miejscowo w kierunku na Lublin, do
której zdo ali doj
Sowieci. Jak wspomina jeden z
miejscowych wiadków tamtych wydarze :
Na kilka dni przed wkroczeniem wojsk sowieckich kilku Polaków z
marginesu spo ecznego oraz kilkunastu ydów, z czerwonymi
opaskami na ramieniu i z karabinami, paradowa o po ulicach.
Utworzyli formacj milicji obywatelskiej. Komisarzem posterunku
zosta yd – Jankiel Dreszer – m ody, energiczny, przedwojenny
handlarz byd em26.

Wej cie wojsk sowieckich przywitano bram triumfaln a
24

Wspomnienia Marianny Krasnod bskiej… .
E. J. Koz owski, Wojna Obronna Polski 1939. Wybór róde , Warszawa
1968, s. 904; L. wietlicki, Kalendarium wydarze w Gminie Piaski
1939-1944, Piaski 1993, s. 14.
26
M. J. Janiuk, dz. cyt., s. 64.
25
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tak e przemówieniami zarówno dowódcy radzieckiego jak i
przywódców Bundu oraz PPS 27 . T umaczem by stary yd,
który przekaza Sowietom m. in. takie oto s owa:
Czekali my dwadzie cia lat na czerwon
gwiazdeczk .
Doczekali my si was, a teraz, razem z wami, b dziemy budowa
ustrój komunistyczny28.

Szczególn sympati
nierze i komisarze sowieccy zdobyli
ród ydowskiego proletariatu, który – w przeciwie stwie do
stroni cych od bolszewików zamo nych ydów – wykazywa
wobec nich swój pozytywny stosunek.
Wówczas powo any zosta równie Tymczasowy Komitet
Rewolucyjny z siedzib w budynku komisariatu milicji polskiej,
grupuj cy sympatyzuj cych z komunizmem ydów i Polaków.
Na jego czele stan Jechezkiel Kojcer. Odbywa y si wiece z
oficerami, a tak e pokazy filmów propagandowych dla
mieszka ców. Nie trwa o to d ugo, poniewa z pocz tkiem
pa dziernika wojska radzieckie zacz y wycofywa si z tych
terenów, co wykorzysta o wielu m odych ydów, udaj c si z
nimi by przekroczy rzek Bug29. Wycofanie Armii Czerwonej
z Piask by o konsekwencj korekty paktu Ribbentrop-Mo otow
podpisanej w dniu 28 wrze nia 1939 roku, w wyniku której linia
demarkacyjna zosta a przesuni ta na rzek Bug.
Wraz z zaj ciem Piask przez Niemców 6 pa dziernika 1939
roku zacz a organizowa si tu niemiecka administracja
okupacyjna. Niemal e natychmiast utworzono Niemiecki Urz d
Pracy – Arbeitsamt, który rozpocz rejestracj Polaków i
ydów, organizowa przymusowe prace na terenie miasta i
gminy, a tak e mobilizowa Polaków do przymusowego
27

L. wietlicki, Kalendarium wydarze w Gminie Piaski..., s.15.
M. J. Janiuk, dz. cyt., s. 65.
29
Piaski Luterskie…; Z. Ma kowski, Mi dzy Wis a Bugiem 1939-1944,
Lublin 1978, s. 59.
28
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wyjazdu na roboty do III Rzeszy30. Kierownikiem urz du zosta
Hampel, zast pc Oborski, za urz dniczk jedna z mieszkanek
Piask – Oleszkówna31.
W dniu 10 pa dziernika 1939 r. utworzono w Piaskach
posterunek andarmerii niemieckiej (niem. Gendarmeriepost).
Mie ci si on przy ulicy Lubelskiej 59, w domu yda – Josefa
Hochmana. Zarówno andarmeri , jak i tzw. „policj
miejscow ” – polsk i ukrai sk dowodzi dzia aj cy w ramach
Policji Porz dkowej (niem. Ordnungspolizei – Orpo)
Komendant andarmerii Dystryktu (niem. Kommandeur der
Gendarmerie des Distrikts). Jego funkcj sprawowali kolejno:
Major Genz (od XI 1939 do I 1940), Oberstleutnant Hanzog (od
I 1940 do IV 1942) oraz Oberstleutnant August Preyssl (od IV
1942 do XI 1944)32.
Jakkolwiek znane s nazwiska funkcjonariuszy policji
niemieckiej w Piaskach, trudno ustali dok adny okres s by
poszczególnych osób. Wiadomo natomiast, e niektórzy z nich
wykazywali si du nadgorliwo ci , zw aszcza w stosunku do
ydów, przywo uj c przyk ad chocia by Willi Scholza czy
Daniela Schultza, którzy w sposób szczególny zapisali si w
pami ci wiadków jako ci, którzy „znajdowali przyjemno w
mordowaniu ydów” 33 . Znanych jest kilka przypadków
masowych i indywidualnych egzekucji, nie tylko ydów34, ale
30

W latach 1940-1943 wys ano z gminy ok. 100 osób, z czego 8 zgin o.
L. wietlicki, Kalendarium wydarze w Gminie Piaski..., s. 15.
32
Informacje ze zbiorów Lucjana wietlickiego.
33
Zeznania Stanis awa Marczewskiego z dnia 9. V. 1968 r., Janiny
growskiej z d. Adamek z dnia 21. VI. 1974 r., Edwarda Wi cka z dnia 3.
III. 1971 r., ze zbioru akt Okr gowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich
przeciwko Narodowi Polskiemu w zasobie archiwalnym Instytutu Pami ci
Narodowej oddzia w Lublinie (dalej: OKBZHpNP, IPN), na podstawie
materia ów ze zbioru Lucjana wietlickiego.
34
Na przyk ad ten z wrze nia 1942 roku, gdzie na miejscowym kirkucie
rozstrzelano rodziny kupców ydowskich – Ericha Szliji oraz Kochena
Godeli. Zob.: Z. J. Hirsz, Miejsca walk i m cze stwa w powiecie lubelskim
1939-1944, Lublin 1974, s. 166.
31
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równie Polaków35.
Od samego pocz tku ycie ydowskich mieszka ców Piask
w pe ni nadzorowane przez okupanta przepe nione by o
strachem i niepewno ci jutra. Chocia Niemcy starali si
upozorowa normalizacj ycia codziennego, to nie szcz dzili
coraz to nowszych ogranicze swobód obywatelskich. Jeszcze
w pa dzierniku 1939 r. zakazali poruszania si
ydom po
ównej ulicy miasteczka, za od 27 listopada obowi zywa
nakaz noszenia bia ych opasek z niebiesk gwiazd Dawida. Nie
mogli oni tak e opuszcza miasteczka, korzysta z publicznych
rodków lokomocji i wchodzi do publicznych lokali. Na
ulicach mogli przebywa tylko do godziny 19. ydzi zostali
ograniczeni w prowadzeniu dzia alno ci zarobkowej. W grudniu
zakazano sprzeda y i dzier awy mienia ydowskiego oraz
ydowskiej w asno ci. Zacz y si równie tzw. „legalne
konfiskaty towarów w sklepach”, które nie by y niczym innym
jak zwyk kradzie urozmaicon cz sto aktami przemocy. Do
nauki rozpocz tej z opó nieniem z powodu wybuchu wojny w
dniu 20 pa dziernika nie przyst pi y ydowskie dzieci. ydzi
byli poni ani, bici, a przy tym wszystkim wykorzystywani w
ró nego rodzaju pracach publicznych.
Kilka dni po zaj ciu Piask przez Niemców powo ano do
ycia tzw. Rad Starszych (Altästenrat), która mia a
reprezentowa w okresie przej ciowym lokaln spo eczno
ydowsk wobec Niemców, przede wszystkim za czuwa nad
dok adnym wykonywaniem polece hitlerowców. Dopiero
rozporz dzenie Generalnego Gubernatora Franka z 28 listopada
1939 r. przynios o ostateczne wytyczne w sprawie organizacji
instytucji „samorz du ydowskiego” okre lanej jako Judenrat
(Rada ydowska)36. Okre lono w nim sposób wy aniania Rady,
35

Chocia by Stanis aw Krasucki zm. 18 X 1939 r., Jan Zawadzki zm. 19
VI 1942 r. czy Czes aw Stanis aw Jarosz (brat Marianny Krasnod bskiej) zm.
4 VIII 1943 r.
36
APL, SPL, sygn. 501/101, s. 3.
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liczb jej cz onków oraz pe nione przez ni funkcje.
Podstawowym obowi zkiem Judenratu by a realizacja rozkazu
z dnia 20 stycznia 1940 roku w sprawie ewidencji i
stawiennictwa ydów do prac przymusowych37. Mia on tak e
za zadanie zbiera kontrybucje i dostarcza je Niemcom,
zapewnia
lokum dla nowoprzyby ych przesiedle ców,
rozdziela rodki ywno ciowe, zapewnia opiek medyczn i
spo eczn , a tak e chowa zmar ych.
Od wiosny 1940 roku Niemcy zacz li przesiedla miejscow
ludno
ydowsk do mieszka znajduj cych si g ównie we
wschodniej cz ci miasteczka – na starym rynku i okalaj cych
go ulicach. Osiedlali tam równie ydów przybywaj cych w
transportach z kraju, a z czasem i zagranicy. W ten oto sposób
zacz a formowa si dzielnica ydowska, stanowi ca
pocz tkowo tzw. getto otwarte.
Getto w Piaskach 1940-1943
Koncepcja koncentracji i izolacji ydów w gettach by a
rozwa ana przez w adze hitlerowskie jeszcze przed wojn .
Wraz z jej rozpocz ciem my l ta przewija a si niejednokrotnie
w
ci le tajnej, wewn trznej korespondencji w adz
okupacyjnych. W wyniku odbytej 21 wrze nia 1939 roku w
Berlinie konferencji dotycz cej „kwestii ydowskiej” Reinhard
Heydrich38 skierowa do dowódców grup operacyjnych (niem.
Einsatzgruppen) wytyczne w sprawie post powania w stosunku
do ydów. Jako pierwszy etap polityki hitlerowskiej wzgl dem
ludno ci ydowskiej wymieni konieczno
przesiedlania i
koncentrowania ich w specjalnych miejscach odosobnienia
(gettach), przy czym wyja ni , i nie stanowi to celu samego w
37

W zbiorze Archiwum Pa stwowego w Lublinie znajduj si akta spisu
ludno ci ydowskiej Piask przeprowadzonego w kwietniu 1940 roku. Zob.:
APL, SPL, sygn. 501/90-99 (równie w posiadaniu autorki).
38
Szef Policji Bezpiecze stwa i S by Bezpiecze stwa III Rzeszy
(RSHA).
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sobie, lecz jest rodkiem do celu, etapem przej ciowym. Ow
koncentracj w zamkni tych dzielnicach okre li „als die erste
Massnahme für des Endziel”, a wi c jako pierwszy rodek w
procesie realizacji „ostatecznego celu”, stanowi cego drugi
etap, czyli stopniow zag ad ludno ci ydowskiej. St d te w
historiografii przedmiotu gettoizacj ludno ci ydowskiej
zwyk o si
okre la
mianem eksterminacji po redniej
(wyniszczenie poprzez warunki ycia w gettach), w odró nieniu
od eksterminacji bezpo redniej, czyli fizycznego unicestwienia
skupisk ydowskich, w wyniku masowych rozstrzeliwa i
deportacji do obozów zag ady.
Wobec Polaków organizowanie gett propaganda hitlerowska
uzasadnia a najcz ciej wzgl dami bezpiecze stwa i higieny, a
tak e rzekomego chronienia ludno ci „aryjskiej” przed
epidemiami, których roznosicielami mieli by ydzi. Ludno ci
ydowskiej wmawiano, e tworzenie gett nie jest aktem
wymierzonym przeciwko niej, lecz s y jej ochronie przed
wrogimi reakcjami ludno ci miejscowej. Ustanowienie
wewn trznej administracji w gettach przedstawiano natomiast
jako wyraz „autonomii
ydowskiej” i mo liwo ci
„samostanowienia” o w asnych sprawach.
Do procesu gettoizacji ludno ci ydowskiej Niemcy
przyst pili ju pod koniec pa dziernika 1939 roku. W tym
czasie powsta o pierwsze getto na okupowanych terenach
polskich – w Piotrkowie Trybunalskim. Nied ugo potem zacz to
tworzy kolejne, pocz tkowo w Generalnym Gubernatorstwie,
pó niej równie w „Kraju Warty”. Jednak pomimo kilku
sporadycznych wypadków do ko ca lata 1940 roku trudno
mówi o jednolitej, zorganizowanej akcji tworzenia gett.
Wynika to z faktu, i wówczas powstawa y ró ne koncepcje
rozwi zania terytorialnego „problemu
ydowskiego” na
terenach podbitych przez III Rzesz . Pocz tkowo zamierzano
utworzy przej ciowy rezerwat dla ydów w okolicy Niska nad
Sanem, pó niej zrodzi si pomys sta ego rezerwatu na
Lubelszczy nie, za po zwyci stwie nad Francj planowano
23

zorganizowa rezerwat-getto na Madagaskarze. W zwi zku z
tym uwa ano, i tworzenie gett nie jest w tych warunkach
celowe, zw aszcza, e natrafiono przy tym na przeszkody natury
gospodarczej i transportowej. Dopiero z chwil rozpocz cia
przygotowa do agresji na Zwi zek Radziecki (22 czerwca 1941
r.), gdy wy ania zacz y si nowe ludobójcze koncepcje,
powrócono do dawnego planu totalnej gettoizacji ludno ci
ydowskiej jako nieodzownego etapu przed zamierzon
fizyczn eksterminacj 39.
Podstaw prawn organizowania gett w Generalnym
Gubernatorstwie by o rozporz dzenie generalnego gubernatora
Hansa Franka z dnia 13 wrze nia 1940 roku. Decyzja o
utworzeniu getta ydowskiego w Piaskach (zwanego w
dokumentacji urz dowej najcz ciej „ ydowsk dzielnic
mieszkaniow ”, niem. Jüdische Wohnbezirke), wraz z jego
planem
zosta a
przekazana
miejscowym
w adzom
administracyjnym 2 grudnia 1940 roku40. Na wiosn 1941 roku
zosta o ono ogrodzone dwumetrowym, drewnianym p otem
zwie czonym drutem kolczastym, a wkrótce – wed ug rozkazu z
dnia 3 wrze nia 1941 roku – getto zosta o zamkni te41. Do czasu
rozpocz cia akcji „Reinhardt” getto w Piaskach by o jedynym
gettem zamkni tym na terenie dystryktu lubelskiego.
Pocz tkowo stanowi o ono punkt zbiorczy dla
ydów
miejscowych, a tak e tych deportowanych na jego teren z
innych cz ci okupowanych ziem polskich, w tym obszarów
wcielonych do Rzeszy. Jego funkcja zmieni a si wraz z

39

Pami – historia ydów Polskich przed, w czasie i po zag adzie, red. F.
Tych, Warszawa 2004, s. 90-143; Obozy hitlerowskie na ziemiach polskich
1939-45, red. Cz. Pilichowski, Warszawa 1979, s. 60-67; A. Eisenbach,
Hitlerowska polityka eksterminacji ydów 1939-1945 jako jeden z
przejawów imperializmu niemieckiego, Warszawa 1953, s. 147-159.
40
Pismo Starosty Powiatowego, APL, SPL, sygn. 501/139, s. 3. Mniej
wi cej w tym samym czasie powsta o tak e getto w Be ycach, Bychawie
oraz Chodlu.
41
APL, SPL, sygn. 501/139, s. 68-69, 88.
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uruchomieniem w marcu 1942 roku obozu zag ady w Be cu42,
kiedy w Generalnym Gubernatorstwie rozpocz ta zosta a akcja
biologicznej zag ady i rabunku mienia ydów opatrzona
kryptonimem Aktion Reinhardt (akcji – b
operacji –
„Reinhardt”), b ca cz ci ogólnego planu „ostatecznego
rozwi zania kwestii ydowskiej” (Endlösung der Judenfrage)43.
Od tej chwili zacz o ono pe ni funkcj jednego z dwóch
ównych gett tranzytowych w dystrykcie lubelskim
(nazywanych tak e „obozami przej ciowymi”, lub z niem.
Durchgangsghettos), których utworzenie zosta o zaplanowane
przez SS44. Piaski maj c dost p do linii kolejowych spe nia y
bowiem najwa niejszy warunek umo liwiaj cy transport
ydów. Jak pisze w swym artykule Robert Kuwa ek:
W dokumentach niemieckich urz dnicy nazistowscy wprost
nazywali te miejscowo ci jako »Hauptunterbringungs- und
42

Wi cej informacji na temat samego obozu zag ady w Be cu mo na
znale w monografii Roberta Kuwa ka pt. Obóz zag ady w Be cu, Lublin
2010.
43
Ostateczna decyzja o zag adzie ydów w Generalnym Gubernatorstwie
podj ta zosta a na prze omie wrze nia i pa dziernika 1941 roku i by a
konsekwencj rozmów trwaj cych ju od lata tego roku. Celem konferencji,
która odby a si 20 stycznia 1942 roku w Berlinie przy ulicy Am Grossen
Wannsee by o ustalenie przez przedstawicieli ró nych resortów i urz dów
hitlerowskiej administracji technik przeprowadzenia „ostatecznego
rozwi zania kwestii ydowskiej“ na 11 milionach ydów europejskich, nie
za podj cie samej decyzji w sprawie ich eksterminacji, która w owym czasie
przeprowadzana by a ju przez jednostki Einsatzgruppen na terenach
Zwi zku Sowieckiego. Zob.: R. Kuwa ek, Obóz zag ady w Be cu, Lublin
2010, s. 30-40.
44
Drugie getto tranzytowe znajdowa o si w Izbicy. Robert Kuwa ek
wymienia tak e kilka innych miejscowo ci, do których kierowano ydów z
zagranicy (m. in. Rejowiec, Opole Lubelskie, Lubartów, uków, Kra niczyn,
Che m, D blin, Zamo , Pu awy, Mi dzyrzec Podlaski, Siedliszcze,
odaw i Be yce), jednak e transporty te by y mniejsze. Zob.: R.
Kuwa ek, Getta tranzytowe w dystrykcie lubelskim, [w:] Akcja Reinhardt –
zag ada ydów w Generalnym Gubernatorstwie, red. D. Libionka, Warszawa
2004, s. 139, 146-147.
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Umschlagpunkte« (g ówne punkty zbiorcze i prze adunkowe)45.

Od tego momentu getto w Piaskach przeznaczone by o
przede wszystkim dla ydów przybywaj cych w transportach z
zagranicy – z Rzeszy oraz Protektoratu Czech i Moraw
(Theresienstadt). Jak pisze dalej Robert Kuwa ek:
Zgodnie z planami zamierzano najpierw deportowa z getta
wszystkich ydów polskich i dopiero wtedy przywozi tu transporty z
zagranicy. Rzeczywisto okaza a si jednak bardziej skomplikowana
i z adnej miejscowo ci [w której znajdowa o si getto tranzytowe –
przyp. E. N.] w marcu czy kwietniu 1942 roku nie uda o si wywie
wszystkich ydów46.

Latem i jesieni 1942 roku do Piask przesiedlano jeszcze
polskich ydów z pobliskich okolic miasteczka. Getto w
Piaskach sta o si zatem miejscem tymczasowego pobytu
kilkunastu tysi cy ydów, których „ostatecznym celem” sta y
si Be ec i Sobibór.
Getto sk ada o si z dwóch cz ci, przedzielonych ulic
Lubelsk . Usytuowane po jej po udniowej stronie tzw. „getto
du e” (z synagog i ni ), obejmowa o ulice: Kozi , Krótk ,
Gardzienick , abi , Pocztow , Rybn , Bednarsk , Plac
Magistracki oraz Plac Stra y Po arnej. „Ma e getto” stanowi y
ulice znajduj ce si po pó nocnej stronie ulicy Lubelskiej:
Ko cielna, Furma ska oraz Szewska 47 .
cznie obszar getta
45

R. Kuwa ek, Getta tranzytowe..., s. 139; APL, Urz d Okr gu
Lubelskiego 1939-1944 (dalej: UOL), sygn. 498/273, s. 21.
46
R. Kuwa ek, Getta tranzytowe..., s. 142. W notatce Fritza Reutera z dnia
17 III 1942 roku czytamy: „Piaski zostaj uwalniane od polskich ydów i
zostan punktem zbiorczym dla przybywaj cych ydów z Rzeszy”. Zob.:
APL, UOL, sygn. 498/270, s. 34; T. Berenstein, A. Eisenbach, A. Rutkowski,
Eksterminacja ydów na ziemiach polskich w okresie okupacji hitlerowskiej.
Zbiór dokumentów, Warszawa 1957, s. 282.
47
Oryginalny plan getta znajduje si w zbiorze APL (sygn. 501/139, s. 2).
Z topografi getta mo na zapozna si równie korzystaj c z planu getta
wykonanego przez Edmunda S awi skiego. Zob.: A. Szl zakowa, Getto w

26

wynosi oko o 10 hektarów. Do getta prowadzi y cztery bramy.
Dwie z nich znajdowa y si na ulicy Gardzienickiej w miejscu
przeci cia si jej z ulic Lubelsk . Pozosta e dwie na ulicy
Rybnej oraz Pocztowej. Drog wyjazdow z getta stanowi y
ulice: Pocztowa, Rynek oraz Targowa.
Wszyscy ydzi mieszkaj cy poza obr bem wyznaczonego
pod getto terenu mieli obowi zek przeprowadzi si do niego w
terminie do ko ca grudnia 1940 roku. Jako pierwszych
wysiedlono ydów zamieszka ych ulic Lubelsk , b cych
cicielami mieszcz cych si tam sklepów48. Ich mieszkania
zaj li Polacy, których domy znalaz y si w granicach getta. W
drodze wyj tku w dzielnicy ydowskiej do czasu jej zamkni cia
mogli pozosta tylko ci chrze cija scy mieszka cy, którzy na
terenie getta prowadzili dzia alno gospodarcz , jak cho by
ciciele fabryki wody mineralnej – „Oborski i
Skrzeczewski” 49 . W pe ni getto zorganizowane zosta o na
pocz tku 1941 roku.
Pierwszy transport ydów przyby do Piask ze Szczecina.
Jak wspomina Szymon Fajersztajn: „16 lutego 1940 roku, w
pi tek, otrzymali my rozkaz z Lublina przes
furmanki dla
50
640 osób” . Robert Kuwa ek podaje, i by a to grupa ponad 800
osób51. O liczbie przyby ych do Piask uchod ców ydowskich
informuj
nas miesi czne sprawozdania za czynno ci
ydowskiego Komitetu Pomocy Ubogim i Uchod com w
Piaskach sporz dzane dla mieszcz cej si w Krakowie centrali
Piaskach, [w:] Piaski we wspomnieniach..., s. 118; L. wietlicki, Getto w
Piaskach, „Gazeta Piasecka”, 1997, nr 10, s. 4; (orygina planu w zbiorze
Lucjana wietlickiego).
48
W zbiorach archiwalnych znajduje si lista z nazwiskami kilkudziesi ciu
ydów, którzy na ulicy Lubelskiej prowadzili dzia alno handlow . Zob.:
APL, SPL, sygn. 501/139, s. 5-6, 8-11, 16-18.
49
APL, SPL, sygn. 501/139, s. 3. Na li cie z wykazem „aryjskich interesów
prowadzonych w obszarze ydowskiej dzielnicy” widnieje 6 nazwisk, tam e,
s. 10.
50
Zeznanie Szymona Fajersztajna, A IH, sygn. 301/1813, s. 4.
51
R. Kuwa ek, Getta tranzytowe..., s. 141.
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American Joint Distribution Committee, instytucji ydowskiej
wspieraj cej finansowo Komitet. ród o to informuje, i
transport ten liczy 565 osób 52 . Ponadto, w zwi zku ze
wzmo on w pierwszych miesi cach wojny migracj ludno ci,
w kwietniu znajdowa o si tu oko o 235 osób przyby ych z
innych miasteczek, m.in. ze Z oczewa, Pu aw, Kalisza,
Lubartowa i Kurowa53, ale ju w maju ich liczba zmniejszy a si
o po ow 54.
Drugi transport przyby do getta w grudniu 1940 roku. By a
to 60 osobowa grupa ydów z Krakowa, przewa nie ludzi
starszych55. W lutym 1941 roku mia miejsce kolejny transport
ydów krakowskich, tym razem licz cy zaledwie 17 osób56.
ówne ród o informacji na temat przep ywu „uchod ców
ydowskich” w Piaskach od lutego 1940 roku do stycznia 1941
stanowi sprawozdania wspomnianego wy ej Komitetu 57 . W
marcu 1941 roku zosta a skierowana tu grupa ydów z
Lublina 58 . W okresie poprzedzaj cym utworzenie getta w
Lublinie od 9 do 14 marca do ma ych miasteczek na
Lubelszczy nie zosta o wysiedlonych blisko 14 000 ydów.
Wed ug danych przytoczonych przez Lucjana wietlickiego
1500 z nich wywieziono 200 furmankami do Piask59. Wydaje
si jednak, e grupa ta by a zdecydowanie mniej liczna.
Wniosek ten mo na wysnu na podstawie niewielkiej ró nicy w
liczbie ydów zamieszkuj cych getto w 1941 i 1942 roku.
Podczas gdy w marcu 1941 roku w getto zamieszkiwa o 4803
osoby, w lipcu 4904, tak w niespe na pó roku pó niej, w
52

A IH, American Joint Distribution Committee 1939-1942 (dalej:
AJDC), sygn. 210/543, s. 11-12; Piaski Luterskie… .
53
A IH, AJDC, sygn. 210/543, s. 6, 15.
54
Tam e, sygn. 210/543, s. 19, 28, 31, 38.
55
A IH, ydowska Samopomoc Spo eczna (dalej: SS), sygn. 211/786, s.
6. Zob. tak e: A IH, AJDC, sygn. 210/543, s. 71.
56
A IH, SS, sygn. 211/786, s. 20.
57
A IH, AJDC, sygn. 210/543, s. 9, 12,19,31, 38, 51,57, 63, 66, 68,71 74.
58
Zeznanie Henryka Goldwaga, A IH, sygn. 301/1290, s. 1.
59
L. wietlicki, Losy ludno ci ydowskiej w Piaskach..., s. 60.
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styczniu 1942 by o ich 491860. Bior c pod uwag fakt, i nie
stwierdzono w tym okresie adnych wi kszych wysiedle
miejscowych ydów z getta, mo na za
, e transport
lubelski liczy mniej ni 1500 osób.
W roku 1942 zacz y nap ywa do Piask transporty
zagraniczne. Pierwszy przyby pod koniec lutego 1942 roku.
Cho jak twierdzi Robert Kuwa ek, w literaturze dotycz cej
deportacji ydów niemieckich do GG nie ma wzmianki o tak
wczesnych transportach do dystryktu lubelskiego, to jednak
informacje o nim znajdujemy w li cie wys anym przez
przebywaj cych w getcie piaseckim ydów szczeci skich –
Maxa i Marthy Bauschwitz z dnia 2 marca 1942 roku, w którym
pisali, i „od trzech dni przebywa tu 1200 osób z Zachodu i z
Berlina” 61 . Jak pisze dalej Robert Kuwa ek –
„najprawdopodobniej byli to ydzi z Monachium”62.
Kolejny transport z zagranicy przyby do Piask 23 marca
1942 roku (wys any 20 marca) i liczy 986 osób63. By a to grupa
ydów niemieckich, pochodz cych z Wormacji, Darmstadtu,
Moguncji oraz Bingen. 28 marca przyby transport ydów z
Berlina, licz cy 972 osoby. 1 kwietnia do Piask deportowano
1000
ydów
czeskich
z
Theresienstadt,
którzy
najprawdopodobniej na rampie kolejowej, na tzw.
„Flugplatz’u” 64 w Lublinie przeszli selekcj , podczas której
cz
z nich skierowano na Majdanek. Kolejny transport
skierowano do getta 14 kwietnia. Liczy on w zale no ci od
60

T. Berenstein, dz. cyt., s. 29-30; A IH, SS, sygn. 211/787, s. 16.
E. Rosenfeld, G. Luckner, Lebenszeichen aus Piaski. Briefe Deportierter
aus dem Distrikt Lublin 1940-1943, Monachium 1970, s. 74.
62
R. Kuwa ek, Getta tranzytowe..., s. 142, 145.
63
Ze zbioru Lucjana wietlickiego. Zob. tak e: F. Wagner, Deportation
nach Piaski. Letzte Stationen der Passion von Hedwig Reiling,
„Argonautenschiff“, 1994, nr 3.
64
„Flugplatz’em” nazywano tereny przedwojennych zak adów lotniczych
Plage-La kiewicza, mieszcz cych si przy ulicy Wro skiej w Lublinie. Od
1942 roku znajdowa si tam ydowski obóz pracy, gdzie sortowano mienie
ofiar akcji „Reinhardt”. Zob.: R. Kuwa ek, Getta tranzytowe..., s. 142.
61
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róde 659 lub 211 ydów berli skich 65 . Ostatnim znanym
transportem skierowanym do Piask by ten z 23 kwietnia 1942
roku. Znajduj cych si w nim 730 ydów czeskich z
Theresienstadt przesz o selekcj , podczas której 270 m czyzn
skierowano na Majdanek66 (transporty zagraniczne kierowane
by y najpierw do Lublina, a nast pnie do Trawnik, sk d ydzi
pieszo udawali si do odleg ych o 15 kilometrów Piask).
Nie wiadomo czy wymieniony wy ej transport by
faktycznie ostatnim zagranicznym transportem skierowanym do
getta w Piaskach. Wiadomo natomiast, i ydzi zagraniczni do
gett tranzytowych kierowani byli do po owy czerwca 1942 roku.
Pó niej tego typu transporty dociera y ju bezpo rednio do
obozów zag ady, przewa nie do Sobiboru67.
W wyniku nap ywu wy ej wymienionych transportów,
liczba ludno ci piaseckiego getta znacznie wzros a i w maju
1942 r. wynosi a 6166 osób68.
24 pa dziernika 1942 roku do Piask odleg ych od Lublina o
28 kilometrów skierowano
ydów z lubelskiego getta
szcz tkowego na Majdanie Tatarskim69. Przesiedlenie to opisuje
w swych wspomnieniach Eta Bryfman:
By o nas kilka tysi cy. Gnali bardzo szybko, kto nie móg nad
lub pada ze zm czenia, do tego strzelali. By o bardzo du o ofiar. W
Piaskach by o ju oko o 10 000 ydów. 25 pa dziernika, a wi c
65

Frank Wagner w swoim artykule podaje, i transport ten pochodzi z
Monachium i liczy 776 osób, które skierowane zosta y do Piask i na
Majdanek. Zob. F. Wagner, dz. cyt.
66
R. Kuwa ek, Getta tranzytowe..., s. 145; A. Hindls, Jeden wróci , [w:]
Piaski we wspomnieniach..., s. 144-145; A. Hindls, Einer kehrte zurück
bericht fines deportiertien, Stuttgart 1965.
67
R. Kuwa ek, Getta tranzytowe..., s. 142.
68
T. Berenstein, dz. cyt., s. 75.
69
Ze wspomnie Leopolda Linda wynika, i by a to po owa pa dziernika, a
grupa ydów stanowi a 1500 osób. Zob.: Zeznanie Leopolda Linda, A IH,
sygn. 301/1478, s. 6; Tatiana Berenstein podaje, i wysiedlenia z Majdanu
Tatarskiego mia y miejsce 2 wrze nia i 25 pa dziernika. Zob.: T. Berenstein,
dz. cyt., s. 29-30.
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nazajutrz pop dzili rano wszystkich stamt d w stron Trawnik,
odleg ych kilka kilometrów od Piask. Zatrzymali nas w polu.
Przyjecha a jaka komisja, na której czele sta SS-owiec Barteczko
[Franz Barteczko, komendant obozu dla wi niów w Trawnikach –
przyp. E. N.] ze swym pracownikiem Kottermanem i z wieloma innymi
SS-owcami. Przeprowadzili segregacj . Cz
ydów pop dzili do
Trawnik, a reszt , przewa nie rzemie lników, na Majdanek do obozu,
a wi c i mnie z m em. Po 7 miesi cach przeniesiono mnie, wraz z
4000 kobiet do baraków na lotnisku Plage-La kiewicza, gdzie
sortowa my ubrania po zamordowanych ydach z ca ej Europy70.

28 pa dziernika 1942 roku dowódca SS i Policji w GG
Krüger wyda rozporz dzenie o przymusowym przesiedleniu
ydów z ma ych miejscowo ci i wsi powiatu lubelskiego do
Piask, gdzie mia a zosta utworzona ydowska dzielnica
mieszkaniowa 71 . W rzeczywisto ci w powiecie lubelskim
przeznaczono do tego celu 3 miejscowo ci: Piaski, Be yce i
Lubartów72. Mia o to zwi zek z rozkazem Heinricha Himmlera
z dnia 19 lipca, nakazuj cego deportacj do obozów zag ady
wszystkich ydów niezdolnych do pracy, przebywaj cych na
obszarze GG. Jak wynika z licznych relacji, ludno
ydowsk
zwo ono do Piask furmankami, a nast pnie p dzono do
Trawnik, sk d wywo ono do obozów zag ady. Do Piask
skierowano m. in. ydów z Mentowa73, widnika74, G uska75,
Puchaczowa76, Me gwi77, a tak e cz
ydów deportowanych
podczas pierwszego wysiedlenia z Be yc78. Jankiel Grynberg
70

Zeznanie Ety Bryfman, A IH, sygn. 301/1815, s. 2. Zob. tak e: Zeznanie
Estery Ker ner, A IH, sygn. 301/1816, s. 2.
71
T. Berenstein, A. Eisenbach, A. Rutkowski, dz. cyt., s. 311, 313-314.
72
R. Kuwa ek, Getta tranzytowe..., s. 158.
73
Zeznanie Wolfa Rauchwerga, A IH, sygn. 301/1446, s. 1.
74
Zeznanie Chaima Dorfsmana, tam e, sygn. 301/4401, s. 1.
75
Tam e.
76
Zeznanie Erlicha Szaula, A IH, sygn. 301/4404, s. 1.
77
M. in. relacje Piotra Kosmali i Janiny Tatary w posiadaniu autorki.
78
Zeznanie Ró y Matelman, A IH, sygn. 301/1514, s. 4.
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wspomina, i zgodnie z informacj jak uzyska od prezesa
Judenratu w Bychawie, ydów z Be yc planowano przesiedli
nie do Piask, które mia y by „Judenstadt” (miastem
ydowskim)79.
Zdaniem Roberta Kuwa ka, rozproszony materia ród owy
nie pozwala na odtworzenie pe nego spisu miejscowo ci,
zw aszcza w Niemczech, z których wysy ano transporty ydów
do Piask. Trudno ustali równie liczb deportowanych,
zarówno z zagranicy jak i z okolicznych miejscowo ci, którzy
przewin li si przez getto80. W pi mie Starosty Powiatowego w
Lublinie z pa dziernika 1942 roku czytamy:
(…) Od stycznia 1942 roku do mojego okr gu zosta o
wysiedlonych 8009 osób z Rzeszy, z tego 5466 do Piask. 3692 osoby
zosta y ponownie wysiedlone [tzn. z Piask do obozów zag ady –
przyp. E. N.]81.

Zgodnie
z
rozporz dzeniem
niemieckich
w adz
okupacyjnych w Piaskach utworzona zosta a Rada ydowska
sk adaj ca si z 12 osób 82 . W pocz tkowym okresie byli to
wy cznie przedwojenni mieszka cy Piask, jednak e z czasem
sk ad osobowy piaseckiego Judenratu zmienia si zgodnie z
zarz dzeniem lokalnych w adz niemieckich, wedle których do
instytucji ydowskich (Judenrat,
ydowska Samopomoc
Spo eczna – Jüdische Soziale Selbsthilfe oraz ydowska S ba
Porz dkowa – Jüdische Ordnungsdienst) funkcjonuj cych w
gettach tranzytowych powinni nale
przedstawiciele
poszczególnych grup deportowanych83.
Od samego pocz tku powstania Rady ydowskiej w
79

Zeznanie Jankiela Grynberga, tam e, sygn. 301/4402, s. 1.
R. Kuwa ek, Getta tranzytowe..., s. 138, 142, 157.
81
F. Wagner, dz. cyt.
82
W gminach do 10 000 mieszka ców, za w gminach powy ej 10 000
Judenrat liczy 24 cz onków. Zob.: APL, SPL, sygn. 501/101, s. 4-6, 9-10.
83
R. Kuwa ek, Getta tranzytowe..., s. 155.
80

32

Piaskach jej przewodnicz cym (niem. Obmann des Judenrates)
by miejscowy yd, stoj cy na czele gminy ydowskiej jeszcze
przed wojn , kupiec z zawodu, Mendel Polisecki, który pe ni t
funkcj a do lipca 1942 roku84.
Wewn trznego porz dku w getcie pilnowa a formacja
ydowskiej
S by
Porz dkowej
(niem.
Jüdische
Ordnungsdienst), zwana potocznie policj ydowsk . Zosta a
ona powo ana w grudniu 1940 roku. Z jednej strony by a
jednostk podporz dkowan Radzie ydowskiej, z drugiej
jednak musia a wykonywa bezpo rednie rozkazy Niemców.
Do jej g ównych obowi zków nale o pilnowanie by ydzi nie
posiadaj cy odpowiednich zezwole nie przekraczali granic
getta, a tak e by nie wchodzili do niego chrze cija scy
mieszka cy. Getto patrolowane by o przez ca dob , przy
ka dej bramie sta o po 2-3 policjantów 85 . Policja mia a za
zadanie dba o ogrodzenie dzielnicy, a wszelkie jego
uszkodzenia natychmiast zg asza 86. Do jej zada nale o tak e
egzekwowanie przekazywanych bezpo rednio, b
za
po rednictwem Judenratu niemieckich zarz dze i rozkazów
(dostarczanie robotników przymusowych, rekwizycje, zbieranie
kontrybucji, ci ganie danin) oraz ochrona biur Judenratu. W
okresie deportacji do obozów zag ady, policj
ydowsk
wykorzystywano do wy apywania i gromadzenia na punktach
zbiorczych ludno ci getta.
Policjanci ydowscy ubrani byli po cywilnemu, na r kawie
nosili te opaski z napisem „ ydowska S ba Porz dkowa w
Piaskach”. Mieli okr e niebieskie czapki z
gwiazd
Syjonu i uzbrojeni w gumowe pa ki, które nosili przy pasach87.
84

Ur. 2 III 1895 roku w Kamionce ko o Lubartowa lub om y,
zamieszka y przy ulicy Lubelskiej 80 w Piaskach. Zob.: A. Kopciowski, dz.
cyt., s. 8-9; APL, SPL, sygn. 501/118, s. 19-20, 34, 36-37, 40.
85
24 godzinny grafik zawieraj cy nazwiska funkcjonariuszy oraz godziny
by przy 4 bramach (brak daty), APL, SPL, sygn. 501/139, s. 92.
86
Regulamin Jüdische Ordnungsdienst, APL, SPL, sygn. 501/139, s. 91.
87
Tam e, sygn. 501/139, s. 69.
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Pierwszym komendantami SP zosta Wilhelm Fonfé, który
funkcj t pe ni a do mierci 19 pa dziernika 1941 roku. Po
nim komendantem mianowano Alfreda Biebera. Robert
Kuwa ek wymienia jeszcze dwa nazwiska: Alfreda Staplera
oraz Stefana Reinemana88. Pierwsi trzej zostali deportowani do
Piask ze Szczecina w lutym 1940 roku, natomiast Stefan
Reineman
przyby
w
transporcie
z
Monachium,
prawdopodobnie pod koniec lutego 1942 roku89.
Niemal e od pocz tku okupacji, z ramienia Rady ydowskiej
dzia
w Piaskach ydowski Komitet Pomocy Ubogim i
Uchod com (zwany równie Komitetem Pomocy Biednym
ydom). Jego przewodnicz cym by Moszek Cudyk Drajblat (w
tym czasie równie cz onek Rady ydowskiej), za jego
zast pc Rozalia Polisecka90. W pocz tkowym okresie swojej
dzia alno ci Komitet zajmowa si pomoc sanitarn i opa ow ,
przydzielaniem zasi ków, dokarmianiem dzieci oraz
zakwaterowaniem. Szymon Fajersztajn, jeden z cz onków
Komitetu wspomina:
Komitet dla niesienia pomocy najbiedniejszym zawi za a
odzie , która kiedy nale a do ró nych partii politycznych.
Rozdawali my opa , ciep odzie i chleb. Organizowali my ró ne
imprezy dla zdobycia gotówki. Ka dy lepiej sytuowany yd musia co
tydzie ofiarowa pewn ilo chleba lub pieni dzy. Urz dzili my te
88

Stefan Reineman obj t funkcj w maju 1942 roku. Zob. R. Kuwa ek,
Getta tranzytowe..., s. 155; APL, SPL, sygn. 501/139, s. 147.
89
Pocz tkowo policja sk ada a si w wi kszo ci z miejscowych ydów
polskich (za wyj tkiem wspomnianych ju wcze niej komendantów oraz
zaledwie kilku funkcjonariuszy pochodz cych ze Szczecina), jednak na
wiosn 1942 roku, kiedy do Piask zacz y nap ywa transporty za granicy, a
miejscow ludno kierowano do Be ca, wi kszo cz onków ydowskiej
by Porz dkowej stanowili ydzi czescy i niemieccy. Powi kszono
wówczas tak e liczebno funkcjonariuszy do 30 osób. Zob.: APL, SPL,
sygn. 501/139, s. 102, 108, 115, 147, 149-150, 152-153.
90
Z domu Franenberg, ur. w 1895 lub 1900 roku w Lubartowie lub
Lublinie, ona Mendla Poliseckiego. Zob.: A IH, AJDC, sygn. 210/543, s.
39; The Central Database of Shoah Victims' Names... .
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szko powszechn

91

.

Wraz z przybyciem pierwszego transportu ze Szczecina
konieczno ci sta o si zorganizowanie kuchni ludowej. Z
decyzj jej utworzenia zwróci a si do centrali American Joint
Distribution Committee delegacja komitetu z Rozali Poliseck
oraz Jakubem Melmanem na czele 92 . Z pomocy Komitetu
korzysta o na pocz tku 1940 r. oko o 2000 osób, a ju od marca
1000 z nich otrzymywa o darmowe obiady 93 . Kuchnia
znajdowa a si w tzw. „getcie du ym”, a jej Gospodarzem zosta
Szyja Wajnglas94. Z czasem, w wyniku k opotów finansowych,
kuchnia zmuszona zosta a do zmniejszenia ilo ci wydawanych
posi ków, i jak czytamy z listu Poliseckiego z dnia 11 wrze nia
1941 roku, w tym czasie korzysta o z niej oko o 700-800 osób,
za samo pomieszczenie s
o starszym, kalekom, uchod com
i biednym jako miejsce pobytu, poniewa nie mieli oni
ogrzewanych mieszka 95.
rodki na dzia alno Komitetu przyznawane by y z bud etu
Rady ydowskiej, jednak w obliczu nowych wydatków (m. in.
utworzenie szpitala), znacznego zubo enia ludno ci w wyniku
nak adania na ni coraz wi kszych kontrybucji, a tak e
przyp ywu ludno ci pozbawionej jakichkolwiek rodków
pieni nych, Komitet zdany by w wi kszo ci na subsydia.
Najwi kszego wsparcia udzieli a mu organizacja charytatywna
utworzona w USA jeszcze w 1914 r. – American Joint
91

Zeznanie Szymona Fajersztajna, A IH, sygn. 301/1813, s. 5.
Nazwisko Jakuba Melmana w li cie sprawozdawczym Komitetu do
centrali AJDC pojawia si tylko raz – 3 marca 1940 roku. Zob.: A IH,
AJDC, sygn. 210/543, s. 6.
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Tam e, s. 6-7, 11.
94
Tam e, s. 39.
95
APL, SPL, sygn. 501/139, s. 18. Na li cie z dnia 22 kwietnia 1940 roku,
obok wykazu 12 cz onków Judenratu i ich bliskich wspó pracowników
znajduje si wykaz 31 osób zatrudnionych przy Komitecie. Zob.: APL, SPL,
sygn. 501/118, s. 19-20; A IH, AJDC, sygn. 210/543, s. 39-40.
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Distribution Committee (Ameryka sko- ydowski Po czony
Komitet Rozdzielczy, w skrócie: AJDC lub „Joint”), której
ównym celem dzia alno ci by o zbieranie funduszy od
ameryka skich organizacji ydowskich i dystrybuowanie ich
ród ydów na starym kontynencie (instytucja dzia a tak e
w okresie I wojny wiatowej i mi dzywojennym). W 1940 roku
AJDC przysy a pieni dze do piaseckiego getta niemal e co
miesi c. Za jej po rednictwem do Piask dociera y tak e dary
ameryka skie96, szwajcarskie97 i litewskie98 (g ównie ywno
i odzie ), które odbierane by y w Lublinie w siedzibie Wydzia u
Pomocy Uchod com lubelskiego Judenratu przy ulicy Rybnej 8.
Pomocy udziela równie Centos (powsta e w 1923 roku
Centralne Towarzystwo Opieki nad Sierotami i Dzie mi
Opuszczonymi) oraz TOZ (Towarzystwo Ochrony Zdrowia
Ludno ci ydowskiej), jednak e by y to znacznie mniejsze
sumy.
W 1941 roku sytuacja bud etowa znacznie si pogorszy a. O
ej sytuacji finansowej Polisecki informowa central AJDC w
li cie z 6 lutego 1941 roku:
(…) rodki nasze s wyczerpane. W ci gu ostatniego pó rocza
otrzymujemy bardzo ma e sumy pieni dzy, a od blisko dwóch miesi cy
nie otrzymujemy nic (…). Zmuszeni byli my zaniecha niektóre
ga zie pomocy, jak do ywianie dzieci, bezp atne rozdawnictwo
chleba, akcj opa ow i inne, a niektóre ga zie zmniejszy , jak np.
ilo wydawanych obiadów, a za wydawane pobieramy u 40%
korzystaj cych pewn op at . Je eli nie otrzymamy pomocy z
zewn trz, mo emy by zmuszeni do ca kowitego zamkni cia kuchni
ludowej, która jest jedynym wsparciem dla podopiecznych, a ich ilo
ci gle si zwi ksza99.

Gdy w grudniu 1940 roku do Piask przyby a grupa ydów
96
97
98
99

A IH, AJDC, sygn. 210/543, s. 41, 47.
Tam e, s. 60-61, 63.
Tam e, s. 60-61.
Tam e, s. 78.
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krakowskich pomoc dla nich okaza a si niewystarczaj ca.
Dlatego te postanowiono utworzy wewn trzny Komitet
Pomocy dla Krakowian. Jego prezesem zosta Josef Markowicz,
sekretarzem St. Borzykowski, a skarbnikiem S. Abelensowa100.
Mniej wi cej w tym samym czasie, 23 stycznia 1941 roku
zosta a utworzona w Piaskach Delegatura
ydowskiej
Samopomocy Spo ecznej (niem. Jüdische Soziale Selbsthilfe, w
skrócie: JSS), w której zarz dzie zasiadali: Mendel Polisecki
(jako przewodnicz cy delegatury, a od 1940 roku tak e jako
jeden z pi ciu przedstawicieli Komitetu Opieku czego
Powiatowego w Lublinie101), Moszek Aron Werthaus (jako jego
zast pca) oraz Schaja Lindner 102 . Powstanie delegatury
zwi zane by o z przeprowadzan przez Niemców reorganizacj
dzia aj cych na obszarze GG
ydowskich instytucji
opieku czych i powo aniu jednej, centralnej organizacji
koordynuj cej ydowsk dzia alno
dobroczynn . Chocia
Delegaturze w Piaskach (jako jednej z kilkunastu w powiecie)
ydowska Samopomoc Spo eczna przydziela a najwi ksze
subsydia (porównywalnie du e otrzymywa a tak e Delegatura
w Be ycach)103, nie zaspokaja y one wszystkich potrzeb. ydzi
zmuszeni byli do zdobywania ywno ci nielegalnie, cz sto za z
pomoc przychodzili im Polacy, o czym dowiadujemy si m. in.
ze wspomnie Marianny Krasnod bskiej:
Mój brat Aleksander (…) mia kontakt z ydami. Pami tam, e bra
ze wsi jak furmank , umawia si z nimi mi dzy stodo ami, na
po udniu Piask, ju poza gettem i jechali do
kiewki, Grabowca,
gdzie brat równie mia kontakty i przywozili groch, byd o kupili. I to
jako wprowadzili do getta. Jak ju by o potem ogrodzone, jak ju by o
zamkni te, to ten m odszy [brat pani Marianny – przyp. E. N.]
100
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przeskakiwa przez p ot. On by sprytny, przeskoczy , dawa zna ,
zaraz wróci . By y takie punkty kontaktowe, komu i kiedy da zna . I
niektórzy z tej policji ydowskiej – przyp. E. N.] byli w to
wtajemniczeni. I ju pilnowali, bram otworzyli, moment i tam si
wje
o i co si wnosi o. Ja te wchodzi am, ale ja mia am kontakt
nie po tej stronie gdzie synagoga, ale po przeciwnej, u Kochenów. Tam
si leki donosi o (…). Nak adali my sobie t lent , tak opask z
gwiazd Dawida i sz o si . Niemcy jeszcze tak nie znali Polaków
dobrze, jeszcze nie zd yli tak wszystkich rozpozna . To tak w t umie
si miesza o i co si im tam zanios o (…). Do getta wchodzi am
korzystaj c z momentu kiedy otwierali bramy, eby mo na by o pój
po wod . Wtedy si wpada o, co im si zanosi o i wychodzi o si , a
by o tak niejednokrotnie, e przesiedzia o si i potem pod drutami si
przechodzi o. Tak za Hochmana m ynem, tu jak stawy, ki, by ten
drut kolczasty, to tamt dy si wysz o. Ale to by o te ryzyko (…). Du o
[leków – przyp. E. N.] te dawa doktor Warza ski, a on bra leki od
Pep owskich. Zreszt , ró ne by y sposoby na to. Mieli my te kiedy
zrzuty leków, to
my im przekazywali. Ale to ju by o z organizacji.
My jako organizacja AK-owska mieli my kontakt z ydowsk
Organizacj Bojow . A jej przewodnicz cym w Piaskach by Izaak
Kochen104, fotograf z zawodu (…) i on potem zgin . Kto go oskar i
ju na terenie getta zgin (…). Pami tam e mówili, chyba to
andarm powiedzia , e jak go zabili, to on mia bro przy sobie
(…)105.

W pocz tkowym okresie funkcjonowania getta jego
aprowizacja by a ca kiem zno na. Wielu ydom uda o si ukry
towary z przedwojennych sklepów, które wymieniali teraz z
polsk ludno ci na ywno czy lekarstwa. W tym czasie ydzi
z Polakami utrzymywali jeszcze do rozleg e kontakty, atwiej
bowiem mo na by o wymkn si z getta, czy te przemkn si
do niego. Gdy na jesieni 1941 roku getto zosta o zamkni te tego
typu praktyki sta y si bardziej ryzykowne, poniewa od tego
czasu, za przekraczanie granic getta, a tak e za ukrywanie si
ydów poza jego granicami i pomaganie ydom grozi a kara
mierci. Odt d legalne zaopatrzenie getta w niezb dne rodki do
104
105

Izaak Kochen, ur. 12. I. 1910 r., tam e, sygn. 501/94, s. 34.
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ycia ( ywno i opa ) mo liwe by o tylko dwa razy w tygodniu.
Wyznaczano w tym celu specjaln grup
ydów, nad
dzia aniami aprowizacyjnymi której nadzór sprawowa a policja
ydowska i andarmeria. Konsekwencj tego ogranicze by
stale rozwijaj cy si nielegalny szmugiel i pok tny handel. W
maju 1942 roku przybra on tak du e rozmiary, i postanowiono
go zwalcza za pomoc zakazu targowania na terenie getta106.
Przeprowadzano równie cz stsze rewizje. Arnold Hindls
wspomina:
Noc sprzedawano niezliczone ilo ci butów, sukienek i bielizny
bezpo rednio polskim ch opom, którzy przybywali do getta z mas em,
jajkami, kartoflami, m
i innymi artyku ami, b
te tutejszym
ydom, którzy organizowali wymian artyku ów spo ywczych lub
sami j przeprowadzali. Oficjalnie w getcie nie by o adnych
interesów (…). By o natomiast kilka tutejszych ydowskich rodzin,
które potajemnie zajmowa y si sprzeda artyku ów spo ywczych
(…). Najprawdopodobniej SS wiedzia o o tym, gdy pojawia o si
niespodziewanie, coraz cz ciej, w trakcie tygodnia, za ka dym razem
innego dnia i przeprowadza o dok adne rewizje naszych mieszka .
Znalezione artyku y konfiskowano, a osoby za nie odpowiedzialne
dotkliwie bito107.

Szmuglem zajmowali si równie ci ydzi, którzy posiadali
zezwolenia na opuszczanie getta w celu wykonywania prac
publicznych na terenie Piask, a tak e w pobliskich maj tkach
ziemskich i gospodarstwach108.
Minimalne przydzia y ywno ciowe dla ydów z getta (karty
ywno ciowe), Rada ydowska otrzymywa a równie od
Spó dzielni Spo ywców „Baczno ” (z siedzib
w
Fajs awicach), która podlega a Zwi zkowi Spó dzielni
„Spo em”. By y kierownik znajduj cej si w Piaskach filii
106

APL, SPL, sygn. 501/139, s. 135.
A. Hindls, Jeden wróci ..., s. 149.
108
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wspomnianej
Spó dzielni
Spo ywców
wspomina
organizowaniu nielegalnych przerzutów ywno ci do getta:

o

W getcie panowa straszny g ód i w zwi zku z tym – na usiln
pro
Moszka Drajblata – zorganizowa em nielegalne dostawy
ywno ci, w ró nym asortymencie i ilo ciach, któr mo na by o dosta
tylko na wolnym rynku. Do najwa niejszych pozycji nale a m
na
chleb do piekarni, która znajdowa a si na terenie getta. ydzi w
miar otrzymywania m ki piekli chleb109.

Prawdziwy kryzys nast pi w 1942 roku. Przeprowadzona
pod koniec marca akcja deportacyjna do Be ca oko o 2000110
ydów sytuacji w getcie nie poprawi a (co utrzymywa a
propaganda
niemiecka
–
usuni cie
„elementu
nieproduktywnego”), bowiem niemal e natychmiast na miejsce
nap yn o kilka tysi cy ydów zagranicznych. Niektórzy z nich
mogli liczy na paczki ywno ciowe przesy ane do getta przez
ich krewnych i znajomych z Niemiec, Protektoratu czy Austrii.
Pomoc ta mia a jednak miejsce tylko w pierwszym okresie
deportacji ydów zagranicznych. W czerwcu 1942 roku w
wyniku obj cia ydów zagranicznych deportowanych do GG
tzw.
Postsperre,
wprowadzono
ca kowity
zakaz
korespondencji111.
Zarówno w czasie istnienia getta, jak i po jego likwidacji
pomocy ydom udzielali Polacy. Ryzykuj c yciem udzielali im
wsparcia poprzez dostarczanie ywno ci, a tak e ukrywanie ich
w swoich domach. Dzi ki ich pomocy z piaseckiego getta
Holocaust prze o oko o 35 osób 112.
109
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Warunki ycia ydów w getcie by y niezmiernie ci kie.
Szacuje si , i wskutek g odu, chorób i wycie czenia w getcie
zmar o oko o 1000-1500 ydów. Jednym z najwi kszych
problemów by o jego przeludnienie. W wyniku bombardowa
wiele mieszka sp on o i jak twierdzi w jednym z listów do
starostwa Polisecki: „jedn izb zamieszkiwa o 4-5 osób”113. Po
przybyciu transportu szczeci skiego liczba ta wzros a do
kilkunastu i utrzymywa a si a do czasu likwidacji getta. O
warunkach mieszkaniowych pisa a w swym li cie do córki A.
Grünberg 15 kwietnia 1940 roku:
Mieszkamy w 11 osób w jednej izbie. Z mieszkaniami jest tu du a
bieda. Najdotkliwsze s za atwienia czynno ci klozetowych. Na
wie ej, wolnej przestrzeni, w naturze, poniewa tutejsi ludzie
utrzymuj te miejsca w bardzo z ym stanie114.

Arnold Hindls, który przyby do getta wraz z transportem
ydów czeskich w po owie kwietnia 1942 roku warunki
panuj ce wówczas w getcie okre li jako wr cz „katastrofalne”:
(…) W getcie spotka em on zaprzyja nionego ze mn in yniera z
Brna, od której dowiedzia em si e jej m zmar tydzie po
przybyciu do Piask. Wraz z dwiema doros ymi córkami i trójk innych
ludzi mieszka a ona w jednym pomieszczeniu, którego powierzchnia
wynosi a 3 na 4 metry kwadratowe115.

Z powodu braku lokum za miejsce noclegu cz sto s
budynek synagogi lub pomieszczenie, w którym znajdowa a si
Bartoszewski, Kraków 1969, s. 753-756; Krystyna Modrzewska,
Wspomnienie, [w:] Ten jest z ojczyzny mojej…, s. 105-106; L. wietlicki,
Kronikarski zapis dziejów, Piaski 1994, s. 48; A. Hindls, Einer kehrte zurück
bericht fines deportiertien, dz. cyt.; L. wietlicki, Getto w Piaskach…, s. 2-3;
Wspomnienia Marianny Krasnod bskiej… .
113
APL, SPL, sygn. 501/139, s. 20.
114
E. Rosenfeld, G. Luckner, dz. cyt., s. 82.
115
A. Hindls, Jeden wróci ..., s. 143-144.
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wspólna kuchnia.
ydzi zagraniczni przybywaj cy do Piask cz sto prze ywali
szok „cywilizacyjny”. Okupacyjna rzeczywisto
ma ego,
prowincjonalnego miasteczka polskiego, wszechobecna bieda,
brud, fatalne warunki mieszkaniowe i sanitarne stanowi y dla
wi kszo ci nich nowe, ci kie do wiadczenie. O reakcji na
warunki w Piaskach „zamo nych, ubranych po europejsku”
ydów szczeci skich pisa Marian Janiuk:
Biedoty ydowskiej w ród nich nie by o. Profesorowie wy szych
uczelni, lekarze, in ynierowie, przemys owcy i handlowcy zostali
dokwaterowani do rodzin ydowskich. Prze yli prawdziwy szok.
Mieszkali dot d w komfortowych mieszkaniach, a tu znale li si w
warunkach przekraczaj cych wszelkie wyobra enie. Byli pewni, e
pobyt w Piaskach jest tylko przej ciowy, e wróc do swoich rodzin116.

Odnalezieniu si w tych tragicznych warunkach nie sprzyja a
odmienna mentalno , zwyczaje oraz zachowanie miejscowych
ydów. Wielu z deportowanych by o konwertytami, lub te
pochodzi o z rodzin w których konwersja nast pi a ju we
wcze niejszych pokoleniach i niewiele mieli wspólnego z
tradycj ydowsk . Jednak e w my l ustaw norymberskich
tak e oni podlegali prze ladowaniom 117 . W odró nieniu do
mówi cych w j zyku jidysz ydów polskich, porozumiewali si
po niemiecku, co wynika o z faktu ca kowitej lub cz ciowej
asymilacji i do mocnego „osadzenia” w kulturze niemieckiej.
„Niemiecko ” nowych przybyszy rodzi a nieporozumienia i
sprawia a, e niektóre z ich zachowa lub reakcji przez
miejscowych interpretowane by y jako wywy szanie si ,
separatyzm wzgl dem „Ostjuden”, lojalno , czy wr cz
116

M. J. Janiuk, dz. cyt., s. 77.
Za yda uznawani byli ci, których troje dziadków nale o do gminy
ydowskiej lub ten, kto by w zwi zku ma
skim z ydem. Przepisy
obowi zuj ce w GG by y jeszcze ostrzejsze – ydem by ka dy kto posiada
2 lub wi cej ydowskich dziadków. W asna to samo narodowa i wyznanie
nie mia y adnego znaczenia.
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kolaboracja z Niemcami. O ró nicach mi dzy w wi kszo ci
ortodoksyjnymi ydami polskimi a akulturowanymi lub
zasymilowanymi ca kowicie do kultury czeskiej lub niemieckiej
ydami zagranicznymi pisa w swym artykule Robert Kuwa ek.
Podkre la w nim, i ró nice te mia y du y wp yw na stosunki
mi dzy ydami, a czasem nawet doprowadza y do otwartych
konfliktów 118 . Przyk adem braku porozumienia mi dzy
miejscowymi, polskimi ydami a przyjezdnymi by a nieudana
próba utworzenia oddzielnej, drugiej Rady ydowskiej w
piaseckim getcie dla ydów niemieckich przyby ych ze
Szczecina. W petycji wys anej do starostwa powiatowego
przedstawiono nazwiska pi ciu cz onków, w ród których
funkcj przewodnicz cego mia obj – Dawid Cron119.
W getcie panowa g ód. Wszelkie próby jego z agodzenia
racjami wydawanymi przez kuchni ludow oraz przemycan
do getta ywno ci nie zaspokaja y potrzeb ydów, których
liczba w okresie funkcjonowania getta stale wynosi a oko o
5000-6000. Jak wspomina Arnold Hindls:
Codziennie z powodu g odu umiera o tutaj 20-30 osób. By y to
kompletne szkielety. Ze wspólnej kuchni otrzymywali my: na
niadanie gorzki, czarny napój o wstr tnym smaku, który tylko
kolorem przypomina kaw , na obiad zawsze tak sam , szar s on ,
poza tym bez smaku „zup ”, wraz z kilkoma, daj cymi si policzy
krupami i jednym, b
dwoma kawa kami ziemniaków lub buraków,
które cz sto by y nadgni e. W tym wszystkim nie by o ani ladu
uszczu, na kolacj – ten sam wstr tny napój co rano, do tego co 10
dni – 50 dag chleba, czyli 5 dag na dzie 120.

Sytuacja by a na tyle ci ka, e Rada ydowska zaapelowa a
do ydów by ci, którzy posiadaj wi ksze zasoby pieni ne
przeznaczyli ich cz
do wspólnego dysponowania. Prosili
118
119
120

R. Kuwa ek, Getta tranzytowe..., s. 149-150, 155.
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równie , by wszyscy którzy maj rodki i mo liwo ci do
samodzielnego utrzymania si zrezygnowali dobrowolnie z
wy ywienia oferowanego przez kuchni ludow . Jak pisze dalej
Arnold Hindls, s dzono, i b dzie to oko o 3000 osób 121 .
oduj ca ludno
wyprzedawa a swoj w asno
by za
horrendalne nieraz sumy zdoby ywno : w maju 1942 roku
1kg wiejskiego chleba kosztowa 12 z , 1kg pszennego – 18 z ,
1kg ziemniaków – 2 z , mas o – 100 z , kie basa – 80z , litr
mleka – 4 z , a jajko – 1z 122.
Z powodu du ego zag szczenia, g odu, braku opa u oraz
odpowiedniej opieki lekarskiej szerzy y si ró nego rodzaju
choroby, g ównie tyfus i dur brzuszny. Przypadki zachorowania
zdarza y si równie poza gettem, jednak e Polacy uchronili si
przed epidemi . Na pocz tku 1940 roku przy Radzie
ydowskiej stworzono „szpital zaka ny”. ale z powodu
ci ego braku leków pomoc udzielana przez jej personel by a
ma o skuteczna123.
Trudno ustali dok adne miejsce, w którym znajdowa si
szpital. Alicja Szl zakowa w swych wspomnieniach pisze, e
zosta on urz dzony w pomieszczeniu s
cym niegdy za
124
cheder , wed ug ustale Roberta Kuwa ka natomiast by o to
pomieszczenie by ej kostnicy 125 . Marianna Krasnod bska
wspomina, i mie ci si on na ulicy Krótkiej, obok domu
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niejakiego Drelichmana 126 . W lutym 1941 roku z powodu
zerwania dachu budynku, szpital ewakuowano, niestety nie
wiadomo dok d127 . Wiadomo natomiast, i funkcjonowa on
nieprzerwanie a do momentu likwidacji getta.
Du ym utrudnieniem ycia ponad 2000 mieszka ców
„ma ego” getta by brak wody. Studnia, z której mogli j czerpa
znajdowa a si na rogu ulic Pocztowej i Krótkiej w getcie
„du ym”. Ka demu ydowi przys ugiwa o 10 litrów wody na
dob . W celu skorzystania z niej Niemcy wyznaczyli okre lone
pory na przekraczanie bram mieszcz cych si na ulicy
Gardzienickiej, która przecinaj c ulic Lubelsk stanowi a
jedyne po czenie obu cz ci getta 128 . Pocz tkowo bramy
otwierano dwa razy dziennie, jednak ze wzgl du na brak
mo liwo ci skorzystania w tak krótkim czasie z wody, toalet
oraz kuchni, czas wyd ono, zwi kszono równie
cz stotliwo 129 . Przekraczanie bram w innych godzinach
mo liwe by o tylko za okazaniem specjalnego zezwolenia, które
posiadali cz onkowie Rady ydowskiej, ydowskiej S by
Porz dkowej, lekarze, akuszerki oraz osoby transportuj ce
chorych i zmar ych 130 . Za z amanie przepisu grozi a kara
grzywny lub aresztu, za od jesieni 1941 roku, przekraczanie
bram getta karane by o mierci 131. Arnold Hindls wspomina:
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Pewnego dnia poprosi em m odego porz dkowego, który czuwa
nad zamkni
bram wiod
do getta, eby w drodze wyj tku
wpu ci mnie do getta pó nocnego, gdzie chcia em odpocz na mojej
kwaterze. Gdy szorstko odrzuci moja pro , a ja energicznie
nalega em na otwarcie bramy, zosta em skazany na kar wi zienia w
my l »niepos usze stwo wobec urz dnika«. Zosta em zawleczony si
do ciemnej, zimnej piwnicy, która s
a za wi zienie. Uwolni mnie z
tego miejsca po oko o dwóch godzinach cz onek Rady ydowskiej132.

Przypadki karania czy strzelania do ydów, którzy nie
przestrzegali przepisów ustanowionych przez Niemców nie
by y rzadko ci . Edward Pitucha wspomina mier 22-letniej
ydówki imieniem Sura, która opu ci a getto, a z relacji
Stanis awa Bogusza dowiadujemy si , i w zimie 1942 by
wiadkiem jak andarmi Schultz i Wogel (prawdopodobnie
Julek Fogiel) zabili dwie ydówki nios ce mleko do getta133.
Zdarza o si , i Schultz w przebraniu cywilnym, w opasce z
gwiazd Dawida, wchodzi do getta i strzela do napotkanych
ydów134. Co jaki czas przyje ali do getta „czarni” (SS w
czarnych mundurach) z Lublina i „kazali sobie tam co
naszykowa . Zastrzelili jednego, drugiego” – wspomina pani
Marianna Krasnod bska135.
Koncentracja ydów w gettach mia a umo liwi Niemcom
m. in. jak najbardziej „efektywne” wykorzystanie ydowskiej
si y roboczej. Chocia na terenie getta w Piaskach nie istnia o
adne niemieckie przedsi biorstwo, ydzi zatrudniani byli do
ró nych prac porz dkowych, nie tylko na terenie getta ale i
ca ego miasteczka oraz okolic. Poniewa w Piaskach nie by o
kanalizacji
ydzi zmuszani byli do oczyszczania oraz
pog biania rowów ciekowych i odwadniaj cych, budowania
latryn, których ilo wci okazywa a si niewystarczaj ca, a
tak e od nie ania, brukowania i sprz tania ulic. Wielu z nich
132
133
134
135
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licz c na lepsze wy ywienie dobrowolnie zg asza o si do pracy
przymusowej, jednak nie wszyscy byli za ni wynagradzani.
Tylko nieliczni, pracuj cy w polskich gospodarstwach,
najcz ciej przy robotach polowych, lub te zatrudnieni w
polskich warsztatach rzemie lniczych mogli liczy na lepszy
wikt czy niewielk zap at , a przy okazji mogli przeszmuglowa
troch jedzenia do getta. Poniewa wielu Polaków zosta o
wys anych do pracy w Rzeszy, 18 marca 1942 roku Niemcy
wydali rozporz dzenie pozwalaj ce zatrudnia
ydów w
rolnictwie oraz wydawa im w tym celu zezwolenia na
opuszczanie getta136. W 1942 roku Rada ydowska stworzy a
nawet co na wzór o rodka po rednictwa pracy, w którym
zainteresowani prac mieszka cy getta mogli si zarejestrowa .
Jego dzia alno nie trwa a jednak zbyt d ugo, poniewa SS
niezb dne zezwolenia udziela o tylko nielicznym. Otrzyma a je
na przyk ad grupa 50 m czyzn, którzy zajmowali si
zak adaniem kabli. Za swoj prac wynagradzani byli zup oraz
kawa kiem chleba137. Swoja prac w zak adzie znajduj cym si
poza gettem móg wykonywa równie Szymon Fajersztajn:
Mog em si tam utrzyma tylko dzi ki temu, e by em jedynym
wówczas fryzjerem i pracowa em te dla andarmerii. Ale w 1942
roku przyszli do zak adu, aresztowali mnie i zawie li do Lublina na
Zamek pod zarzutem przechowywania radia. Rzeczywi cie mia em
radio i u mnie gromadzi o si wielu ydów celem s uchania audycji
zagranicznych i czytania nielegalnych pism. Zak ad mój mia czno
przez tylne wej cie z gettem. By em jednak uprzedzony, e w tym
czasie odbywaj si rewizje i aresztowania po aryjskiej stronie i uda o
mi si w por je usun 138.

Od pocz tku okupacji ydzi za po rednictwem Rady
ydowskiej zobowi zani byli równie
do wyp acania
136
137
138

T. Berenstein, A. Eisenbach, A. Rutkowski, dz. cyt., s. 234-235.
A. Hindls, Jeden wróci ..., s. 148.
Zeznanie Szymona Fajersztajna, A IH, sygn. 301/1813, s. 5.

47

kontrybucji. Aby uskuteczni pó niejsze egzekwowanie
pieni dzy i kosztowno ci od ydów sporz dzano obowi zkowe
spisy, w których ydzi musieli wykaza stan swojego maj tku
(m. in. stan konta wraz z nazw banku, wysoko krajowych i
zagranicznych depozytów, roszczenia spadkowe do osób w
kraju i zagranic , akcje, papiery warto ciowe, wszelkie udzia y,
nieruchomo ci, zapasy towarów i gotówki, klejnoty, z oto i
wszelkiego rodzaju drogocenne przedmioty) 139 . Szymon
Fajersztajn wspomina:
Pewnej rody na jesieni 1939 roku przyjecha a do nas
andarmeria niemiecka. Udali si na posterunek policji polskiej i
kazali sobie da wykaz bogatych ydów. Poszli do pierwszego
wskazanego, zabrali u niego wszystko, a potem kazali mu wskaza
dom nast pnego yda, zbili go do krwi i kazali i do domu. Z
nast pnym zrobili to samo140.

Proces ograbiania ydów z ich mienia odbywa si przez
okres ca ej okupacji i przybiera najró niejsze formy. Jeszcze w
1940 roku Niemcy skonfiskowali wi kszo
towarów ze
sklepów ydowskich, pozbawiaj c w ten sposób ydów ród a
dochodu. Gdy utworzono getto cz
ydów odda a na
przechowanie warto ciowe przedmioty polskim s siadom,
jednak w wyniku g odu panuj cego w getcie zmuszeni zostali
do ich wymiany na ywno . Do ko ca grudnia 1941 roku na
potrzeby Niemców walcz cych na froncie wschodnim ydzi
zobowi zani byli pod kar mierci odda wszystkie futra oraz
ciep odzie . Jak wspomina Marianna Krasnod bska:
Piaseccy ydzi to tak kombinowali, by odda komu znajomemu na
przechowanie, natomiast ci niemieccy byli bardzo sumienni. Oni
oddawali wszystko [Niemcom – przyp. E. N.]141.
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Deportowani do Piask polscy ydzi byli zmuszeni do
stawienia si na miejsce zbiórki, zabieraj c ze sob jedynie
minimaln ilo baga u, dlatego te oprócz ubra na zmian i
rodków higieny starano si przede wszystkim zabra ze sob
gotówk oraz warto ciowe rzeczy. Po przybyciu ydów na
stacj docelow odbierano im baga , o czym pó niej niektórzy
informowali swoje rodziny zagranic : „Do dzi nie mamy
baga y. Tylko tyle co na naszych cia ach” – czytamy w li cie z
19 lutego 1940 roku142.
ydzi przybywaj cy do gett w transportach zagranicznych
jedynie w pocz tkowym okresie mogli zabra ze sob ca y swój
baga oraz prowiant. W niektórych przypadkach ydom
transportowanym z Niemiec dozwolono równie zabra
niewielkie kwoty, co znowu zabronione by o ydom czeskim,
którym za przemyt jakiejkolwiek waluty do GG grozi a kara
mierci. Zarz dzenie dotycz ce deportacji 1000 ydów okr gu
heskiego z 18 marca 1942 roku informowa o, i :
ydzi mog zabra ze sob rodek p atniczy (w wysoko ci 50
marek niemieckich), walizk albo plecak do 50 kg zawieraj cy
bielizn , ubrania oaz rodki higieny, a tak e dwa przykrycia z
po ciel , pe ny ubiór, zaopatrzenie na 3 dni,
, talerz, misk ,
kubek, manierk oraz dokumenty (kennkart , dokumenty dotycz ce
pracy oraz kartki na ywno ). Zabranie ze sob papierów
warto ciowych, dewiz, ksi eczek bankowych i oszcz dno ciowych,
rzeczy warto ciowych, z ota, srebra, platyny oraz ywego inwentarza
jest zabronione143.

Wszelkie rzeczy warto ciowe (bi uteria, gotówka, metale
szlachetne) oprócz zegarków i obr czek lubnych mia y zosta
przekazane funkcjonariuszom policji niemieckiej 144 . Ponadto
142
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ydom opuszczaj cym swoje mieszkania nakazano
pozostawienie kluczy w zamkach. Do wszystkich transportów,
które przybywa y z zagranicy do dystryktu lubelskiego,
do czano specjalny wagon, w którym przewo ono ywno dla
deportowanych, jednak e od marca 1942 roku wagony te by y
odczepiane w Lublinie lub w Trawnikach, a deportowanym
zabierano baga podr czny 145 . Tym którzy woleli nie
osobi cie swój baga zwracano uwag , i nie powinni si
przem cza , gdy jeszcze tego samego dnia zostanie on
dostarczony na miejsce furmankami 146 . Ostatecznie nigdy
baga e te nie wraca y do ich w cicieli. Pozostawione na stacji
kolejowej w Trawnikach przewo one by y do tamtejszego
obozu pracy, a nast pnie sortowane przez specjalnie do tego
utworzone komando. Zdarza o si , i tworzyli je ydzi przybyli
wraz z danym transportem147, lub przyprowadzani w tym celu
ydzi z getta. Arnold Hindls wspomina:
(…) W drodze z Trawnik do Piask min a nas 20 osobowa grupa
czyzn, w której rozpoznali my znajomych z Brna (…). Krzykn li
do nas, e zostali odkomenderowani do Trawnik, aby roz adowa nasz
baga . A wi c to prawda, e jeszcze dzi go otrzymamy –
my leli my148.

Nadzieje te okaza y si jednak z udne, bowiem mienie
ydowskie przewo one by o do obozu na „Flugplatz’u”, a
nast pnie do centralnych magazynów sztabu akcji „Reinhardt”,
które mie ci y si w Lublinie przy ulicy Chopina 27. W miejscu
tym gromadzono, a nast pnie wysy ano do Rzeszy wszystkie
warto ciowe rzeczy po zamordowanych ydach z obozów i gett
znajduj cych si na terenie Generalnego Gubernatorstwa.
ydzi deportowani bezpo rednio do obozu zag ady mogli
145
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zabra ze sob baga podr czny, którego waga nie mog a
przekracza 15-20 kilogramów oraz pewn sum pieni dzy.
Wierz c w zapewnienia Niemców i jad do pracy, zabierali ze
sob cz sto wszystkie kosztowno ci, które niejednokrotnie
zabierano im jeszcze w Piaskach, w miejscu zbiórki, a nast pnie
sk adowano w budynku synagogi. Sprzeda mienia zabranego
ydom okolicznym mieszka com oferowali cz sto Ukrai cy.
Arnold Hindls wspomina deportacje do Sobiboru 22 czerwca
1942 roku:
Podczas marszu do Trawnik (…) wielu z nas zostawa o w tyle –
wskutek os abienia i zm czenia – siedz c na baga ach. Byli my
jednak zmuszeni przez esesmanów do dalszego marszu uderzeniami
kolb i kopniakami, a baga po prostu zostawiali my, b
wrzucali my do pobliskich rowów. Z tak ewentualno ci esesmani
najprawdopodobniej liczyli si , gdy bezpa skie baga e zabierane
by y przez nich i za adowywane na towarzysz ce nam samochody
ci arowe149.

Akcje deportacyjne i likwidacja getta
17 marca 1942 roku, kiedy do Be ca przyby y pierwsze
du e transporty ydów: rankiem z getta w Lublinie (jako
pierwszego w GG), za po po udniu z getta we Lwowie,
rozpocz a si oficjalnie akcja „Reinhardt”.
Ze wzgl du na znikomy stan zachowania dokumentacji
wytworzonej przez Niemców dotycz cej deportacji ydów do
obozów zag ady, g ównym ród em informacji na ten temat s
relacje i zeznania wiadków. Na podstawie zachowanych
materia ów mo na ustali , i pierwsza akcja deportacyjna z
getta w Piaskach mia a miejsce 23 marca 1942 roku i obj a
równie pobliskie Trawniki i Biskupice.
Do Be ca deportowano wówczas 3400 ydów polskich i
149
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niemieckich (szczeci skich) 150 . Notatka administracji
niemieckiej sporz dzona w dniu 24 marca informuje, i
„przeprowadzona wczoraj akcja wysiedle cza w Piaskach
obj a grup oko o 2000 ydów”151. Mo na wi c za
, ew
transporcie z 23 marca znalaz o si 2000 ydów z samych Piask
oraz 1400 z Biskupic i Trawnik. W li cie pisanym przez Maxa i
Marth Bauschwitz do swojej córki z dnia 25 marca 1942 r.
czytamy, i „z grupy 700 ydów szczeci skich zosta o w getcie
tylko 150 osób”152. Opieraj c si na tej relacji, przyj mo na e
ród 2000 ydów „wysiedlonych” z Piask by o 1450 ydów
polskich i 550 ydów szczeci skich.
Kolejny transport do Be ca skierowany zosta na pocz tku
kwietnia. Z listu Maxa i Marthy Bauschwitz z 15 dnia tego
miesi ca dowiadujemy si , i wysiedlenie to mia o miejsce 5
kwietnia, za z grupy ydów szczeci skich pozosta o ju
zaledwie 95 osób153 . Marian Janiuk wspomina, i deportacja
odby a si w drugi dzie
wi t Wielkanocnych 154 (czyli 6
kwietnia). Informacj t potwierdza dokument archiwalny,
zawieraj cy „nazwiska cz onków Judenratu po wysiedleniu 6
kwietnia 1942 roku”155. Cytowany wcze niej Marian Janiuk tak
oto opisuje wysiedlenie ydów:
150
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Getto zosta o otoczone przez oddzia y esesmanów i komando
ukrai skie. Wszystkim ydom polecono stawi si , z baga em w r ku,
na placu zbornym »du ego getta«, wzd
ulicy Gardzienickiej, sk d
mieli by przetransportowani »na Wschód«. Obie bramy getta,
przedzielone g ówn ulic zosta y otwarte. Akcj deportacji kierowali
oficerowie niemieccy. W ród p aczu, dzikich wrzasków komanda
ukrai skiego i policji ydowskiej, opuszczali swoje domy.
Oci gaj cych si , niesprawnych fizycznie, starców i dzieci zmuszano
biciem do po piechu (…). Na placu zbornym oficerowie niemieccy
przeprowadzali selekcj . Rad ydowsk , ydów zamo nych i rednio
zamo nych, w wi kszo ci deportowanych z Niemiec, jak równie i
tych, którzy posiadali karty pracy oraz policj
ydowsk –
pozostawiono na miejscu. Drobnych handlarzy, sklepikarzy i biedot
wyznaczono do transportu (…). Kolumna liczy a oko o 2000 osób
(…). Na czele kolumny, w pierwszej czwórce, w ubiorze
starozakonnym, z brod i pejsami szed rabin. Kolumna skr ci a na
szos che msk , do Trawnik156.

Cho w powy szej relacji jest mowa o oko o 2000 osób w
kolumnie wysiedle czej, to jednak nie zachowa y si adne inne
ród a mog ce potwierdzi t liczb .
Wed ug Kurta Thomasa, „akcje” w Piaskach przeprowadzali
Niemcy wraz z policj polsk – tzw. „granatow ” i do czerwca
obejmowa y przewa nie ydów polskich 157 . Pocz tkowo
transporty z Piask kierowane by y wy cznie do Be ca. W
po owie kwietnia obóz zosta jednak zamkni ty, a ponownie
uruchomiono go w po owie maja. Transporty zosta y
wstrzymane równie w okresie od po owy czerwca do po owy
lipca, kiedy pracowano nad powi kszeniem komór
gazowych158.
W mi dzyczasie zosta uruchomiony kolejny obóz zag ady
156
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na terenie Generalnego Gubernatorstwa – w Sobiborze. 5 maja
zacz y do niego przybywa pierwsze transporty ydów. To
nie do Sobiboru zosta o wys anych wi kszo transportów
z Piask, mimo i w niektórych opracowaniach pojawia si
równie informacja na temat pó niejszej deportacji do Be ca
(we wrze niu 1942 roku)159.
Trzecia z kolei „akcja” w getcie piaseckim mia a miejsce 22
czerwca 1942 roku. W swych wspomnieniach jej przebieg
opisywa Arnold Hindls:
Godzinami stali my w pra cym s cu, podczas gdy SS
przeszukiwa o wszystkie kwatery w getcie i przeprowadza o na
miejscu egzekucje. Ci gle s ycha by o strza y (…). W ko cu d uga
kolumna wyruszy a, wiedziona przez niemieckich, a przede wszystkim
przez ukrai skich esesmanów (…). Dotarli my do stacji kolejowej w
Trawnikach. Natychmiast zostali my wp dzeni po 150 osób do
czekaj cych na nas wagonów towarowych (…). O wicie drzwi
wagonów zosta y otwarte. Ci, którzy jeszcze yli, wydostali si na
zewn trz (zdecydowana wi kszo ju nie a). Stali my na bocznicy.
Nie by o wida adnego budynku ani stacji160.

Zdarza o si , i w obozie ydzi przechodzili selekcj i
kierowani byli czasowo do pracy. Jednej z takich selekcji,
dokonanej w Sobiborze do wiadczy autor cytowanej wy ej
relacji, którego wys ano do obozu pracy znajduj cego si w
pobliskich Sajczycach:
Zostali my odpowiednio podzieleni: m czy ni, kobiety i dzieci, a
nast pnie wepchani na olbrzymi plac otoczony ogrodzeniem.
Komendant, który pojawi si po d ugim oczekiwaniu rozkaza , aby
zg osili si – przez podniesienie r ki – in ynierowie budowlani,
lekarze i sanitariusze. Utworzy a si grupa 32 m czyzn (…). Z grupy
czyzn zosta o wybranych jeszcze 80 rzemie lników – szewców,
krawców, stolarzy, lusarzy i elektryków – do warsztatów
159
160
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rzemie lniczych w Lublinie, a z grupy kobiet – 120 osób – do prac w
ogrodzie i prac melioracyjnych (…). Pó nym wieczorem dotarli my
do obozu pracy w miejscowo ci Ossowo, w którym mieli my
przenocowa . Gdy znajduj cy si tam ydzi us yszeli, e przybywamy
z obozu w Sobiborze, byli bardzo zdziwieni tym faktem, gdy by on
obozem masowej zag ady, z którego nikt ywy si nie wydosta 161.

Nat enie deportacji do obozów zag ady nast pi o latem i
jesieni 1942 roku i mia o zwi zek z rozkazem Himmlera z 19
lipca o zako czeniu likwidacji gett w Generalnym
Gubernatorstwie („przeprowadzeniu totalnej czystki”) do 31
grudnia 1942 roku. Ostateczn likwidacj getta w Piaskach
poprzedzi o kolejnych kilka „akcji”. W czasie jednej z nich, w
lipcu, wraz z rodzin ( on Rozali , synem oraz trzema
córkami: Mani , Sar i Hajk ) zosta deportowany do Sobiboru
przewodnicz cy piaseckiej Rady
ydowskiej – Mendel
162
Polisecki
. We wrze niu grup
ydów skierowano do
Be ca163, za na prze omie pa dziernika i listopada oko o 4000
ydów deportowano do Sobiboru. W ród nich znale li si
pozostali cz onkowie ostatniego sk adu Judenratu164. Akcj t
kierowa prawdopodobnie SS-man o nazwisku Stribler, który
przyjecha w tym celu z Trawnik [Karl Streibel pe ni funkcj
komendanta obozu w Trawnikach – przyp. E. N.] 165 . Józef
Honig wspomina:
Pami tam e naprzeciwko budynku andarmerii sta a du a szopa –
barak. Wesz oby do niego mo e 500 osób, deportowanych oni wsadzili
tam oko o 2500 osób. Dzieci, starców, wszystkich. Du o si podusi o.
Troch ydów zostawili i wybrali 200 osób do pracy, z kennkartami.
161

Tam e, s. 157-158.
A. Kopciowski, Judenrats in Lublin Districkt, dz. cyt., s. 8; The Central
Database of Shoah Victims' Names... .
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T. Berenstein, dz. cyt., s. 29-30; Piaski Luterskie… .
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A. Kopciowski, dz. cyt., s. 8-9; The Central Database of Shoah Victims'
Names... .
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Piaski Luterskie… .
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Ja nie mia em kennkarty. Waha em si . Niemiec pokazywa – »ty tu, ty
tam, ten tu, ten tam«, a ja szybko krok na prawo. Zaryzykowa em.
Niemiec nie powiedzia »chod tutaj«. Gdyby powiedzia , ju bym nie
. Zgonili nas na podwórze. By taki bogaty yd w Piaskach
Hochman si nazywa . M yn mia w samym mie cie. To by o jego
podwórze przed m ynem. Tam by o wi cej ni 200 osób. Niemiec co
przemawia . Pomy la em sobie, e teraz to ju koniec. Teraz zbada te
200 osób, kto nie b dzie mia kennkarty tego zastrzeli. Ale Niemcy byli
ju zm czeni i kazali nam wróci do getta. Poszed em do naszego
domu stoj cego w pobli u getta. Nikogo tam nie by o. Wszystkich
pognali na Be ec (…). Po dwóch tygodniach Niemcy znów okr yli
getto166.

Miejsce deportowanych zajmowali
ydzi zwo eni z
okolicznych wsi i miasteczek, których nap yw nasili si z
ko cem pa dziernika.
W dniu 8 listopada 1942 roku, w niedziel , mia a miejsce
akcja likwidacyjna getta w Piaskach167. W getcie przebywa o
jeszcze ponad 2000 ydów, którym uda o si unikn
wcze niejszych deportacji. Jako pierwszy zlikwidowany zosta
szpital ydowski. Znajduj cy si tam lekarze oraz chorzy zostali
zastrzeleni, ich zw oki wyrzucono przez okno, a nast pnie
przewieziono na kirkut. ydzi zostali wyp dzeni z domów przez
komando ukrai skie oraz policj
ydowsk i st oczeni w
punkcie zbiorczym przy ulicy Gardzienickiej. W tym miejscu
oficerowie niemieccy, w asy cie Ukrai ców i andarmów,
przeprowadzili selekcj , podczas której wywo ywali ydów
posiadaj cych karty pracy oraz tych, którzy ich zdaniem mogli
posiada jeszcze jakie kosztowno ci. Reszt , oko o 2000
ydów poprowadzili ulic Pocztow na teren cmentarza
ydowskiego mieszcz cego si
przy ulicy Mogi owej
166

L. wietlicki, Józef Honig wspomina, [w:] Piaski we wspomnieniach....,
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R. Kuwa ek, Getta tranzytowe..., s. 159; J. B. Bubicz, Z rozkazu
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(dzisiejszej Mickiewicza), gdzie mia a odby si egzekucja168.
Cztery dni wcze niej z polecenia andarmerii 30 cz onków
Ochotniczej Stra y Po arnej wykopa o tam 3 do y o wymiarach
10 x 5 x 4 metry169. Rozebrani ydzi pojedynczo stawali na
po on w poprzek do u desk 170 . Zabijano ich strza em z
pistoletu w ty g owy a zw oki spada y do rowu. Po jakim
czasie, aby przy pieszy egzekucj Niemcy ustawiali na desce
kilkuosobowe grupy ydów i strzelali do nich z pistoletów
maszynowych. Egzekucja trwa a ca y dzie . Marianna
Krasnod bska wspomina:
ród oprawców byli te tacy, którzy odmawiali egzekucji ydów.
ród nich by andarm, Julek Fogiel, który znalaz si na Majdanku.
Ale chyba kogo mia bardzo wp ywowego, tak twierdzili, e wydosta
si stamt d. I wróci przed t krwaw rod 171, ale sta tylko przy
168

W relacjach liczba zamordowanych 8 listopada 1942 roku szacowana
jest od 600 do 2000 osób.
169
L. wietlicki, Getto w Piaskach..., s. 2; M. J. Janiuk podaje, i by y to
dwa do y, M. J. Janiuk, dz. cyt., s. 95.
170
Wspomnienia Antoniego Kotli skiego, Archiwum Historii Mówionej
rodka „Brama Grodzka - Teatr NN”, www.historiamowiona.tnn.pl;
zeznania: Jana Józefa Budzi skiego z dnia 17 VI 1969 r., Stanis awa
Bogusza z dnia 26 X 1968 r. i 28 IX 1976 r., Boles awa Wojciechowskiego z
dnia 17 VI 1969 r., Edwarda Pituchy z dnia 14 VI 1969 r., Stanis awa
Pisarskiego z dnia 9 V 1968 r. i 28 IX 1976 r., Jana Kocha z dnia 10 V 1968
r., Jana Mojka z dnia 7 V 1968 r., Jana Wojciechowskiego z dnia 25 V 1968
r., Antoniego Gorajskiego z dnia 7 V 1968 r. oraz Wiktora Mardonia z dnia
25 IV 1968 r. ze zbioru OKBZHpNP, IPN, na podstawie materia ów ze
zbioru Lucjana wietlickiego.
171
wiadkowie wydarze egzekucj na kirkucie z 8 listopada 1942 roku
(niedziela) cz sto okre laj mianem „krwawej rody”. Jest to b dne
okre lenie, poniewa „krwaw rod ” okre la si wydarzenia ze rody 3
listopada 1943 roku, kiedy w ramach akcji „Erntefest” (tzw. „do ynek”) w
obozie koncentracyjnym na Majdanku, a tak e w obozach pracy
przymusowej w Poniatowej i Trawnikach w wyniku masowych egzekucji
rozstrzelano cznie 42 000 ostatnich ydów pracuj cych w obozach pracy
na terenie Lubelszczyzny. Akcja „Erntefest” stanowi a etap finalny akcji
„Reinhardt”, ale getta w Piaskach w owym czasie ju nie by o. Wi cej na
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bramie, dalej ju nie poszed . On odmówi strzelania do ydów. I
jeszcze jeden by taki andarm, te tak unika to go przenie li, on si
nazywa Fryderyk Szw k. A tak to byli okropni ci Niemcy: Schultz,
Scholz, Whitring, Bejkus, Kutharc (…) Ukrainiec – »krwawy«
Zygmunt, Rudolf Abel. I ten Borysewicz te tam by , ten Ukrainiec,
granatowy policjant (…). Tak blisko nie by am, ebym zobaczy a jak
strzelaj , tylko widzia am jak ich wyprowadzali. Ale potem sami
andarmi i Ukrai cy si chwalili, jak by o. Potem my chodzili tam
zajrze , a to ziemi przysypane, to ta ziemia si rusza a172.

W trakcie tej egzekucji cz
miejscowej ludno ci polskiej
nie tylko by a grup obserwatorów, ale stworzy a tak e kordon,
który mia pilnowa , by ofiary nie ucieka y z miejsca swojej
mierci. W mi dzyczasie grupa esesmanów pl drowa a
mieszkania w getcie wyci gaj c z ró nych miejsc ukrywaj cych
si ydów. Strza y na kirkucie i na terenie getta s ycha by o
jeszcze trzeciego dnia po „akcji”. Stanis aw Bogusz zeznaje, i
widzia jak Schultz w czasie likwidacji getta zrzuci 5-letnie
dziecko z balkonu pierwszego pi tra, a nast pnie równie jego
matk i ojca 173 . Podobny obraz przywo uje w pami ci Jan
Bubicz:
Widzia em jak ze skrytki pod schodami esesman wyci gn
czyzn , kobiet i dwoje malutkich dzieci. M czyzn zabi z
odleg ci mo e trzech metrów, nast pnie zabi kobiet strza em w
ow , a dziecko, mo e dwuletnie, wzi za r czki i do p acz cego
strzeli z r ki prawie bezpo rednio przyk adaj c pistolet do cia a.
Natomiast niemowl – mo e dwutygodniowe – wzi za nó ki i uderzy
z ca si o p ot, a odlecia a mu g ówka174.

Cz
ukrywaj cych si
ydów rozstrzelano na miejscu,
reszt osadzano w areszcie gminnym, sk d wywieziono ich
temat akcji „Erntefest” w ksi ce pt. 3-4 listopada 1943. Erntefest –
zapomniany epizod Zag ady, red. W. Lenarczyk, D. Libionka, Lublin 2009.
172
Wspomnienia Marianny Krasnod bskiej… .
173
Ze zbioru Lucjana wietlickiego.
174
J. B. Bubicz, Z rozkazu Podziemia..., s. 106-107.
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najprawdopodobniej do Trawnik.
Po likwidacji getta Niemcy powo ali Zarz d Nieruchomo ci
ydowskich, który zaj si zabezpieczeniem mienia po ydowskiego.
Domy nie nadaj ce si do u ytku, synagoga oraz domy modlitwy
(chedery) zosta y zburzone. Pozosta e zaj li wysiedleni w
przewa aj cej mierze z Lublina Polacy, których cz
zaaklimatyzowa a si i pozosta a na sta e w Piaskach175.
Jeszcze przed rozwi zaniem getta, w pa dzierniku lub listopadzie,
w wyniku kolejnych deportacji powierzchnia getta zosta a
zmniejszona. „Ma e getto” znajduj ce si po pó nocnej stronie ulicy
Lubelskiej zosta o zlikwidowane i odt d ydzi zamieszkiwali tylko
jego po udniow cz . Po 8 listopada w Piaskach zorganizowano
tzw. getto szcz tkowe (nazywane równie wtórnym), w którym prawo
pobytu posiadali teoretycznie jedynie ydzi zdolni do pracy. W tym
czasie na terenie Generalnego Gubernatorstwa istnia o jeszcze 60 tego
typu gett, w tym kilka w dystrykcie lubelskim: w Piaskach, Izbicy,
Rejowcu, W odawie, Mi dzyrzeczu Podlaskim, ukowie i Parczewie.
cznie do kwietnia 1943 roku przebywa o w nich jeszcze 20 000
ydów176.
W getcie szcz tkowym w Piaskach do wiosny 1943 roku
przebywa o jeszcze oko o 300 ydów, którzy wykonywali ró nego
rodzaju prace fizyczne 177 . Wkrótce zostali oni przeniesieni do
pobliskiego obozu pracy w Trawnikach. Wi kszo z nich zgin a w
egzekucji okre lanej mianem akcji „Erntefest” (niem. „do ynki”)
przeprowadzonej 3 listopada 1943 roku. Wtedy to, podczas likwidacji
ydowskiego obozu pracy zgin o w Trawnikach 12 000 ydów.
Nielicznym uda o si uciec i ukry w pobliskich lasach. Stworzyli oni
nawet grup partyzanck , któr dowodzi niemiecki yd, by y
175

M. J. Janiuk, dz. cyt., s. 97.
R. Kuwa ek, Getta tranzytowe..., s. 159
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W li cie Starosty Powiatowego z dnia 17 lutego 1943 roku znajduje si
informacja, i w tym czasie w powiecie lubelskim funkcjonuj dwa
ydowskie obozy pracy: w cznej oraz Be ycach, a tak e getto wtórne w
Piaskach, w których przebywa po oko o 300 ydów. Zob.: APL, UOL, sygn.
498/256, s. 73; R. Kuwa ek, Getta tranzytowe..., s. 159. Józef Honig podaje,
z pocz tkiem wiosny 1943 roku w Piaskach by o oko o 600-700 ydów.
Kobiety i dzieci rozstrzelano, natomiast m czyzn wys ano do Trawnik.
Zob.: Zeznanie Józefa Honiga, A IH, sygn. 301/4397, s. 1.
176

59

wojskowy. Miejscowa ludno
organizowa a dla nich zbiórk
ywno ci, jednak e po tygodniu kontakt z nimi si urwa 178 .
Niewykluczone, i w ród nich znajdowali si ydzi przybyli z getta w
Piaskach.
Likwidacja ostatnich, niewielkich skupisk ludno ci ydowskiej na
ziemiach polskich trwa a do listopada 1944 roku, kiedy to z powodu
ej sytuacji na froncie Heinrich Himmler wyda rozkaz o
zaprzestaniu mordowania. W arsenale rodków zastosowanych przez
hitlerowskie w adze okupacyjne w zakresie technicznego i
organizacyjnego przygotowania masowej likwidacji ydów, getta
by y najbardziej skuteczne. Sta y si bowiem instrumentem
dziesi tkowania ludno ci ydowskiej i amania jej ducha jeszcze
przed totaln zag ad . Szacuje si , i w gettach zgin o ok. 25% ich
ludno ci, g ównie z powodu g odu i chorób, jak równie w masowych
egzekucjach.
Getto w Piaskach jako miejsce koncentracji ydów przed
ostateczn zag ad w historii Holocaustu zajmuje miejsce szczególne.
Znamienne jest i wraz z rozpocz ciem akcji „Reinhardt” getto to jako
jedyne w dystrykcie lubelskim mia o charakter zamkni ty. Bliski
dost p do linii kolejowych wiod cych do obozów mierci, obozu
koncentracyjnego i obozów pracy stanowi usprawnienie w procesie
zag ady.
Opieraj c si na dost pnych materia ach mo na ustali , i w
okresie niespe na dwóch lat swojego funkcjonowania getto sta o si
miejscem tymczasowego pobytu blisko 10 000-11 000 ydów, dla
których Piaski stanowi y swego rodzaju przystanek na drodze ku
ostatecznej zag adzie. Oprócz ponad 4000 ydów piaseckich w getcie
przebywa o ponad 6000 ydów przyby ych w transportach spoza
dystryktu lubelskiego (600 ydów szczeci skich i krakowskich oraz
skierowanych tu w czasie niespe na dwóch miesi cy 5500 ydów
zagranicznych – niemieckich i czeskich). Katastrofalne warunki
mieszkaniowe, aprowizacyjne oraz sanitarne sprawi y, i znaczna ich
cz
(oko o 1000 do 1500) ponios a mier jeszcze na terenie getta.
Oko o 2000 ydów zgin o w czasie egzekucji na miejscowym
kirkucie, pozostali za (7500-8000) zgin li w obozach zag ady –
Be cu i Sobiborze.
178

A. Szl zakowa, dz. cyt., s. 119.
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II
Marianna Krasnod bska
YDZI W PIASKACH

Piaski po one przy g ównym szlaku drogowym wiod cym
Warszawa - Lwów - Kowel, przecina g ówna ulica Lubelska
wysadzana drzewkami, a dooko a otoczone s bujnymi kami
oraz rzekami - „Gie czewk ", „Sierotk ", nad którymi wznosi y
si trzy pi kne mosty. W dni wi teczne m odzie polska i
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ydowska wybiera a si w te miejsca, gdzie sp dza a wolny czas
oraz podziwia a pi kny krajobraz. 179
Miasteczko dzieli o si na dzielnice: „Centrum", „Podwale",
„Wajzerówka",
„Makarewice",
„Klamboroszczyzna",
„Jaroszówka" i „Kaczmarszczyzna.
Piaski przed Drug Wojn wiatow zamieszkiwa a ludno
polska i ydowska i t tni y one pe ni ycia. Mieszka ców by o
ponad siedem tysi cy, w tym dwie trzecie ydów, a jedna
trzecia Polaków. Te dwa narody od zawsze
y tu obok siebie
zachowuj c swoj kultur , obyczaje, to samo . Wspó ycie
mi dzy mieszka cami uk ada o si bardzo dobrze. Wszyscy si
znali, szanowali i w miar potrzeby wzajemnie wspomagali.
Czuli my si obywatelami jednej wspólnej Ojczyzny.
Najwi kszym autorytetem dla ydów by - rabin a dla nas ksi dz. By y dwie Gminy, g ówna Miejska na czele z Wójtem i
Rad Gminn oraz Gmina ydowska z jej Przewodnicz cym,
które ci le ze sob wspó pracowa y. Ojciec mój by aktywnym
cz onkiem Cechu, wspó pracowa tak e z rzemie lnikami
ydowskimi, czy y go sprawy zawodowe oraz kole skie.
Zachowa y si w mojej pami ci te fakty, które opisuj .
Rzymskokatoliccy mieli Ko ció i cmentarz katolicki, ydzi
synagog , Dom Modlitwy zwany Pó szkó kiem i cmentarz
zwany Kirkutem. Jedni wi towali w niedziel , drudzy
rozpoczynali szabat w pi tek wieczorem a ko czyli wieczorem
w sobot . wi ta w obu spo eczno ciach przebiega y z
godno ci i nabo stwem.
W Szko ach Podstawowych Nr 1 i Nr 2 pobiera y nauk
dzieci polskie i ydowskie. Budynku szkolnego nie by o, sale
szkolne wynajmowano prywatnie. Po wybudowaniu drugiego,
du ego domu murowanego, moi rodzice pi tro wynaj li (cz
pomieszcze Gminie z przeznaczeniem na sale lekcyjne Szko y
Podstawowej Nr 2). Wi kszo dzieci ydowskich uczy a si w
179

Piaski lubelskie droga na Zamo . Pierwszy dom Jaroszów.
Wikimedia Commons – repozytorium wolnych zasobów. Dane z jego strony
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Szkole Nr 2, czyli w naszym rodzinnym domu. Jak si kiedy
zapytano dziecka, do której szko y chodzi to odpowiada y: do
„Kotli skiego" (kierownik szko y) lub do „Jarosza. W naszym
domu szko a mie ci a si przez 10 lat. W obu szko ach kadra
pedagogiczna sk ada a si z nauczycieli pochodzenia polskiego i
ydowskiego. Mi dzy nimi panowa a przyjazna wi
i
atmosfera. Panie nauczycielki – ydówki, poza przedmiotami
podstawowymi, uczy y ydowskie dzieci religii.
W naszym du ym, nowo wybudowanym domu, mie ci a si
Szko a Powszechna, wi c na du ym podwórku -placu by o
boisko, skocznie itp. z czego po sko czonych lekcjach
korzysta a polska i ydowska m odzie , dzieci z ca ych Piask.
Razem z wnuczk Karpi skich - Marysi ysakowsk cz sto
bawi my si w piaskownicy buduj c pa ace z piasku. W zimie
zje ali my z górki na saneczkach.
Byli my rodzin wielodzietn , wychowywa am si ze
starszym rodze stwem, które ju z awy szkolnej mia o
mnóstwo kolegów i kole anek, tak e narodowo ci ydowskiej,
a pó niej czy y ich wi zy przyja ni, jak te interesy handlowe.
Wiele przygód, wydarze radosnych i bolesnych z tych
dawnych lat pozosta o w mojej pami ci.. S owo - antysemityzm,
by o dla nas zupe nie obce, wprost nieznane.
Na du ym placu, urz dzone boisko sportowe s
o
wszystkim dzieciom - m odzie y szkolnej, jak ydom tak i
Polakom. Grano tam w kosza, siatkówk , by a skocznia w dal,
wzwy , rzucano kul , dyskiem itp. Urz dzano zawody
mi dzyszkolne, powiatowe, gdzie m odzie , tak e ydowska
zajmowa a wysokie miejsca w rozgrywkach. Zim , kiedy nieg
przysypa ziemi , na polu, które by o troch górzyste (po
sprz tni ciu p odów rolnych, ziemniaków, buraków
pastewnych, itp., . bez adnych selekcji na dzieci ydowskie czy
polskie, zje
y one sankami, a starsi ch opcy na nartach. Nie
brakowa o te matek z maluchami zje aj cych z górki, a do
samych k. Panowa a zgoda i wi zi przyja ni. Kiedy zimy
by y srogie a lata upalne.
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odzie ze starszych klas oraz ta co ju szko uko czy a,
zorganizowa a Teatr Amatorski z zespo em muzycznym. W
zespole tym przewa a m odzie
ydowska na czele z
utalentowanym skrzypkiem - Lejb Zypmanem oraz kilkoma
dziewcz tami - ydóweczkami, graj cymi na mandolinach.
Wystawiano adne sztuki sceniczne, mi dzy innymi pami tn
„Chata za wsi ". Próby tego zespo u odbywa y si latem na tzw.
„Ko cielcu" w ruinach Ko cio a Kalwi skiego, 180 a zim w
mieszkaniach prywatnych. Zespó muzyczny gra tak e na wielu
akademiach pa stwowych i szkolnych, odnosi sukcesy z czego
by bardzo dumny jego za yciel - nauczyciel muzyki pan Robert Missol.
Niezapomniany wspania y „Festyn" m odzie y mia miejsce
w Piaskach we wrze niu 1938 r. Na program z
y si pokazy
gimnastyczne, taneczne, a na zako czenie zespó muzyczny da
pi kny koncert. Ch opcy i dziewcz ta - Polacy i ydzi grali na
skrzypcach i mandolinach. Lejba Zypman, Roman, Kozak,
Cesiek Kozie , Ma ka Goldsztajn, Mania Polisecka, Todzia
Szajzynger, Sara Wajnglaz, Fajga Kanar, Hanka Herszynhorm i
inni. Na zako czenie zagrali i za piewali piosenki pt. „Oczy
czarne" oraz „Umówi em si z ni na dziewi ". By o to
pi kne, sentymentalne, wzruszaj ce. Dochody z urz dzanych
imprez, przedstawie teatralnych, by y przekazywane na cele
spo eczne, ze szczególnym przeznaczeniem na budow Szko y
Publicznej. Budynek ten powsta w 1936 na 1937 rok, kiedy
odzie rozpocz a ju nauk . Szko a zosta a wybudowana ze
sk adek mieszka ców Piask i okolicznych wiosek.
Piaski, z racji swojego po enia, stanowi y wa ny punkt
handlowy. Handel rozwija si dynamicznie, gdy tu
zaopatrywali si nie tylko mieszka cy Piask, ale tak e z
okolicznych wsi, a by to obszar bardzo du y, nawet odleg y. W
ka
rod odbywa y si jarmarki, w szczególno ci s ynne na
dalekie okolice targi ko skie, na które zje ali handlowcy
180

Julian Grzesik opracowa dzieje zboru Braci Polskich, kalwi skiego i
lutera skiego w Piaskach Luterskich.
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nawet z odleg ych stron, co wp ywa o na poziom ycia
mieszka ców, a tym samym na rozwój miasteczka.
W handlu prym wiedli ydzi, jak równie w wi kszo ci
rzemios o lekkie do nich nale o. Polacy to urz dnicy,
nauczyciele, rzemie lnicy a reszt stanowili gospodarze rolni.
W miar wzrostu zamo no ci mieszka ców powstawa y
nowe domy, sklepy, itp. Miasteczko stawa o si wi ksze i
liczebniejsze i tak trwa o do wybuchu II Wojny wiatowej. Po
jej zako czeniu Piaski istniej , ale nie ma w nich ydów, z
którymi yli my razem - dzieci, m odzie i starsi - chocia
zachowywali my sw to samo , byli my bardzo z sob z yci.
Kiedy odwiedzam to moje dawne miasteczko my lami
wracam do lat dawno minionych i widz te domy, ludzi po
których zosta a pustka. Jako wiadek wydarze i osób, którzy tu
yli, tworzyli zaznaczyli swoj obecno w historii naszej ma ej
piaseckiej ojczyzny, do tej nostalgicznej, umys owej w drówki,
zapraszam czytelników niniejszych wspomnie ,
Odtwarzam miejsca zabaw oraz tragedii: od wschodu
posiad ci Icka Wajzera zwanej „Wajzerówka". Na wysokim
wzgórzu, na masywnym fundamencie, sta wysoki czerwony
dom sk adaj cy si z dwóch kondygnacji, zamieszka y przez
rodzin Wajzerów. Ni ej po one budynki gospodarcze i
mieszkalne zajmowali zatrudnieni u nich pracownicy.
Dalej by a garbarnia Josefa Wajzera i Szlomy Bursztyna, a
nad rzek Gie czewk m yn wodny, luza, która w naszej
dzieci cej wyobra ni by a jak wodospad „Niagara". Stoj c na
bezpiecznej drewnianej k adce, patrzyli my jak szybko sp ywa
czysta woda, w której mo na by o si przejrze . Wajzerowie,
Bursztyni nale eli do tzw. elity. Zamo ni, szanowani przez
ydów oraz Polaków. Mieli tak e du e gospodarstwo rolne obszar ziemi uprawnej, ki, z maszynami i inwentarzem,:
konie, byd o, kaczki i g si. Rodzina Wajzerów o g bokich
tradycjach religijnych, narodowych, wpisa a si w pami
mieszka ców Piask jako ludzie ambitni, pracowici a nade
wszystko uczciwi. Oferuj c ludziom prac , zapewniali
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mieszkanie oraz godziwe wynagrodzenia. Wieloletni
pracownicy to: Ja ohy, Jaszakowie, Wnukowie, Szyndlowie,
Hermanowie, Borkowie i inni wro li w krajobraz „Wajzerówki"
a w cicielowi wiele zawdzi czali.
Synowie Wajzera a mia ich trzech, ch opcy wysportowani,
inteligentni byli dobrymi uczniami w szkole. Jeden z nich - Icek
- by koleg mojego brata - Stasia, razem si uczyli, cz sto
przebywa w naszym domu. Po uko czeniu Szko y
Podstawowej ich drogi si rozesz y. Sta dalsz nauk
kontynuowa w Krzemie cu Podolskim gdzie zda matur z
zamiarem dalszej nauki na Politechnice Lwowskiej.
Icek Wajzer uczy si w Warszawie, a potem odbywa s
wojskow . Pami tam, jak przyjecha na urlop do Piask i nas
odwiedzi , mia na sobie pi kny mundur wojskowy a na
naramiennikach zw. pagonami obszycie cienkim b yszcz cym
sznureczkiem, co oznacza o podchor aka. By z tego bardzo
dumny, my la o tym by zosta zawodowym oficerem Wojska
Polskiego. Wojna pokrzy owa a jego plany. Dosz a wiadomo ,
e zgin podczas walk w obronie Ojczyzny - Polski, co potem
po wielu, wielu latach okaza o si nieprawd . Kilka lat temu
pojawi si w Piaskach, przyjecha z dalekiej Ameryki.
Najm odszy syn Wajzerów Heniek (Herszek) wspania y
ch opak, zapami ta am go, kiedy na szkolnym festynie we
wrze niu 1938 r. ta czyli my wówczas modnego walca
angielskiego. M odzie polska i ydowska razem bawi a si , jak
te uczestniczy a w wi tach pa stwowych i regionalnych.
Cz
rodziny Wajzerów wojn prze a. Dalsze losy nieznane.
Stalowy most nad rzek Gie czewk by granic dzielnicy
„Wajzerówka" ze s ynnym m ynem wodnym otoczonym kami
i stawami. Mielona tam m ka przeznaczana by a na eksport oraz
na rynek wewn trzny.
Po drugiej stronie ulicy Zamojskiej ki tzw. b onie, latem
y jako pla a nad rzek Gie czewk oraz w ka dy pi tek
przed szabatem gospodynie – ydówki, szorowa y - my y
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gruntownie garnki i po wysuszeniu zabiera y na wózki, by na
czas rozpocz cia wi ta zd
zawie je do swych domów.
Dalej przy ul. Zamojskiej sta du y dom, w którym mieszkali
przewa nie ydzi - kupcy handluj cy zbo em. Dom ten
humorystycznie zwany by „Belwederem". Stanowi w asno
ydowsk . Nieco w g bi, bli ej stawów parterowe
zabudowania s
y za mieszkania. Tam yd - rymarz wyrabia
uprz dla koni ze skóry jak potocznie nazywano „szaflikowa
wyprawa", bo wyrabiano j systemem domowym, a nie w
garbarni. Ma e domki w tym tak e drewniane, ci gn y si do
skrzy owania ulic Zamojskiej, Che mskiej, Lubelskiej i do
drogi wiod cej do wsi Gie czew. Domy te zamieszkiwane by y
przez ludno
ydowsk wykonuj
ró ne zawody.
ówn ulic Piask by a Lubelska zabudowana po obu
stronach. By o to „Centrum" nale ce w wi kszej cz ci do
cicieli ydowskich. Po prawej stronie od wschodu sta du y
„Pa ski Dom" ci gn cy si do ul. Ksi ej. Na parterze mie ci y
si ró nych bran sklepy, zak ady rzemie lnicze, magazyny z
ramp do wy adowania towarów (od ul. Ksi ej) i du ym
placem - podwórkiem. Na pi trach lokale mieszkalne zajmowali
ciciele posesji ( ydzi) oraz najemcy. W dawnych czasach,
by to hotel z zajazdem, w którym zatrzymywali si kupcy z
pó nocy, zachodu udaj cy si na wschód i po udnie. Ten
„Pa ski Dom" stanowi zabytek dawnej architektury. Sp on
podczas dzia wojennych, cznie ze stratami w ludziach.
Z „Domu Pa skiego" najbardziej utrwali y si w mojej
pami ci: sklep galanteryjny, w którym kupowali my koraliki,
ety, cekiny, kolorowe nici DMC do robótek szkolnych na
ró nego rodzaju hafty, czy te ozdób choinkowych.
By y tak e dwa zak ady fryzjerskie prowadzone przez braci Jankiela i Szymka Tajersztajnów. Jankiel Tajersztajn prowadzi
zak ad tradycyjny - golenie, strzy enie, itp. Syn jego - Szloma
by moim szkolnym koleg . Mile wspominam wspólne chwile
sp dzone w szkole. Dobry ucze , elokwentny snu plany na
przysz
. Chcia zosta prawnikiem. Wojna pokrzy owa a
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jego plany. Szloma, ch opak adny, pos uguj cy si j zykiem
literackim, by lubiany przez nauczycieli i kolegów. Skorzysta
z lewych dokumentów i z dwoma ch opcami Polakami,
wyjecha na roboty do Niemiec. lad po nim zagin . Po d ugich
latach dosz a do nas wiadomo , e yje ale do Piask ju nie
wróci, gdy wszyscy z rodziny nie yj wi c z zachodnich
Niemiec wyjecha do Afryki a potem do Australii.
Szymka Tajersztajna zak ad fryzjerski by na miar
dwudziestego wieku. Uczy si zawodu w ekskluzywnym
zak adzie w Warszawie. Sympatyczny, uprzejmy, mówi czysto
po polsku, szybko rozwin swoje umiej tno ci, pierwszy
wykonywa trwa ondulacj . Panie by y nim zachwycone.
eni si z pi kn pann - Zosi Dreszerówn , która by a z
zawodu akuszerk - po
. Zosia i Szymek Tajersztajnowie
prze yli wojn - okupacj niemieck . Zosia ukrywa a si w
Warszawie, a Szymek prze
w Niemieckim Obozie
Koncentracyjnym w g bi Niemiec. Wyjechali i osiedlili si na
sta e w Ameryce Po udniowej. Wyjecha z nimi tak e Szloma.
Przy ulicy Ksi ej znajdowa y si ma e domy mieszkalne
ci gn ce si do ulicy Rybnej. Nazwa ulicy powsta a od
znajduj cych si tam sklepików, w których sprzedawano ryby
jak te i inne artyku y. W znajduj cych si przy tej ulicy domach
jak te w „budkach", nale cych wy cznie do w cicieli
pochodzenia ydowskiego, kwit handel.
Od rogu ul. Ksi ej i wzd
ul. Lubelskiej, a do ulicy
Gardzienickiej, istnia a zwarta zabudowa jednopi trowych
budynków murowanych. Na parterze mie ci y si ró nych bran
sklepy nale ce do ydów, a na pi trach mieszkania w cicieli.
ród tych sklepów najwi kszy wraz z magazynem, by
tekstylny (zwany b awatny), którego w cicielk by a Hana
Bajla ps. Dziobata (twarz po ospie), zawsze dobrze zaopatrzony
a klienci grzecznie obs ugiwani. Hana Bajla to jedna z
najbogatszych kupcowych Piask. Sklepów b awatnych by o
du o, ale u niej by y towary najlepszej jako ci.
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Wszystkie sklepy i zak ady by y zarejestrowane, p aci y
podatki i by y kontrolowane przez urz dników Urz du
Skarbowego z Lublina, zwanych akcyznymi. Na kontrol
wpadali przewa nie w dni targowe tj. w rod . Szukali
nielegalnie przemycanych skór tzw. szlachetnych na futra,
czapki, ko nierze.
Piaski nie posiada y wodoci gu ani te kanalizacji. W wod
zaopatrywali my si ze studni miejskich oraz prywatnych. Na
rogu ulicy Lubelskiej i Gardzienickiej by a g boka studnia z
bardzo dobr ródlan wod z której korzysta a znaczna cz
mieszka ców, przewa nie ydowskich. Tu za studni sta
wysoki w ski dom, humorystycznie zwany „ark ", w którym
mi dzy innymi mieszka o dwóch ydów „nosiwodów". Na
dr gach opartych na swoich ramionach, z dwoma wiadrami
nape nianych wod dostarczali j codziennie swoim sta ym
odbiorcom. Szli z u miechem, czasem tak e z zapytaniem:
„Komu, komu jeszcze wody?" By to ich rodek utrzymania.
Ci ki, ale uczciwy.
Ulica Gardzienicka, przecinaj ca ulic Lubelsk tak e w
wi kszo ci by a zamieszkiwana przez ydów. Za t s ynn
studni by skup zbo a oraz innych produktów rolnych. Bogaci
kupcy mieli swoje magazyny, z których potem je wy adowywali
na samochody i wywozili w g b kraju jak te za granic .
Za magazynami - spichlerzami znajdowa y si lokale
mieszkalne, ma e warsztaty rzemie lnicze, itp. ci gn ce si do
ul. Rybnej. Po drugiej stronie róg Gardzienickiej - Rybnej, by
du y murowany budynek „Dom Modlitwy" zwany potocznie
„Pó szkó kiem". W tym Domu, codziennie modlili si ydzi, a
na zapleczu mie ci a si szkó ka dla ch opców ydowskich.
Nosili oni p aszczyki czarne z grubej satyny, czapeczki okr e
z ma ymi daszkami, czarne buciki i bia e skarpetki. Tam uczyli
si j zyka hebrajskiego. Do Pa stwowej Szko y Podstawowej
nie ucz szczali. Na zakr cie ul. Gardzienickiej znajdowa a si
pi kna Synagoga, w której odbywa y si uroczysto ci religijne,
czasem z udzia em kobiet ydowskich.
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Po drugiej stronie ul. Gardzienickiej ci gn cej si a do ulicy
Lubelskiej przewa nie w niskiej zabudowie by y lokale
sklepowe, warsztaty ró nego rzemios a oraz mieszkania.
I znów przechodzimy do g ównej ulicy Lubelskiej. Domy
tam by y murowane, jednopi trowe, na parterach sklepy
ró nych bran , w tym jeden z pami tnych ekskluzywn
galanteri nale
do Go dy Rojsztajn (zwana Chr chat ) a
drugi sklep z odzie Sukmana Mendla, który sprowadza
najmodniejsze modele z Warszawy. Sklepy te ci gn y si a do
przecinaj cej ul. Lubelsk ulicy Krótkiej, przy której w g bi by
postój samochodowy pojazdów osobowych i ci arowych
miejscowych, jak te zatrzymywa y si tu samochody
dalekobie ne. Przy postoju swoje dy ury pe nili tragarze Lejzor Giecel, Szloma Perc w swoich czapkach, przy których
nosili przypi te tabliczki z napisem „tragarz". Oferowali swoje
us ugi do przenoszenia baga y. Zawsze yczliwi, u miechni ci
a jednak si ró nili. Szloma Parc wysoki, dobrze zbudowany, w
tradycyjnym ydowskim stroju, do swojej pracy podchodzi
zawsze z powag . Natomiast Lejzor Giecel –szczup y,
delikatny, z krótko podstrzy on bródk , ubrany – spodnie,
marynark z lekko rozpi
koszul , by zawsze na luzie, z
humorem, chwyta baga e, pakunki. By bardzo lubiany przez
osoby z m odszego pokolenia a szczególnie za jego dowcipy.
Jak jeden tak drugi – mieli swoich klientów. Jednym z nich by
ks. Piotr Stodulski kanonik - proboszcz parafii w Piaskach.
Giecel by jego tzw. “nadwornym “ tragarzem. Ksi dz cz sto
wyje
do Lublina, a wracaj c mia wiele baga y, bo
kupowa wiece, ró nego rodzaju dewocjonalia itp. oraz rzeczy
osobiste. Utrwali si w mojej pami ci jeden z humorystycznych
epizodów. Ksi dz wróci z Lublina ob adowany pakunkami. Jak
zwykle Giecel “podskoczy ”, przej je i nawi za a si mi dzy
nimi rozmowa – jak si uda a podró , zakupy itp. Ksi dz
poskar si , e odebra obstalowane w zak adzie szewskim w
Lublinie buty. Jego zdaniem nie bardzo si uda y, gdy s za
bardzo obcis e wi c b dzie mia z tym k opot. Giecel jak zawsze
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grzeczny, dowcipny (ale robi to z powag ) zaoferowa pomoc w
tym k opocie. “Prosz ksi dza, znajdziemy na te buty amatora”,
wi c wzi jednego do miary. Up yn jaki czas, ksi dz pyta:
Giecel co z tymi butami? Na co otrzyma odpowied : na co
ksi dzu jeden but, jam mam tylko jeden, akurat si na mnie
nadaje, ale mam nogi dwie. Giecel by sprytny i dowcipny, wi c
ksi dz roze mia si i drugi but mu ofiarowa . Ten piasecki
tragarz by bardzo lubiany przez mieszka ców Piask i okolic.
ode panie, zamo ne, wyje
y po tzw. sprawunki do
Lublina. Kiedy wraca y, do dobrego tonu nale o korzysta z
tragarza, którym oczywi cie by Giecel. Z powag a
jednocze nie z dowcipnymi komplementami niós modne
kapelusze s omkowe, panamy filcowe, zachwycaj c si nimi.
Do dzi w pami ci yj cych, pozosta niezapomniany tragarz
Giecel.
W g bi ulicy Krótkiej ci gn cej si do ulicy Pocztowej sta y
rz dy budek drewnianych nazywane potocznie jatkami. W
jatkach sprzedawano mi so (r bano na drewnianych pniakach)
wo owe, ciel cin , baranin oraz drobiowe. W ród tych jatek
nale cych do ydów by o kilku handlarzy - rze ników
polskich, gdzie sprzedawano mi so wieprzowe, a tak e wo owe
i ciel cin . Handlarze - Berek, Moszek, Chaim, Icek,
Franciszek, Stanis aw, Aleksander i wielu innych, cho byli dla
siebie konkurencj potrafili
w zgodzie. Ka dy mia g ówny
cel - zarobi na swoje i rodziny utrzymanie i w miar potrzeb i
mo liwo ci wzajemnie sobie pomaga .
Mi so sprzedawane w budkach – jatkach by o badane w
miejskiej rze ni przez lekarza – weterynarii. Zdarza o si te , e
z potajemnego uboju (by o ta sze) w rze ni za badanie
obowi zywa y du e op aty, wi c tak rze nicy ydowscy, jak i
polscy, czasem dokonywali ubój potajemny (chocia nale o to
do rzadko ci). Na kontrol do tych jatek wpada policjant
Sierakowski. Handlarze byli bardzo solidarni i wzajemnie si
ostrzegali. Na hakach i na pniakach zawsze by a pi kna
wo owina i ciel cina. Przez wiele lat lekarzem weterynarii by
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Stanis aw Jan Mastalerz, a po jego wyje dzie lek.-wet. Tomasz
Laskowski. Lekarz wet. Stanis aw Mastalerz wyprowadzi si z
Piask - przeniós si do odzi. Pozostawi po sobie dobre
wspomnienia. Dowodem tej wi zi by a okazana mu pomoc w
jego ci kich chwilach ycia. Kiedy w 1939 r. wybuch a wojna
da zna , e znalaz si w bardzo ci kich warunkach.
Przyjaciele ydowscy i polscy postanowili przyj z pomoc .
ydzi ju byli szykanowani przez okupanta niemieckiego, mieli
trudno ci ze swobodnym poruszaniem si po kraju. Odby a si
wi c narada, na której postanowiono udzieli mu pomocy.
Handlarze ydowscy oraz Polacy, w tym Florian opucki i moi
bracia Jan i Aleksander zebrali fundusze i furmankami pojechali
do odzi i przywie li lekarza z on , dwoma synkami do Piask.
Handel legalny zosta zakazany, zatem odbywa si potajemny
w naszych zabudowaniach gospodarczych oraz u ydów Srula i
Godla Hubermanów lub Moszka – Judka Apla, pomaga w tym
cznik, rze nik Mendel Plinka. Potajemnie te bada mi so
lek.-wet. Jan Stanis aw Mastalerz. Trwa o to do stycznia 1941 r..
Potem czno z gettem zosta a przerwana.
Po drugiej stronie ul. Krótkiej tak e istnia a zwarta
zabudowa. Domy ró nej wysoko ci, w których by y mieszkania
i warsztaty rzemie lnicze. Na ko cu ulicy sta adny pi trowy
dom mistrza krawieckiego - Chaima Drelichmana. Chaim
Drelichman by cz owiekiem ambitnym, z jego zak adu
krawieckiego wychodzili wyszkoleni uczniowie z tytu em
czeladnika. Szkoli ch opców ydowskich i polskich na dobrych
rzemie lników. By tak e aktywnym cz onkiem Komitetu
Budowy nowej Szko y Podstawowej w Piaskach. Pozostawi po
sobie bardzo ciep e wspomnienia.
Na tamte czasy - doskona y zak ad krawiecki, w którym
ubierali si zamo ni obywatele Piask i okolicy. Mistrz, by
cz onkiem Cechu w Lublinie z uprawnieniami do szkolenia
uczni w tym zawodzie. Uczniowie jego uzyskiwali dyplomy
czeladnicze i mistrzowskie. Pan Drelichman zasiada tak e w
komisjach egzaminacyjnych w Cechu Krawieckim w Lublinie.
72

Jego córka Hanka by a moj serdeczn kole ank od pierwszej
klasy Szko y Powszechnej. Uczennica zdolna, pilna, pi knie
deklamowa a wiersze, gra a na mandolinie. Wyst powa a wraz
z zespo em muzycznym sk adaj cym si ze skrzypków i
mandolinistów na uroczystych akademiach szkolnych.
Pami tam w jej wykonaniu wiersz w narodowe wi to 11
listopada pt. „Legionista". W zespole muzycznym by a
wi kszo uczni pochodzenia ydowskiego, która tak e by a
patriotyczna. Byli my dzie mi jednej polskiej ziemi. Nasz
Ojczyzn by a Polska.
Drugim renomowanym mistrzem - krawcem by Dawid
Karp. Krawiec m odego pokolenia zawodu uczy si w
Warszawie. Specjalista m skich garniturów, które wykonywa
solidnie, zgodnie z panuj
wówczas mod . Ubierali si u
niego m odzi, zamo ni panowie. Ten ceniony rzemie lnik mia
swój zak ad krawiecki w jednym z lokali mieszcz cym si w
naszym rodzinnym domu przy ulicy Lubelskiej. Jak si troch
dorobi kupi wi kszy lokal w Centrum, dzielnicy ydowskiej.
W Piaskach by o wielu krawców ydowskich, ale ci dwaj byli
najlepsi i wykonywali „sztuki" z najlepszych tkanin jak: „we ny
angielskie", „bialskie", krepy itp. Natomiast tak zwani
„tandeciarze", szyli z tkanin tanich jak „korty", „cajgi"
„drelichy", lecz z tych tkanin by a ta sza robocizna. Jak jedni,
tak drudzy mieli pe ne r ce roboty i swoich klientów.
Na drugim rogu ulicy Krótkiej i Lubelskiej by du y lokal, w
którym mie ci a si „herbaciarnia" Chaima Goldfarba.
Zatrzymywali si tam tak e pasa erowie - podró ni, oczekuj cy
na autobusy udaj ce si w stron Lublina, Zamo cia, Che ma i
innych dalszych, bliskich, miejscowo ci. Herbaciarnia dobrze
prosperowa a, gdy by a dobrze zaopatrzona oraz obs uga by a
uprzejma. Nad frontowymi drzwiami, wisia du y szyld, na nim
napis -„Herbaciarnia, artyku y spo ywcze oraz kolonialne".
Kolonialne to: pomara cze, mandarynki, cytryny, kawa, kakao.
Na te czasy stanowi y one wielki „rarytas".
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I znów przy g ównej ulicy Lubelskiej zwarta zabudowa
domów jednopi trowych i parterowych, w których mie ci y si
sklepy ró nych bran i warsztaty rzemie lnicze ci gn ce si a
do ulicy Koziej. W tym to ci gu by a piekarnia nale ca do
Polaka - Micha a ysakowskiego i sklep spo ywczy Franciszka ysakowskiego, którzy byli w cicielami tej
posesji. Natomiast pozosta e domy wraz z oficynami stanowi y
asno kupców i rzemie lników ydowskich.
Przy ulicy Koziej róg ulicy Lubelskiej, mie ci a si du a
wytwórnia wód gazowanych - Icka Mejera i Szlomy Kaca. W
du ych syfonach (blacha - miedziana) sprzedawano tzw. „wod
sodow ", do której mo na by o dodawa sok - malinowy,
cytrynowy, pomara czowy i inne. W szklanych hermetycznie
zamykanych butelkach pyszna lemoniada czy oran ada. Córka
Mejera, Rywka chodzi a z nami do szko y. By my
uczennicami w jednej klasie, cz sto nas do wytwórni zaprasza a
i cz stowa a wie ymi napojami.
Po prawej stronie ul. Koziej domy mieszkalne ci gn y si do
ulicy Pocztowej. W oficynach mie ci y si warsztaty szewskie,
krawieckie i inne. Po lewej stronie ulicy Koziej sta y ma e
cha upki drewniane, które nale y do ydów. W pami ci mojej
utrwali si stary powro nik, który na do du ym podwórku
kr ci grube powrozy. My dzieciarnia, przystawa my i z
podziwem obserwowali my jak on to szybko wykonuje.
Czasem przynie li my wiadro wody ze studni, w której moczy
konopie, paku y z których wykonywa te sznurki i powrozy.
Najwi ksz rado ci dla nas by o, gdy da nam link na
skakank .
Dalej szklarze Rozenbergowie, wstawiali szyby do
przynoszonych ram okiennych, jak te wykonywali us ugi w
domu klienta. Mieli w sta ej sprzeda y lustra, ramki drewniane
oraz ró ne tanie obrazy.
Po lewej stronie - róg ul. Koziej i Lubelskiej sta du y
pi trowy, murowany dom. Na parterze na miar tamtych czasów
adny sklep przyci ga klientów po zakup napoi alkoholowych.
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cicielem sklepu by szanowany kupiec - Mosze Cukier.
Powa ny, z d ug brod zawsze z nakryt g ow (czapka z
ma ym daszkiem) p aszczem zw. cha atem z u miechem
obs ugiwa kupuj cych. Pan Mosze posiada na t dzia alno
wymagane zezwolenie zwane - koncesj . By bogatym
ydowskim kupcem. Na pi trze z du ym balkonem mieszka z
rodzin . W nast pnym du ym pi trowym domu, tak e
ydowskim, by a restauracja ze sprzeda
mi sa i w dlin,
wynajmowana przez Polaka - Kotli skiego, a na górze mieszka
ciciel - yd.
W dalszej zwartej zabudowie, znajdowa y si ró nych bran
sklepy, warsztaty wytwórcze i us ugowe. Na pi trach oraz w
oficynach by y mieszkania w cicieli jak te lokatorskie.
Kolorowe wysoko zawieszane szyldy upi ksza y szare budynki
jak te zaprasza y do zakupów oraz innych oferowanych us ug.
Na ko cu tej zabudowy, w zadbanym du ym domu, na
pi trze mie ci a si Gmina ydowska. Jak zapami ta am,
jednym z pracowników by wykszta cony prawnik, pan Mejer
Kuria ski (m
dentystki - Heleny Kuria skiej). Zawsze
elegancki swoim sposobem bycia wzbudza powag , szacunek,
którym darzyli go wszyscy mieszka cy Piask. Ubiera si
modnie.
Na frontowym, niezabudowanym placu by a du a, g binowa
studnia. Przy pobieraniu wody nale o kr ci du ym elaznym
ko em. Studnia by a w asno ci miasteczka i ka dy móg z niej
korzysta - czerpa wod .
Za studni na niskich drewnianych p askich straganach,
rozk adano du e (w kszta cie owalnym) wiklinowe kosze, na
którym ydowskie handlarki - przekupki sprzedawa y warzywa
i owoce. Najatrakcyjniejsze by y s odkie dzikie czere nie, na
których ch tnie osiada y muchy odganiane zielonymi
ga zkami. Zamo niejsze przekupki cz sto przykrywa y kosze
gaz (by a do droga). K opotu z umyciem owoców nie by o,
gdy mo na by o je umy przy studni. Handlarki g no
zachwala y swój towar: „Komu szczaw, kapusta, komu trze nie,
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jabki, gruszki, komu, prosz kupuj paniusia!" Handlarki
zaopatrywa y si w towar podczas rodowych jarmarków u
polskich rolników, a potem ca y tydzie sprzedawa y na swoich
straganach. To by ich sposób na ycie!
Za straganami sta y drewniane domy nale ce do
zamieszka ych w nich rodzin polskich i ydowskich. Wyrób i
sprzeda myd a. Pracownia nowego obuwia, wyrób i sprzeda
skór - „giemza" „chrom" - Ulrycha Cymermana.
adny du y, wielofunkcyjny dom z pi knym ogrodem,
budynkami gospodarczymi nale
do bogatego kupca
handlarza zbo em pana Gecla. Przez d ugie, d ugie lata
wynajmowany by przez Urz d Gminy dla Pa stwowej Policji.
Mie ci si tam komisariat i mieszkanie dla Komendanta Policji.
Od frontu domu, by a restauracja ze sto em bilardowym,
zapleczem kuchennym i magazynem. W domu tym mieszka
wraz z rodzin w ciciel ca ej nieruchomo ci.
Nast pna posesja – dom parterowy z zabudowaniami
gospodarczymi bogatego kupca – Mosze Judka Apla. W
centrum Piask przy ul. Lubelskiej przerywa du y wolny plac, na
którym w okresie letnim przekupki ydowskie handlowa y
owocami i warzywami. W g bi sta y ma e drewniane parterowe
chatki. Nale y one do Polaków i ydów. Wi kszo stanowili
Polacy. W tych drewnianych domkach mieszkali rzemie lnicy
wiadcz cy drobne us ugi oraz pracownicy sezonowi zwani
potocznie wyrobnikami - ludzie bez adnych kwalifikacji.
Za w sk uliczk wiod
do ka dej z tych cha upek sta
du y murowany dom z wysokim poddaszem wykorzystanym na
mieszkanie. Na wysokiej podmurówce by obszerny parterowy
dom rodziny Ciesielskich. Ca y parter przeznaczony by na cele
handlowe. Mie ci a si restauracja z wyszynkiem napoi
alkoholowych. S ynna „Restauracja u Pawlusia" Ciesielskiego.
Sprzedawana by a te w dlina w asnego wyrobu. W dni targowe
przygrywa a orkiestra, by umili czas sp dzony przy kieliszku,
smacznej kie basie, kaszance czy obiedzie. Cz sto kupcy,
rolnicy, za atwiali tu swoje transakcje handlowe zakrapiane
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wódk piwkiem, przek sk zwane potocznie „litkupem".
Klientami byli handlarze polscy i ydowscy.
siadami Ciesielskich by a rodzina Honigów. Moszek
Honig tu po pierwszej Wojnie wiatowej wraz z on Ruchl z
d. Diament, nabyli t posesj wspólnie z drugim ydem Srulem Huberbanem.
W domu Moszka Honiga mieszka a rodzina polska, która u
niego pracowa a (handel byd em i kontakty z ziemskimi
maj tkami).
Tak e u Srula Hunbermana mieszka a polska rodzina
zatrudniona w jego dzia alno ci handlowej (handel byd em).
ugi murowany dom z wysok podmurówk z suterenami, a
nad nimi wysoki parter stanowi wspó asno tych dwóch
rodzin, którzy przedzielili budynek jak te i du y plac - ogród
wzd .
Moszek i Ruchla Honigowie mieli trzy córki Sal , Todzi i
Chajk oraz synów - Mordk i Josefa. Senior - Moszek
zajmowa si handlem byd a. Mia kontakty handlowe z
cicielami maj tków ziemskich - dziedzicami oraz skupywa
byd o od rolników. W swoich pomieszczeniach gospodarczych
stawia zakupione sztuki na opas, a po osi gni ciu odpowiedniej
wagi odstawia je do dalszych miast na rze , itp. Byd o to
obs ugiwane by o przez najemników ydowskich, jak te i
polskich. Tak sam dzia alno
handlow prowadzi Srul
Huberman.
Honigowie mieli te przy zabudowaniach ma y domek
drewniany (w podwórku), w którym przez d ugie lata mieszka
Icek Nudel z ca swoj rodzin sk adaj
si z ony, 7 córek i
2 synów. Icek handlowa go biami oraz zajmowa si
faktorstwem. Ta rodzina jest i by a mi bardzo dobrze znana,
opisz o tym w innej kolejno ci. Po zmianie zamieszkania, a do
przesiedlenia w Getcie, córka Honigów Sala wysz a za m za
bogatego kupca - Necmana i zmieni a miejsce zamieszkania.
Todzia i Chajka to jeszcze m ode dziewczynki - uczennice
szko y podstawowej. Syn Mordka odby s
wojskow w 24
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pu ku u anów w Kra niku, bra te udzia w wojnie we wrze niu
1939 r. Dosta si do niemieckiej niewoli, z której uda o mu si
zbiec i wróci w rodzinne strony. Józio Honig przyucza si
rzemios a - handlu przy ojcu. W ich domu w suterenie by
szewski zak ad - naprawa obuwia - yda Lejzora. W drugim
pomieszczeniu (suterenie) mieszka a rodzina, która pracowa a u
Honiga Moszka. Obrz dzali byd o oraz dozorowali ca posesj .
W drugiej po owie domu mieszkali Lai i Srul Hubermanowie
z najstarszym synem God em i córkami. Srul Huberman i jego
syn Gode tak e zajmowali si handlem byd a. Nale eli do
uczciwych handlarzy. Znane mi te rodziny czy o nas bliskie
siedztwo oraz handlowe interesy moich braci - Janka i
Aleksandra. Hubermanowie zajmowali ca e mieszkanie na
parterze budynku, a w suterenie mieszkali zatrudnieni na sta e
ich pracownicy. By a to tzw. rodzina wyrobników Gawryluków.
W domu Honigów i Hubermanów oraz w du ym ogrodzie,
cz sto zbiera a si m odzie
ydowska tzw. mietanka.
Pami tam jak manifestowali (krótko przed wojn ) i dosz o do
zatargu dwóch organizacji. Ch opcy z „Bejtaru" nosili
jasnobr zowe mundury a z „Szomera" szare. W „Szomer"
zgromadzona by a m odzie biedniejsza. Dosz o mi dzy tymi
organizacjami do jakiego zatargu i wówczas ingerowa a Polska
Policja. Jedni wznosili okrzyki na cze „ aboty skiego",
drudzy wo ali: „szomer, szomer". Mo e nie dok adnie, ale
pozosta o to w mojej pami ci. Dzia o si to na ul. Lubelskiej
blisko naszego domu, a ich uczestnicy byli dobrze znani.
W szeregach Organizacji „Bejtar" ( aboty ski) skupia a si
elitarna m odzie ydowska, któr tak e czy y przyjazne wi zi
ze „Strzelcem". Kiedy Organizacja Strzelca urz dza a jakie
imprezy to byli na nie zapraszani „Bejtarzy" i odwrotnie.
Panowa a wspó praca i tolerancja. Mordka Honig, Gode
Huberman i ich bliscy koledzy godnie reprezentowali m odzie
ydowsk . Obydwaj odbyli obowi zkow s
wojskow .
Mordka w kawalerii a Gode w ci kiej artylerii jako czo gista.
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Gode zwany potocznie „Bendebak" by serdecznym
przyjacielem mojego brata Olka do ko ca ycia od wczesnego
dzieci stwa. Obaj prze yli beztroskie dzieci stwo i tragiczn
odo udzielaj c sobie wzajemnej pomocy. Po kilku latach,
po wojnie Gode opu ci Polsk , osiedli si w Niemczech we
Frankfurcie, gdzie zmar , a ona Mania z córk i synami Ickiem
i Jankiem nadal tam mieszkaj . Brat umar wcze niej od God a,
który bardzo prze Jego mier . To by a prawdziwa przyja .
Za posiad ci Hubermanów ci gn a si posesja polskiej
rodziny - Kowalskich. Dom o adnej architekturze, otoczony
ogrodem, s siadowa z obydwu stron z w cicielami ydami, z
którymi nie by o adnych sporów, konfliktów, tylko zgoda,
przyja s siedzka. Za nimi sta parterowy dom mieszkalny i
ma y, pi trowy murowany budynek, w którym by y dwa lokale
sklepowe. W jednym sprzedawano wapno, a w drugim szczotki,
dzle i farby. Na pi trze mieszka w ciciel, nazwiska nie
pami tam. Za tymi budynkami frontowymi, w g bi by wysoki,
nowy murowany budynek z obszernym placem, gdzie mie ci a
si olejarnia -Arona Barga i Mosze Feldzmana. Wje
y tam
furmanki z ro linami - ziarnem olejowym, gdzie go przerabiano
na olej i ró nego rodzaju smary. By a tam wytwórnia, a obok
hurtowa i detaliczna sprzeda cennego artyku u spo ywczego.
Nast pna posiad
jeszcze wi ksza, adniejsza, od frontu
ul. Lubelskiej, to du y murowany dom, z szerok bram
wjazdow . W g bi sta dom do d ugi z drzewa, dalej
murowany, parterowy budynek, z g bokimi piwnicami,
otoczony du ym placem -podwórkiem i ogrodem - sadem.
cicielem tej posesji by bogaty kupiec ciesz cy si wielkim
powa aniem w ród ydów, a tak e Polaków, pan Wolf Abram
Akiersztajn. Panu Abramowi powagi dodawa tradycyjny strój
ydowski oraz d uga zawsze starannie uczesana broda. Bogaty
handlarz byd em, wraz z zi ciem Jankiem (nazwiska nie
pami tam) mieli fili „Mleczarni - Siedliszcze", która mie ci a
si w pomieszczeniach znajduj cych si w g bi w asnej posesji.
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By a tam zlewnia mleka skupowanego od okolicznych rolników
oraz wyrób mas a i sera.
W domu frontowym na pi trze mieszka pan Abram z
rodzin oraz lokator - Dr lek. med. - Edmund Warza ski, który
by wielkim przyjacielem ydów. Mia wielk wdzi czno dla
ydów za udzielon mu pomoc, jak otrzyma po rewolucji
rosyjskiej, kiedy uda o mu si uciec wraz z trójk dzieci ( ona
zosta a zabita) od bolszewików, zatrzyma si w Piaskach i
wówczas ydzi udzielili mu pomocy - schronienia. Zamieszkali
u Abrama Akiersztajna, gdzie otworzy gabinet lekarski.
Wdzi czno dla ydów okazywa przez ca e swoje ycie. W
czasie okupacji niemieckiej ze szczególn trosk odnosi si do
gn bionych ydów i w miar mo liwo ci udziela pomocy
lekarskiej oraz materialnej.
Na parterze budynku frontowego by y du e lokale sklepowe
dzier awione przez Polaków. Sklep tekstylny - Rolniczej
Spó dzielni, sklep odzie owy i sklep wyrobów metalowych. Od
strony podwórza mieszkanie trzyizbowe zajmowa a rodzina
Akiersztajnów i ma e pomieszczenie dla dozorcy. S siadem
pana Abrama by w ciciel nast pnej posesji - Marek
Karpi ski. S siedzi yli w zgodzie.
W ko cu lat dwudziestych w domu Karpi skich zamieszka
yd lek. med. Edmund Trejwisz z on i ma córeczk Hank .
Dr Trejwisz utrzymywa przyjazne kontakty z elit ydowsk .
Mia tak e serdeczne podej cie do chorego i szybko zaskarbi
sobie wielkie uznanie. Mówiono o nim, e zna si dobrze na
chorobach i stawia w ciwe diagnozy.
Doktor Edmund Trejwisz jednakowo traktowa wszystkich
pacjentów. Gdzie spostrzeg bied , to za wizyt lekarsk zap aty
nie pobiera , a nawet za swoje pieni dze wykupowa leki. D ugo
ludzie z Piask i okolic pami tali o doktorze Judymie.
Jako dziecko mieszkaj ce w s siedztwie (po stronie
przeciwnej g ównej ulicy) mia am mo liwo bywania w domu
doktorostwa i bawienia si z ma Hani , która pilnowana przez
niani cz sto bywa a te u nas. Hania Trejwisz by a grzeczn
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dziewczynk mia a pi kne lalki i inne zabawki. Dzieci ch tnie
si z ni bawi y, na co pozwalali tak e jej rodzice. Po kilku
latach pa stwo Trejwiszowie wyjechali z Piask pozostawiaj c
po sobie dobre wspomnienia - wspania y cz owiek i lekarz. Ja na
pami tk otrzyma am fotografi Hani i pani Trejwiszowej, któr
posiadam. Dr Trejwisz by wybitnym lekarzem praktykiem, ale
tak e naukowcem, w zwi zku z tym opu ci Piaski, przeniós si
do Bia egostoku i tam po wi ci si pracy naukowej na
Akademii Medycznej. Z Piaskami utrzymywa kontakt przez
rodzin Kanarów, z któr by mocno zaprzyja niony. Ju
nieliczni yj , którzy pami taj tego wybitnego lekarza humanist , nazwanym doktorem - „Judymem".
Po wyje dzie z Piask dr lek. med. Edmunda Trejwisza,
gabinet po nim obj dr med. Nadworny wraz z on lekarzem
dentyst i córk Irk . Pa stwo Nadworni zamieszkali przy ulicy
Lubelskiej w domu Franciszki Kobyla skiej. Byli dobrymi
lekarzami - on internista, ona - stomatolog. Popierani przez
spo eczno
ydowsk a tak e cieszyli si wielkim szacunkiem
okazywanym przez ludno polsk . Irenka, dziewczynka adna,
kole ska, lubiana przez m odzie ydowsk i polsk nawet po
wyje dzie z Piask utrzymywa a serdeczny, listowny kontakt. Po
kilku latach pobytu i dzia alno ci w Piaskach wyjechali do
Warszawy, gdzie pan Nadworny otworzy w asn klinik
lekarsk . Pozostawi po sobie mi e wspomnienia.
Nast pna posiad
przy ulicy Lubelskiej, sk ada a si z
dwóch murowanych domów, w g bi oficyny mieszkalne,
budynki murowane - warsztaty, magazyny oraz du y plac podwórze. We frontowym parterowym budynku by y dwa
lokale sklepowe - galanteria (pasmanteria) ma a drogeria
po czona ze sprzeda ksi ek. Za sklepami by o mieszkanie
nale ce do rodziny w ciciela.
Du a brama wjazdowa, furtka do przej cia i nast pny dom
pi trowy. Na pi trze z balkonem mieszka w ciciel ca ej
posesji - Srul Pogoda. Na dole znajdowa a si piekarnia z
wyodr bnionym lokalem, w którym sprzedawano pieczywo.
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Srul Pogoda wraz ze swoim synem prowadzili
Przedstawicielstwo Maszyn Rolniczych Fabryki Moryca w
Lublinie. Mieli tak e w asn odlewni oraz rozbudowany
Zak ad Mechaniczny, gdzie powsta y warsztaty szkol ce
uczniów. Okoliczni rolnicy nie musieli je dzi po zakup
kieratów, m ynków, m ocarni, sieczkarni, itp. poza Piaski, gdy
zaopatrywali si u Srula Pogody. Na wszelkie wyroby dawali
gwarancj , a jak zachodzi a potrzeba, wykonywali wszelkie
naprawy we w asnym zak adzie. Zatrudnia u siebie dobrych
fachowców, którzy tak e szkolili uczni, potem otrzymywali
wiadectwa czeladnicze oraz po zdaniu egzaminu w Cechu,
dyplomy mistrzowskie. Trwa o to do wybuchu wojny 1939.
W podwórzu posesji Srula Pogody by a studnia z bardzo
dobr
ródlan wod . Studnia z pomp zawsze dobrze
ustawiona i bez wi kszego wysi ku s siedzi w t wod si
zaopatrywali. Pan Srul Pogoda by cz owiekiem uczynnym,
yczliwym, nie da adnej zap aty za wod . Cz owiek wiat y,
siad z przeciwka by cz stym go ciem w naszym domu.
Zaprzyja niony z moim ojcem, prowadzili rozmowy na ró ne
tematy. W tym czasie nie by o telewizji, do rzadko ci nale o
posiadanie aparatu radiowego (u nas najpierw by aparat
„detektyw" na s uchawki, a potem aparat „Telefunken"), wi c
ka da pos uchana wiadomo podlega a w ciwej dyskusji.
Ojciec mój do cz sto s
porad pisa tak e umowy oraz
inne obowi zuj ce pisma. By o to w ramach przyja ni i
siedztwa. Pami tam jak pan Srul Pogoda mia na swoim
utrzymaniu zubo
kuzynk z dwójk nieletnich dzieci, której
wyjecha do Palestyny. Niezapomniany dzie , w którym
przysz a wiadomo o jego mierci i w tym momencie krzyk,
al, rozpacz, a jej czarne w osy zamieni y si w siw biel. To
nag e wydarzenie by o ogromnym wstrz sem dla rodziny, a
tak e dla mieszka ców Piask. Rodzina Srula Pogody zapisa a
si w pami ci mieszka ców Piask jako ludzie uczciwi i
yczliwi.
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W stron Lublina dalsze zabudowania nale y do
mieszka ców Polaków. W jednym z tych domów oprócz
lokatorów Polaków mieszka
yd - wspó
ciciel spó ki
samochodowej. Okaza si bardzo nieuczciwym tak dla ydów
jak te dla Polaków. Zaci ga kredyty - po yczki, których nie
sp aca . Sta si niewyp acalny i straci u ludzi kredyt zaufania.
Wpad na pomys , ubezpieczy na wysok sum mieszkanie i w
nied ugim czasie spowodowa po ar. W ciciel domu oraz inni
lokatorzy ponie li du e straty, on natomiast co warto ciowe z
mieszkania wyniós , a z po aru mia mie czysty dochód.
Wszyscy wzruszeni losem pogorzelców na razie jego nie
podejrzewali, raczej ofiarowywali pomoc. I temu Ickowi okaza
wielkie wspó czucie w ciciel nowo wybudowanego domu
yd zwany „Kierd " (w ciwe nazwisko Zelman - Wajzyher)
zaoferowa trzyizbowe mieszkanie na drugim pi trze. Po dwóch
latach w domu „Kierdy" wybuch po ar, który jak potem
wykaza o ledztwo spowodowany by umy lnie przez tego
samego sprawc . ydzi jak te Polacy pot pili ten czyn, a
sprawca - Icek zosta ukarany. W ciciel posesji poniós du e
straty materialne, których mu nikt nie zwróci , gdy dom by
nowo wybudowany i nie zd
go ubezpieczy .
W tzw. „Centrum" Piask, za Domem Modlitwy, który
znajdowa si przy ul. Gardzienickiej róg ul. Rybnej w g bi
plac potocznie zwany „Magistrackim", sta ma y domek, w
którym mieszka Stary M dry Rabin. Obok tej „cha upki" by o
kilka domów drewnianych nale cych do w cicieli Polaków.
Jak pami tam to rodzina - Switaczów, Latkowskich, Królów,
Konikowskich, Paprzyckich, Bogudzi skich i innych. Dla nich
siedztwo z M drym Starym Rabinem by o wielkim dobrem.
W trudnych sprawach yciowych zwracali si do Niego o
pomoc - porad . Ten wiat y Rabin potrafi tak e pogodzi
zwa nione strony jak ydowskie, tak e polskie.
Za placem „Magistrackim" by a krótka ulica „Bednarska",
która nale a do dzielnicy „Makarewice". Przy ul. Bednarskiej
mieszka y tylko dwie rodziny ydowskie - drobni handlarze.
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Pozostali mieszka cy dzielnicy „Makarewice" to ludno
polska - rolnicy posiadaj cy tam swoje ogrody oraz pola
uprawne.
Ma a dzielnica zwana „Klamborowszczyzn " by a w
centrum przy ulicy róg Partyzantów dawniej Pi sudskiego i
ulicy Lubelskiej, a do „Kaczmarszczyzny".
W dzielnicy „Klamborowszczyzna" znajdowa si du y plac
targowy, gdzie odbywa y si s ynne rodowe jarmarki. Kwit
handel - skup - sprzeda g ównie opanowany przez handlarzy
ydowskich. Zje
y furmanki ob adowane p odami rolnymi,
drobiem, nabia em, itp. Stragany zape nione ró nymi towarami
przemys owymi oraz drobnej wytwórczo ci. Zawsze pe no tzw.
naganiaczy - faktorów oferuj cych towary, reklama g no
wykrzykiwana, a nawet piewana. I tak mija co tydzie
rodowy jarmark, po którym by o sprz tanie, liczenie zarobku, a
potem b oga cisza. Wszystko odbywa o si z tradycj i
zapotrzebowaniem jak ze strony ydów czy Polaków. W tej
ma ej dzielnicy „Klamboroszczyzna" by o kilka nowych
domów, g ównie zamieszka ych przez ich w cicieli oraz du e
zabudowania po dawnym „Syndykacie". Mie ci a si w nim
przez kilka lat Szko a Podstawowa Nr 1, sala kinowa oraz
wietlica ró nych organizacji. W salach tych odbywane by y
ró ne imprezy okoliczno ciowe, zabawy taneczne, zebrania
organizacyjne, itp. Bawili my si wszyscy, jak ydzi tak te
Polacy zgodnie z tradycj i mo liwo ciami. W tych nowo
wybudowanych domach wynajmowali mieszkania przewa nie inteligencja tj. urz dnicy, nauczyciele. Mieszka y tam tak e
panie nauczycielki Irena Frydman z mam Wand , pani Irena
Rejman z m em oraz przedstawiciel fabryki maszyn do szycia
„Singera" (nazwiska nie pami tam), wszyscy pochodzenia
ydowskiego.
Dalej domy w cicieli polskich ci gn y si a do s ynnej
„targowicy". „Targowica" to ogromny plac otoczony
drewnianymi barierami z szerokimi dwoma wej ciami i
wyj ciami. W ka
rod odbywa y si targi handlowe. W tym
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dniu wszystkie drogi prowadzi y do Piask. Na jarmark zje ali
si nie tylko z bli szych czy dalszych okolic, przyje ali tak e
kupcy z zagranicy na s ynne targi ko skie. To by o miejsce
zawieranych transakcji handlowych, spotka rodzinnych,
nawi zywania nowych kontaktów handlowych a cz sto
matrymonialnych. Miejsce spacerów roze mianej m odzie y,
jak polskiej tak te ydowskiej. Tu mo na by o ogl da barwny
pejza miasteczka. Wie niacy cz sto byli ubrani w swoje
ubrania ludowe. ydzi ortodoksyjni nosili d ugie brody i pejsy,
byli ubrani w d ugie cha aty i jarmu ki na g owach, inni
zreformowani nosili si po europejsku, jedni skromnie drudzy
bogato. Rozmowy prowadzone by y w j zyku ydowskim,
literackim polskim i wiejsk gwar , jak komu by o wygodniej i
zrozumiale. Nad porz dkiem czuwa a policja, tropi c
kieszonkowców, którzy czyhali na okazj dokonania kradzie y.
adna piosenka nie odda kolorytu atmosfery jarmarcznej, by o
to co niepowtarzalnego! eby to zrozumie , trzeba zobaczy
asnymi oczyma. Ka dy jarmark egnany by jak przez ydów
tak te przez Polaków - do zobaczenia za tydzie !
Za targowic zaczyna a si dzielnica „Kaczmarszczyzna"
zamieszka a przez Polaków posiadaj cych gospodarstwa rolne,
drobnych rzemie lników, handlarzy, itp. Dzielnica ci gn a si
do granicy Piask, ko cz c si na rzece „Sierotce", nad któr
by pi kny elbetonowy most.
Na po udnie za targowic w ród pól latem szumi cych
osami zbó , a zim zasypanych bia ym niegiem, znajdowa
si cmentarz zwany Kirkutem. By otoczony wysokim p otem
oraz obsadzony drzewami, na których wierka y ptaszki, a zim
kraka y wrony.
Na drugiej stronie ulicy Lubelskiej zaczynaj c od wschodu,
przed skrzy owaniem ulic: Zamojskiej, Che mskiej, Lubelskiej
i drogi do wsi - Gie czew, sta dom zwany Rogatk , za nim w
bi drewniane zabudowania mieszkalne i gospodarcze
nale ce do w cicieli ydowskich i polskich. By a tam du a
85

ku nia Chaima Feldmana, a bli ej k zw. b oniami wyrabiano
sznurki i powrozy tak e przez ydów.
Na rogu ulic - Che mskiej i Zamojskiej „Organistówka" i
„Wikarówka" nale
do Parafii Rzymsko-Katolickiej w
Piaskach. To s siedztwo polsko- ydowskie by o bardzo zgodne,
nie zachodzi y nigdy adne konflikty. Po drugiej stronie - ul.
Che mskiej róg Lubelskiej na wzgórzu stoi Rzymskokatolicki
Ko ció Parafialny a za nim ulica Ko cielna prowadz ca do
dzielnicy „Podwale" oraz tzw. „Dom Ludowy" inne
zabudowania gospodarcze ze studni (z której korzystali
mieszka cy ydzi i Polacy) oraz du ym placem tak e
nale cym do Parafii Rzymskokatolickiej.
Za ulic Ko cieln przy ul. Lubelskiej zaczyna a si
zabudowa murowanych domów, ci gn cych si a do ulicy
Szewskiej, a w nich ci g ró nych bran sklepów nale cych do
ydowskich handlarzy. Pierwszy sklep - Dwojry Kiestelman,
wdowa mia a córk Dor , która by a moj szkoln kole ank .
Nast pny sklep z pieczywem ze s ynnymi obwarzankami
potocznie nazywanymi „bajga e". Pami tam tak e sklep z
blaszanym szyldem, na którym namalowany by zaj c i napis
„Kupuj u Zaj ca", w ciciel - Srul Zaj c - handlowa skórami
na buty. Dalej sklepy - spo ywcze, gospodarstwa domowego i
inne przecina a je tzw. „Stawska Sie " (nazwa od w ciciela
domu - yda - Stawskiego Icka), przez któr przechodzi o si na
Podwal zamieszka
przez ludno
polsk oraz domów
usytuowanych w g bi ci gn cych si na ty ach ul. Lubelskiej.
Tam by y ró ne warsztaty rzemie lnicze, piekarnie, waflarnie,
ku nie, mechanika mi dzy innymi odlewnia, warsztaty
szewskie, krawieckie, zegarmistrzowskie, itp. Na pi trach
domów murowanych przy ul. Lubelskiej a tak e w oficynach
mieszkali przewa nie w ciciele oraz tak e najemcy ydzi. Na
rogu ul. Lubelskiej i ul. Szewskiej by ekskluzywny sklep
obuwniczy - Dawida Kanara „Warszawiak". Obuwie wysokiej
jako ci, podobno prosto z Warszawy, gdzie si zaopatrywa .
Modele najnowsze, zaopatrywali si u Kanara zamo ni
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mieszka cy Piask i okolicy. By o to obuwie wysokiej jako ci i
drogie. Dalej piekarnia po czona ze sprzeda
detaliczn
pieczywa, tak e nale ca do w ciciela yda.
W g bi po lewej stronie ul. Szewskiej mieli swoje domy
mieszkalne z zapleczem gospodarczo - u ytkowym Polacy.
siedztwo polsko- ydowskie nikomu nie przeszkadza o, a
wr cz przeciwnie - jedni drugim byli pomocni, potrzebni. Srul
Stachowi, Jankiel Janowi, itp. Od ulicy Szewskiej do ulicy
Furma skiej troch bli ej g ównej ul. Lubelskiej (w szy
chodnik) znów zwarta zabudowa jednopi trowych domów, do
których wej ciem by y w skie tzw. korytarze wiod ce do
mieszka na pi trze oraz male kich podwóreczek. W tej zwartej
zabudowie tylko jeden dom nale
do w ciciela Polaka Jaworowskiego. Z ulicy Furma skiej by tak e wjazd do ulicy
Szewskiej a tak e do g sto zabudowanych placów w g bi, a do
k i stawów rybnych. W budynkach frontowych sklepy ró nych
bran , us ugi rzemie lnicze - rymarze, kamasznicy, krawcy,
szewc, zegarmistrze, itp. W g bi furmani oferuj ce swoje
us ugi transportowe, przewozy, tak e przez ydów. W tej cz ci
miasteczka zasiedleni byli biedniejsi mieszka cy. Niemal ka dy
skrawek ziemi by wykorzystany na domki, budki, w których
wykonywano jakie drobne us ugi zapewniaj ce rodki
utrzymania dla siebie i rodziny.
W tej cz ci dzielnicy skupiali si ch opcy ydowscy,
nale cy do organizacji „Szomer". Od drugiej strony ulicy
Furma skiej do ma ej uliczki Nieca ej przy g ównej ul.
Lubelskiej ci g jednopi trowych domów nale cych do
cicieli ydowskich, w ród których dom rodziny Kochenów.
Darzony wielkim szacunkiem Michel Kochen by znanym na
okolic felczerem. Mia dwóch synów - Icka i God a. Icek
Kochen, fryzjer oraz przyuczony przy ojcu felczer, cieszy si
powa aniem u ydów oraz Polaków. W jego zak adzie
fryzjerskim nie brakowa o klientów, gdy by w tym zawodzie
fachowcem, mistrzem z uprawnieniami szkolenia uczni.
Udziela tak e drobnych us ug medycznych. Córka Icka
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Kochena - pi kna Ma ka podbija a serca ch opców polskich i
ydowskich. Ma ka po uko czeniu Szko y Podstawowej w
Piaskach mia a po odpowiednim przeszkoleniu zosta jak jej
matka akuszerk (po
). Taka by a wola jej rodziców.
Natomiast j to nie interesowa o i dalszej nauki nie podj a.
Zosta a w Piaskach i pomaga a ojcu w zak adzie fryzjerskim.
Zawsze radosna, sympatyczna czu a si najlepiej w Piaskach.
Gode Kochen wraz ze swoj
on prowadzili sk ad
Apteczny, Drogeri . Bardzo zamo na szanuj ca si i szanowana
rodzina. Ich dwie córki to pi kna oryginalna Itka i ma a Chanka.
Itka po uko czeniu Szko y Podstawowej w Piaskach wyjecha a
do Warszawy by tam kontynuowa dalsz nauk . Wysz a tam za
, nauk przerwa a i z bardzo przystojnym m em powróci a
do Piask. Wraz z ojcem pracowa a w Sk adzie Aptecznym
Drogerii. Itka pi kna, oryginalna, podziwiana za swój styl bycia
i ubierania sta a si obiektem zainteresowania w ród znawców
urody. Jak wówczas mówiono, ma pe ne szanse w wyborach na
miss pi kno ci. W ma
stwie nie by a szcz liwa. Jej mi ci
by Lejba Zypman, zubo y krewny w ciciela m yna - Icka
Hochmana. Icek- Josef Hochman by cz owiekiem uczciwym,
szanuj cym si i szanuj cym innych. Zatrudnia wielu Polaków,
którzy zawsze dobrze go wspominali przekazuj c to równie
swym dzieciom i wnukom. Dobrym pracownikom zapewnia
godziwe wynagrodzenie a nawet mieszkanie, nak ania do nauki
i w tym pomaga .
Rodzice Itki byli przeciwni temu zwi zkowi, gdy to
nieodpowiednia partia dla ich córki. Lejba Zypman by
odzie cem inteligentnym, utalentowanym muzycznie (gra
na skrzypcach), ale biednym (matka wdowa). W czasie okupacji
niemieckiej m Itki, jak te Lejba Zypman byli w ydowskiej
policji przy Judenracie w Piaskach. Lejba posta pozytywna
natomiast m Itki (pochodzi z Warszawy) zapisa si w
pami ci jako bezduszny nawet w stosunku do swoich bliskich.
Kiedy w transporcie do Obozu w Trawnikach znalaz a si
rodzina Kochenów dobrowolnie do czy si do nich Lejba,
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natomiast m Itki skorzysta z uprawnie policjanta i odszed
od ony. Lejba kocha Itk i razem z ni poszed na mier .
Ulica Nieca a by a króciutka. Dwa pi trowe domy,
drewniana stolarnia, a dalej w g bi ma e budyneczki
mieszkalne oraz u ytkowe wszystkie nale ce do ydów. Od
Nieca ej wzd
Lubelskiej pi trowy dom, na dole sklep
spo ywczy i gospodarstwa domowego, na pi trze lokale
mieszkalne. Nast pny budynek parterowy z tzw. sieni
(korytarz). Z frontu lokale handlowe, kiedy „Sk ad Wyrobów
Alkoholowych", na co za walk w legionach czy w POW o
niepodleg
Polski, koncesj posiada pan Polisecki. W czasie
okupacji niemieckiej by Przewodnicz cym „Judenratu". Za
sklepami mieszkania, które zasiedlali tak e ydzi. W g bi
adny du y pi trowy dom, w nim zajmowa mieszkanie widne z
oknami na po udnie, jeden z szanownych Rabinów. Na granicy
tej posesji by adny drewniany p ot, a za nim posiad
jednego z najbogatszych mieszka ców Piask - Icka Josefa
Hochmana. Przy g ównej ulicy - Lubelskiej sta (wolnostoj cy)
du y dom, za nim ogromny plac, na którym by usytuowany
pi kny czerwony drewniany dom. Dalej by m yn, kaszarnia,
magazyny oraz inne budynki gospodarcze, a na ko cu tej
posiad ci sad owocowy si gaj cy a do k. We frontowym
budynku ca e pi tro zajmowa a rodzina Hochmanów.
Na parterze najpierw by a Apteka St. Pep owskiego, a potem
to pomieszczenie zagospodarowane zosta o przez w ciciela
dla potrzeb w asnych zwi zanych z dzia alno ci handlow na
biura. Dwa lokale sklepowe wynajmowali drobni handlarze
(sprzeda detaliczna), a w nast pnym du ym pomieszczeniu by
gabinet felczera - Hausa i mieszkanie jego rodziny. Pan felczer Abram Haus cieszy si wielkim zaufaniem, specjalista od
chorób dzieci cych. Dom drewniany przeznaczony by dla
pracowników - zarz dców m yna parowego, w którym
wytwarzany by pr d sta y zasilaj cy w wiat o elektryczne
wszystkie budynki Hochmanów. W ród pracowników
zatrudnionych we m ynie i kaszarni, wi kszo
stanowili
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Polacy. Nale y zaznaczy , e byli dobrze traktowani oraz
nale ycie wynagradzani. Rodzina Hochmanów zapisa a si w
pami ci mieszka ców Piask jako ludzie ambitni i bardzo
uczciwi. W czasie okupacji niemieckiej ca y ich frontowy dom
zaj ty by przez Niemców. Na pi trze Posterunek andarmerii i
dla nich mieszkania, a parter tak e przez nich wykorzystywany
zgodnie z potrzebami.
Rodzina Hochmanów nale a do elity ydowskiej,
inteligentni, wiatli, bardzo bogaci. Pocz tkowo oszcz dzani,
lecz poszli do Obozu Zag ady w Trawnikach w ostatnim
transporcie i tam zostali zg adzeni.
Nast pna posesja to najwi ksze dwupi trowe domy nale ce
do w cicieli - Joska i Brandi Rochmanów, rodziny
Tenenbaum, Abrama Zelmana Wajnzychera. Na parterach tych
budynków znajdowa y si lokale u ytkowe, w których by y
sklepy ró nych bran . W pami ci utrwali si du y sklep z
wapnem, farb, p dzli oraz inne artyku y do malowania. Sklep
ten prowadzi jeden z w cicieli zwany potocznie „pan Kierda".
Wiadomo mi, e kto z tej rodziny prze i mieszka w Ameryce
Po udniowej. Na pi trach by y na miar tamtych lat adne,
wygodne mieszkania. Wynajmowali je zamo ni tzw. lokatorzy.
Mi dzy innymi mieszkanie wraz z gabinetem dentystycznym
mia a pani Chaja Szulman - Helena Kuria ska. S ynna na
okolice lekarz dentysta. M
jej Mejer Kuria ski by
prawnikiem, pracowa w Gminie ydowskiej, udziela tak e
porad prawnych. Mieli dwóch synów: Mo ka i Gabrysia.
Moniu wybitnie uzdolniony ch opiec by moim koleg
szkolnym od pierwszej klasy szko y podstawowej, marzeniem
jego by o uko czy studia i zosta Rabinem. Z uwagi na bardzo
dobrze wykonywan prac lekarza stomatologa, Niemcy
pozwolili tej rodzinie d ugo mieszka poza Gettem, gdy
korzystali z jej us ug oraz okupów pieni nych. Kiedy ostatni
transport pieszy ydów goniono do Obozu w Trawnikach,
do czono do tej du ej kolumny ca rodzin Kuria skich i tam
ponie li mier .
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W domu tym mia te swój gabinet lekarski dr lek. med.
Magalif tak e pochodzenia ydowskiego. Przed sam wojn
wyjecha do Stanów Zjednoczonych Ameryki, a ona wróci a do
rodziny mieszkaj cej w Warszawie.
Na pi trze mieszka y dwie rodziny braci Szlomy i God a
Hernszynhorn,
którzy
na
parterze
mieli
zak ad
zegarmistrzowski. Te wymienione domy by y zwart zabudow
(dwupi trow ) z bramami wej ciowymi do klatek schodowych i
ma ych podwórek z komórkami gospodarczymi. Powierzchnia
podwórek ma a.
Nast pny dom jednopi trowy usytuowany nieco wy ej,
wchodzi o si po kilkustopniowych schodkach do zak adu
czapniczego i do w skiego korytarza prowadz cego na pi tro i
podwórko. Czapki szyli i sprzedawali spó ka - Nudy
Kierszenbaum i Srula Muszkalibita. Szeroka brama wjazdowa
w jednopi trowym budynku mieszkalnym, nale cym do
bogatego kupca zbo em Lejby Arona Necmana, prowadzi a na
du e podwórze - place zabudowane szopy, magazyny zbo owe.
By a to rodzina bogatych kupców - handlarzy zbo em w ca ym
kraju. Lejba Necman by rzezakiem rytualnym (szochet) M ody
Necman (imienia nie pami tam) by m em Todzi Honig, mieli
ma córeczk Lusi . Wszyscy zgin li. Rodzina Necmanów
by a do liczna, cz
z nich szcz liwie prze a i osiedlili si
w Ameryce Pó nocnej. S siadami Necmanów by a tak e
zamo na rodzina Kochenów. Nowo wybudowany pi trowy dom
adnie si prezentowa . Na parterze na tamte czasy nowoczesny
Zak ad Fotograficzny profesjonalisty fotografa - Izaaka
Kochena. Zawodu uczy si w Warszawie. Zdolny, inteligentny,
dusza artysty. „Warszawiak" w czasie okupacji by
przewodnicz cym ydowskiej Organizacji Bojowej „ OB".
Utrzymywa cis y kontakt z nasz Organizacj Konspiracyjn
„Zwi zek Walki Zbrojnej", a potem Armi Krajow . Mi dzy
innymi mia am tak e i ja swoje zadanie w tej dzia alno ci wspó pracy. Zosta zastrzelony na terenie Getta w Piaskach
przez andarma niemieckiego.
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Rodzina Kochenów posiada a olejarnie i kaszarnie. Za
frontowym nowo wybudowanym domem w g bi znajdowa y
si du e murowane budynki gdzie prowadzona by a na wysok
skal dzia alno
przetwórcza i handlowa. Mieszkania
zasiedlone by y tylko przez rodzin w cicieli posesji.
Nast pny dom, przylegaj cy do Kochenów krótko przed
wybuchem wojny kupi od Dudka (Polaka) pan Abram
(nazwiska nie pami tam). Na parterze by sklep spo ywczy z
du ym zapleczem magazynowym i malutkie mieszkanko. Na
pi trze mieszkania wynajmowali urz dnicy z Gminy Piaski.
Szeroka brama prowadzi a na niewielkie podwórze, na którym
znajdowa y si budynki - magazyny. I znów du a posiad
nale ca do Motla Apelbaum i Szlomy Szajzyngiera z du ym
placem, na którym by sk ad drzewa i gotowych desek. Dom
pi trowy, parter murowany, natomiast nadbudowa - pi tro z
drzewa. Oszalowany, adnie wymalowany by w pewnym
rodzaju reklam drzewa. Na parterze od frontu sklep
spo ywczy,
z
ty u
mieszkanie
pani
Janklowej
(wspó
cicielki posesji). Du y lokal sklepowy z zapleczem
magazynowym wynajmowa a pani Ma ka Migulowa a potem
pan Polisecki, a do wybuchu wojny. Sprzedawano tu wyroby
tytoniowe, na co posiadali pozwolenie - koncesj . W czasie
okupacji niemieckiej sklep ten zosta im zabrany i przej go
folksdojcz. Pan Polisecki zosta Przewodnicz cym Gminy
ydowskiej - Judenratu w Piaskach. Przed wojn
przewodnicz cym Gminy ydowskiej by Lejba Herszenhorn.
Na du ym placu, który si ga a do ulicy Rze nianej, by o
zawsze mnóstwo ludzi. Od poniedzia ku do soboty zaje
y
furmanki z du ymi belami drzewa, które pracownicy
specjalnymi d ugimi pi ami przecinali na deski. Odpowiednio
sk adowano do wysuszenia a potem sprzedawano. Wszystko
odbywa o si pod nadzorem ubranego w tradycyjny strój z d ug
brod i pejsami pana Motla. Niezamo ni mieszka cy
zaopatrywali si w wiórki drzewne, które s
y na opa (za
ma op at ).
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Po drugiej tronie ul. Rze nianej by a zabudowa domków z
drzewa. Mieszkania dwu lub jednoizbowe wynajmowali
niezamo ni wyrobnicy. Od rogu ul. Rze nianej wzd
ul.
Lubelskiej, d ugi budynek murowany, parterowy, w którym
mie ci y si sklepy ró nych bran . Najemcami byli handlowcy
ydowscy i polscy.
W g bi za nim du y dom drewniany w bardzo dobrym stanie
z adnym gankiem - tarasem zajmowa a rodzina w ciciela
posesji - Biumy Akiersztajna. Nale
on do ludzi maj tnych,
bardzo szanowany handlarz byd em. Posesj t Biuma
Akiersztajn naby kiedy od mojego dziadka - Marcina Jarosza.
By a tak zwana „Jaroszówka", która ci gn a si od ulicy
Rze nianej do ulicy Lipowej oraz w g b, do k, rzeki
„Sierotki" i dworskich stawów. Swoj cz
dziadek sprzeda ,
reszta sta a si w asno ci mojego Ojca i jego siostry.
Pan Biuma Akiersztaj zaprzyja niony by z moim Ojcem.
Cz sto bywa w naszym domu. Cz owiek wiat y, nie obce by y
mu sprawy spo eczne miasteczka, o czym toczyli z ojcem
dyskusje oraz snuli dalsze plany. Z moimi starszymi bra mi Jankiem i Aleksandrem czy y ich sprawy handlowe. Jedna z
córek pana Biumy - Hana pi knie gra a na fortepianie. Latem
otwiera a okno, z którego p yn y d wi ki pi knych melodii.
Hana nale a do m odej elity ydowskiej. Pos ugiwa a si
poprawnym j zykiem polskim. Zawsze modnie ubrana lubi a
nasz polsk szynk , któr potajemnie kupowa a dla niej
dziewczynka - Zosia mieszkaj ca z rodzin w ich domu. Hana
wraz ze swoim narzeczonym pochodz cym z Warszawy, we
wrze niu 1939 r. wyjecha a na wschód (za Bug) z wycofuj
si Armi Radzieck . Dalsze ich losy nie znane. Natomiast
pozosta a rodzina Akierszt jnów to ofiary Holokaustu. Po
wojnie kto z dalszej rodziny ca posiad
sprzeda . Posta
pana Biumy mocno utrwali a si w mojej pami ci. Wysoki,
dobrze zbudowany w stroju tradycyjnym ( ydowskim) z
wysokiej jako ci tkaniny - czarny p aszcz, na g owie zawsze
czapka -jarmu ka. Latem spodnie, bia a koszula i czarna
93

kamizelka, a starannie uczesana broda dodawa a powagi i
specjalnego uroku.
Nast pny dom pi trowy z takimi oficynami oraz magazyny
by w asno ci Polaka. Kiedy te plac nale
do rodziny
Jaroszów. W oficynie na pi trze mieszka a rodzina Dreszerów z
pi kn córk Soni , która by a dyplomowan po
. Ojciec
Soni potocznie zwanej Zosi by kupcem - handlarzem. W
budynku frontowym mieszkania zajmowali w ciciele oraz
najemcy - lokatorzy. Przylega on wspóln
cian do
nast pnego, który te by w asno ci Polaka. Jedno z mieszka
na pi trze zajmowa a rodzina
ydowska, pozosta e
wspó
ciciele. Za du ym wolnym placem przy ul. Lubelskiej
si gaj cy a do ulicy Lipowej to dom moich rodziców - Anny i
Ignacego Jaroszów. Na parterze osiem lokali sklepowych, cz
wynajmowali kupcy ydowscy. I tak jak sobie zapami ta am,
sprzeda wapna, kredy, farb i p dzli do malowania prowadzi a
siostra bogatego kupca Lipszyca, pani Fajga (nazwiska nie
pami tam). W nast pnym lokalu by a sprzeda artyku ów
gospodarstwa domowego - garnki, miski, wanny, talerze oraz
nafta do lamp. Ten sklep nale
do Arona Lipmana po jego
likwidacji (dorobi si i wyjecha do Warszawy) lokal przej
mistrz krawiecki pan - Dawid Karp, po nim ku nierz - Beger.
Lokatorzy si zmieniali, ale najd ej by nim kupiec - Srul
Herszynhorn. Skup lnu i paku . Za dostarczany przez rolników
towar p aci gotówk lub by a to sprzeda wymienna na artyku y
gotowe tekstylne zwane „ okciowe" albo galanteri ,
pasmanteri .
W dni targowe -jarmarki zje ali si rolnicy furmankami z
towarem, potem za adowywano na samochody, którymi ten
surowiec odwo ono do fabryk. Handel kwit , ludzie si
dorabiali, kupowali, budowali nowe domy, a cz
wyje
a
do wi kszych miast. I tak to ycie z dnia na dzie mija o.
Dwuizbowe mieszkanie w naszym nowym domu zajmowa
Jankiel Kojfman z on Chaj dzie mi Moszkiem i Rywk .
Handlowa zbo em, po kilku latach kupi domek i od nas si
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wyprowadzi . Najbardziej zwi zani byli my z rodzin Szmula
Rozenberga, która przez d ugie lata mieszka a w naszym drugim
domu znajduj cym si przy ulicy Lipowej, róg Lubelskiej. Pan
Szmul handlowa drobiem, go biami i jajami. Warunki ku temu
bardzo sprzyjaj ce, gdy by o du e podwórko i korzysta z
pomieszcze gospodarczych. Mi dzy nami rodzinami panowa a
wielka zgoda i zaufanie. Szmul umar , obowi zki spad y na syna
Jankla. Na jego utrzymaniu by a matka - p. Szmulowa i siostry Esta, Chana oraz najm odsza Rywka.
Przy ulicy Lipowej mieszka a tak e druga ydowska rodzina.
ciwego ich nazwiska nie pami tam. Nazywano ich Pini, te
handlarze. Utrwali si w mojej pami ci ich syn - Szloma, widz
go - wysokiego
nierza - u ana ze srebrzystymi ostrogami,
dwoma belkami na naramiennikach munduru. Zwany potocznie
„Szloma-Kozie" mia bliskie kontakty z wsi Kozice i to si
kojarzy z tym przydomkiem. Bardzo przystojny m odzieniec.
Rodzina zgin a. Szloma prze . Ukrywa si w okolicznych
wsiach, lasach Chmielowskich. By cz onkiem konspiracyjnej
organizacji „ OB", a potem „Samoobrony". Mia cz ste
kontakty z moim bratem Aleksandrem (bardzo bliskie) oraz
innymi osobami wspó pracuj cymi z „Samoobron ".
Opiekowa si tak e rodzin Dreszerów, a szczególnie m od
adn Cesi . Prze yli wojn , wrócili do Piask, potem wyjechali
na ziemi zachodnie, sk d po kilku latach wyemigrowali z
matk Cesi i m odsz siostr Hank do Ameryki gdzie osiedlili
si na sta e.
W g bi dzielnicy „Jaroszówka" przy ulicy Lipowej w ród
licznych doków tu przy rzece „Sierotce" sta murowany dom
faktora handlarza go biami Icka Nudla. Rodzina wielodzietna
nie zamo na bardzo uczciwa i pracowita.. Icek Nudel - ojciec
rodziny zawsze pogodny w tradycyjnym ydowskim stroju, z
adn bródk , pejsami, wczesnym rankiem pod
do Domu
Modlitwy na spotkanie z Bogiem. Wracaj c, niemal codziennie
wst powa do naszego domu na rozmowy z moim ojcem. By
analfabet , cz sto potrzebowa porady - pomocy. Bardzo
95

sprytny, dowcipny. Dba o swoje dzieci, a mia ich
dziewi cioro. Najstarsza córka - Hana by a bardzo adna,
przychodzi a do nas by z bratem Jankiem odrobi lekcje, gdy
potrzebowa a pomocy. Przychodzi y i m odsze dzieci. Cieszyli
si ma ym ogródkiem otaczaj cym ich dom i ch tnie w nim
pracowali. Ojciec mój widz c ten zapa da im kawa ek
przylegaj cy do nich ziemi ornej, na której sadzili ziemniaki. I
tak yli w ród nas, a do powstania Getta, do którego zmuszeni
zostali si przenie . Z bólem opuszczali ci
prac zdobyty
asny dom. Chana Nudel - wojn prze a, pozostali z rodziny
zostali zamordowani w Obozach Zag ady. Na dalszej cz ci
Piask (w stron Lublina) znajdowa si (jest nadal) cmentarz
Rzymsko-katolicki, dalej domy mieszkalne, Urz d Gminy z
aresztem i du ym placem, ogrodem. Za nimi budynki
mieszkalne i gospodarcze rodzin polskich i a do granicy
miasteczka
ci gn a
si
druga
cz
dzielnicy
„Kaczmarszczyzna".
W tym miasteczku panowa a zgoda, Polacy z szacunkiem
odnosili si do tradycji kultury ydowskiej, a ydzi szanowali
nasz polsk .
W ka dy pi tek wieczorem zaczyna si szabat. Przypomina
o tym specjalny wys annik z diaspory ubrany w tradycyjny strój
z lask , któr stuka w drzwi okiennic i okna. Nadchodzi a
godzina wi towania. Wszystkie sklepy, skupy, itp. zamykano.
Nast powa a cisza. Mod y odprawiano w Synagodze i w Domu
Modlitwy. Wed ug rytua u nie wolno im by o w tym czasie
zapala ognia pod kuchni . Wykonywali to wynajmowani
Polacy - „palacze pod grupk ". W sobot wieczorem po
zako czonym szabacie wychodzili od wi tnie ubrani, parami
lub grupkami, na spacer g ówn ulic Lubelsk jak te na szos
Che msk i Zamojsk . M odzie prezentowa a swoje najnowsze
stroje, starsi prowadzili mi dzy sob o ywione rozmowy,
dzieciarnia biega a. Niedziela by a wi tem religijnym dla nas
Polaków. Uroczysto ci pa stwowe obchodzili my razem.
Czuli my si wszyscy obywatelami wspólnej Ojczyzny - Polski!
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odzie
ydowska i polska razem wyst powa a w
amatorskim teatrze oraz w orkiestrze smyczkowej, a dochód z
tych imprez, przeznaczany by na cele szczytne -spo eczne. W
szkolnych Radach Pedagogicznych honorowymi cz onkami byli
przedstawiciele naszego miasteczka - ydzi i Polacy!
W drugiej po owie lat trzydziestych to nasze zgodne ycie,
zak óci o pojawienie si
tzw. Poznaniaków. Zjechali
odzie cy z zamiarem zak adania sklepów, jak te warsztatów
rzemie lniczych. M odzi, nowi, podst pni, przez zaloty do
panienek zacz li realizowa swoje plany. Mój ojciec nie przyj
ich oferty mimo, e proponowali wy sz op at i lokalu im nie
wynaj . Zabroni tak e braciom bli szych kontaktów z tymi
Poznaniakami. Jak si potem okaza o, mia a to by konkurencja
handlowa z ydami. Podczas rodowych jarmarków zacz li
swoj akcj , wykorzystuj c nie wiadome wi ksze dzieci, daj c
im cukierki czy drobne grosze, by tym którzy wchodzili po
zakupy do sklepów ydowskich przypinali na plecach ubra
ulotki z napisem „nie kupuj u yda" lub „ta winia kupuje u
yda". Mieszka cy Piask ze
swoim
przywódc
duchowym
ksi dzem
kanonikiem
Piotrem
Stodulskim, oburzeni na
takie
post powanie,
zabronili takiej dalszej
czynno ci.
Akcja
propagandowa
trwa a
krótko, a nie popierani
„Poznaniacy"
za one
sklepy prowadzili nadal.
Gdy wybuch a II Wojna
wiatowa
1939
roku
okaza o si
prawdziwe
oblicze
„Poznaniaków".
By a
to
tzw.
„Pi ta
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Kolumna", która mia a za zadanie przygotowa teren dla
okupanta niemieckiego.
Ksi dz kanonik Piotr Stodulski by wielkim przyjacielem
ydów. W swoich niedzielnych kazaniach wyg aszanych z
ambony, przypomina o szacunku cz owieka do drugiej osoby,
podkre laj c, e jeste my dzie mi jednego Boga.
Kiedy d ugie noce sp dzaj sen z powiek, my lami si gam do
lat beztroskiego dzieci stwa i wczesnej m odo ci. Si gam do
wspomnie zwi zanych z tym moim miasteczkiem - Piaski.
Odtwarzam ulice, przy nich znajduj ce si domy w nich
mieszcz ce si sklepy, warsztaty us ugowe, nad którymi
umieszczone by y szyldy ró nej wielko ci (zgodnie z
zasobno ci ich w ciciela) od czego by naliczany podatek.
Biedniejsi handlarze zawieszali tylko ma e tabliczki z napisem
bran y i nazwiska. Sklepy na noc oraz w dni wi teczne
zamykane by y na drewniane okiennice i elazne sztaby i
ódki. Ulice i chodniki posprz tane, nast powa a cisza. Nie
by o tak wysokiej techniki jak obecnie. Niewiele rodzin
posiada o radioodbiorniki, dlatego te po pracy zbiera y si
grupki sk adaj ce si z Polaków i ydów, prowadz ce dyskusje
na tematy us yszane w radio czy te wyczytane z gazet. To
ównie interesowa o ludzi starszych, prowadz cych sklepy czy
te inn dzia alno zawodow , gospodarcz . Dzieci szuka y
zabaw, m odzie rozrywki. Jak ju opisywa am, rodzice moi
mieli swoj du posiad
w dzielnicy „Jaroszówka". Du y
dom murowany jednopi trowy, na dole osiem lokali
sklepowych, na pi trze lokale mieszkalne przy ul. Lubelskiej.
Róg ul. Lubelskiej i ul. Lipowej, d ugi dom mieszkalny
drewniany z ku ni , dalej du e budynki gospodarcze, ogromne
podwórko, sad - ogród warzywny i dalej pole uprawne ci gn ce
si do k rzeki „Sierotki" z wysokimi sokorami i wierzbami. Te
wierzby p acz ce stanowi y przepi kny urok w krajobrazie
Piask.
ynne rodowe jarmarki przyczynia y si do rozwoju
miasteczka. Mieszka cy okolicznych wiosek zwozili swoje
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ody rolne, które zakupywali handlarze przewa nie ydowscy.
Bogatsi ydzi udzielali rolnikom po yczek, które potem
sp acali zbo em czy innymi produktami. Wszystko sz o zgodnie
z planem i zobowi zaniami. By taki zwyczaj, ka da wioska
mia a swojego yda - „opiekuna". Taki yd - opiekun Lejzor,
Icek, itp. zjawia si na wsi, jak by a bliska odleg
to
przychodzi piechot , a na dalsze jechali wozem konnym
„chabet ". Odwiedzali swoich gospodarzy, przynosili nowinki
zas yszane w mie cie, zapytywali o zdrowie jak te czy co
potrzebuj , itp. Oferowali jaki towar, nowy produkt, jak kto
nie mia pieni dzy to dawali na tzw. „burg", kredyt, lub te w
zamian brali produkty spo ywcze - nabia , jaja, itp. I tak si
odbywa handel, drobny - wymienny, ku zadowoleniu obydwu
stron.
Sady na wsiach, równie wykupywali ydzi przewa nie na
okres trzech lat. Gospodarz zatrzymywa kilka drzew
owocowych na swoje potrzeby. Reszt sprzedawa i yd
dzier awca sam sobie pilnowa a do ko ca zbiorów tych
owoców. W sadach stawiane by y budy -namioty i tam w
okresie letnim dzier awcy mieszkali. Pilnowali a jednocze nie
odpoczywali, oddychaj c wie ym powietrzem. I tak to trwa o
latami.
Kiedy nie by o domów wczasowych, wi c zamo ni ydzi
wyje ali z rodzinami na wie , by regenerowa swoje zdrowie,
odpocz od codzienno ci. Wybierali miejsca otoczone lasami,
gdzie ros y drzewa - sosny, lecz ce przewa nie choroby
oddechowe - p uc. Tam wynajmowali u gospodarzy - rolników
pokoje, gdzie w ciszy na onie natury, odpoczywali. By to okres
letni, przed niwami, potem wracali, gdy po niwach,
gospodarze mieli pieni dze, to i dochody w handlu wzrasta y. I
tak to ycie si toczy o, jedni produkowali, drudzy sprzedawali
przy obopólnej korzy ci.
Przypominaj mi si tak e uroczyste ceremonie za lubin.
Odbywa y si w miejscu zamieszkania panny m odej. W porze
zimowej w jej pokoju a latem na podwórku lub ogrodzie, co nam
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dzieciarni udawa o si obserwowa . W otoczeniu rodziny i
zaproszonych go ci Rabin w j zyku hebrajskim lub jidisz z
wielk powag dostojno ci
czy m od par , przy czym
yn a cicha sentymentalna melodia w wykonaniu muzyka skrzypka. By o to wzruszaj ce, ale i radosne. Nast pnie pod
stopami m odych t uczono szk a, a na g owy sypano drobn
bibu zwan „konfetti". Nast powa a wielka radosna wrzawa,
orkiestra gra a g no, rado nie, wszyscy rozpoczynali ta ce.
Nie by y to ta ce parami, ta czyli wszyscy, klaskali w d onie
przy piewuj c sobie tak, podobnie jak to teraz odbywa si na
dyskotekach. Potem ucztowali przy suto zastawianych sto ach,
zgodnie z rytua em. Na tych ydowskich weselach gra a polska
orkiestra - rodziny Pi atów. W sk ad, której wchodzili: ojciec
wiolonczela (dawniej nazywana - maryna) syn Aleksander skrzypce, syn Ludwik - flet, lub altówka, syn - Mieczys aw skrzypce, syn - Wacek, b ben du y, przy nim ma y i metalowy
aski talerz (teraz nazywany d ez). Silne uderzenia pi knie
rozbrzmiewa y wspania ym echem w naszym miasteczku.
Mieszka cy wiedzieli,
e to „ ydowskie wesele".
Zaprzyja nione rodziny polskie tak e by y zapraszane na takie
uczty weselne. Bywa o te odwrotnie, cz sto w ród s siadów.
Jak w ka dym narodzie, s siedztwie, rodzinie, nie obesz o si
bez drobnych sprzeczek, wa ni, pretensji, itp. Tak te i w ród
nas mog o to mie miejsce, ale zawsze starano si temu
zapobiec czy przy w asnej woli, czy te jak wspomnia am
wsparciu - Rabina, Ksi dza, dochodzi o do zgody. Wszyscy si
znali zwracaj c si do siebie po imieniu, tylko to tzw. elita przez
pan lub pani. Te pi kne karty historii mieszka ców Piask,
przys oni y te cho nieliczne, ale ciemne.
Historia jak wiemy zwykle si powtarza. Obecnie du o si
mówi o dialogu i powrocie do dobrych stosunków
polsko- ydowskich. Nie mniej one zawsze, cho niepisane i nie
rozg oszone - trwa y.
Wiele mo na by przytoczy przyk adów, wydarze , jakie
mia y miejsce, które wiadcz o naszej wspólnej przesz ci.
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Jedno z nich na zawsze pozosta o w mojej pami ci, jak i
dotychczas yj cych tam ludzi.
W roku 1938 w naszym miasteczku Piaski mia a miejsce
wielka uroczysta wizyta pasterska - J. Eks. Ks. Biskupa
adys awa Gorala. Bandera konna sk adaj ca si z delegatów
parafian w strojach ludowych - regionalnych przy granicy
miasteczka Piaski, pi knie powita a J. Eks. Ks. Biskupa.
Z auta, którym jecha z Lublina, do pi knie przystrojonego
powozu przesiad si zaproszony przez Gospodarza Parafii Ks.
Kan. Piotra Stodulskiego. Po obydwu stronach g ównej ulicy
Lubelskiej, wiod cej do Ko cio a, by entuzjastycznie witany
przez ludno Piask i okolicznych wiosek. Jak ju wcze niej
opisywa am, wi ksza cz
mieszka ców stanowi a ludno
pochodzenia ydowskiego zamieszka a w centrum Piask, które
si ga o do samego ko cio a i przynale nych zabudowa
parafialnych.

Przedstawiciele gminy ydowskiej witaj chlebem i sol biskupa
lubelskiego W adys awa Gorala podczas wizyty pasterskiej w 1938 r.
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Kiedy powóz z Dostojnym Go ciem zbli
si do bramy
Ko cio a, przy którym sta y t umy wiernych wraz z ksi mi z
ca ego „Dekanatu", chór ko cielny (w którym i ja
uczestniczy am) rozpocz powitaln pie „Plurimos annos,
plurimos annos". Do Biskupa podesz a delegacja wraz z
Przewodnicz cym (Hernszguhorf) Gminy ydowskiej i z
wielk serdeczno ci powitali Go chlebem i sol u on na
srebrnej tacy. By a to pi kna, bardzo wzruszaj ca uczta
duchowa i wizualna. O jak e naturalne zachowanie! Nie
musieli my sobie udowadnia , czy nasza religia i tradycje s
lepsze od ich czy te odwrotnie. Szanowali my si nawzajem jak oni tak i my. Okazywali my wobec siebie poszanowanie i
respekt, poniewa czuli my si , e przynale ymy do tej samej
wspólnoty piaseckiej.
Wizyta pasterska biskupa W adys awa Gorala

(zamordowanego w hitlerowskim obozie koncentracyjnym).
Od lewej: ks. Boles aw Szklarczyk, ks. Piotr Mazurek, ks. Jan Orze .

Kiedy wracam my lami do tamtych minionych lat widz
mi dzy innymi ulubion nauczycielk Szko y nr 1. Bardzo
eleganck pani - Chan Skarkaderow , która tak e z
102

dziewcz tami ydówkami wita a J. Eks. Ks. Biskupa
adys awa Gorala. Pani Chana Szkarkader by a wietn
nauczycielk i wychowawczyni , uczy a religii moj eszowej
oraz matematyki i fizyki.
Szko y Powszechne w Piaskach
Szko a Nr. 1 Klasa III

Rz d I od lewej: Antek P dzisz, Stasiek Szyd owski, Jankiel Kanar - yd.
Rz d II od lewej: Gienia Kowalewska, Itka Kanarówna . ydówka, Jadzia
Wro ska, Marysia Jaroszówna- Krasnod bska, W adzia Sza ajka, Janinka
Zaj czkowska, Mania – ydówka (nazwiska nie pami tam), Hanka
Drelichman – ydówka, Tema Kiestelman – ydówka.
Rz d III od lewej: Jadzia Mazurek, wy ej – Sura Akierman – ydówka,
Stasia Grybow (Grzybowska), Mania Apelbaum – ydówka, ni ej – Irka
Siekówna, wy ej Todzia Galewska, ni ej – Marysia ysakowska, wy ej –
Zosia Brzezicka, nauczycielka – Maria Koz owska, Rywka Zaj c –
ydówka, ni ej –Krysia Cie li ska, Mania Polisiecka – ydówka, Hanka
Haus – ydówka (córka felczera), Rywka Mejer – ydówka (córka
ciciela Wytwórni Wód Gazowanych), wy ej przy nauczycielce – Ma ka
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Zycman – ydówka, Sara – ydówka (nazwiska nie pami tam, Chajka
Kamer – ydówka, Lusia Jezierska, wy ej od lewej – Heniek Boguci ski,
Stachunia Wo niak, Gabrysia Jurkówna, z pi – Marysia Dudkówna, wy ej
od lewej – Srulek Tau – yd, Kazik Bogudzi ski, Szloma Tajersztajn – yd ,
Stefek Pitucha, Bolek Winiarczyk, Gienek Sosnowski, Józio Wójcik, Karol
Persona,, ni ej – Zdzisiek Sa ata, Maniek Korbus, Sta Motylewski, ni ej
Tadzio Kowalski. Religii w tej szkole uczy ks. Piotr Stodulski, a dzieci
ydowskie p. Chaja Szkarkader – nauczycielka Szko y Nr.1.

Szko a Powszechna Nr. 1 Klasa IV A – rok 1934.

Rz d I od lewej siedz : w g bi s abo widoczny – Boles aw Winiarczyk,
Stanis aw Motylewski, Tadeusz Kowalski, Stanis aw- Stefan Pitucha, Antoni
jP dzisz, Szmul Wajzer – yd, Moniek Kuria ski – yd (syn dentystki),
Eugeniusz Sosnowski.
Rz d II od lewej: Stanis awa Wo niak, Krystyna Cie li ska, Maria Jarosz
Krasnod bska), Maria Dudek, Janina Zajaczkowska, Hanka Drelichman –
ydówka, Maria ysakowska, Teodora Podsiad o, Rywka Mejer – ydówka,
Esta Kiestelman – ydówka (Rywka – córka w ciciela Wód Gazowanych),
Esta – córka handlarza. Rz d III od lewej: Ma ka Telcman (czy Tidzman) –
ydówka, Zofia Brzezicka, Dora Kiestelman – ydówka, Stanis awa
Tyzówna,Go da Cukier - _ ydówka, Mania Polisecka – ydówka (córka
legionisty, a w czasie okupacji – Przewodnicz cy „Judenrat”), Itka
Telenbaum – ydówka, Dwojra Korn – ydówka, Rywka Zaj c – ydówka
(córka kupca skór), Pelagia Serwinowska, Sura – ydówka (nazwiska nie
pami tam). Rz d IV od lewej: Zygmunt Sztajdel, Gabriela Jurkówna, Szloma
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–

yd, Marian Ch opek, wy ej – Wiktor Szyszkowski,Rojza Goldman –
ydówka, Stanis awa Grybow – Grzybowska, Rywka Tau – ydówka,
wysoko – Kazik Szewc, Mi ka Apel – ydówka, Stanis aw Szyd owski,
nauczycielka – wychowawczyni – Maria Koz owska, obok niej trzy
uczennice – ydówki Esta, Mania, Hana (nazwisk nie pami tam).

Szko a Powszechna Nr. 1 Klasa V A

Rz d I od lewej siedz : Kazik Bogudz ski, Moniek Kuria ski – yd
(syn dentystki),Zygmunt Sztajdel, Boles aw Winiarczyk, Józio Wójcik Rz d
II od lewej siedz : Stasia Galewska, Gabrysia Jurkówna, Pelaszka
Serwinowska, Gienia Kowalewska, Jadzia Mazurkówna, Stachna Wo niak,
adzia Sza ajka, Zosia Brzezicka, Marysia Jaroszówna – Krasnod bska,
Marysia Dudkówna,, ni ej od lewej: Mi ka Aoel – ydówka, Janina
Zaj czkowska, Todzia Galewska, Irka Makowiecka, Todzia Podsiad o,
Mania Polisecka – ydówka (córka legionisty), Marysia ysakowska, Rojza
Goldman – ydówka, Fajga – ydówka (nazwiska nie pami tam), wy ej
nauczycielka – Maria Koz owska – Drylska, Krysia Cie li ska , Itka –
ydówka.
Rz d IV od lewej: Mania Kojfman – ydówka, Cesia Akiersztajn –
ydowka Irka Sielcówna, Danka Gorgolówna, Rywka Zaj c – ydówka,
Ma ka Godsztajn - ydówka, Stasia Grybow – Grzybowska, Rywka Mejer –
ydówka, Rojza – ydówka.
Siedz na p ocie od lewej: Antek P dzisz, Roman ysakowski, (wida
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ow ), Stefek Pietucha, Sta Motylewski, Stasiek Wro ski, Gienek
Sosnowski, Herszek Tajer – yd, zagl daj przez p ot – Roman Kozak i
Maniu Wro ski (syn felczera)

Szko a Powszechna Nr. 1 Klasa VI A.

Rz d I z góry od lewej: Edward Czy , Edmund S awi ski, Wincenty
Jaworski, Stefan adosz, Józef Gwarda.
Rz d II od lewej: Eugeniusz Wro ski, Stanis aw Szaba a, Stefan aska,
Czes aw Mazurek, Stanis aw Wro ski, Frania B bolewska, Pelagia
Wo niak, Stanis aw Szpakowski, Janina Kalicianka, Wiktoria Jaworska.
Rz d III od lewej: Ma ka Goldsztajn – ydówka, Toba Telenbaum –
ydówka, Todzia Szajzynger – ydówka (córka Motla Szajzyngera –
ciciela sk adu drzewa), Rywka Korn – ydówka, Chaja Szajzynger –
ydówka (córka stolarza), nast pna to Polka (nazwiska nie pami tam),
Stanis awa Oleszkówna, Stanis awa Tkaczykówna (Ziemnicka), Sabina
Pydówna, Teodora Szpotówna, Danuta Tkaczykówna, Teodora Kozakówna,
Stanis awa ysiakowna.
Rz d IV od lewej: Mania Wajskop – ydówka, Dora Kiestelbaum –
ydówka, Janina Pasternakówna Irena Królówna, Sonia Wajsbrod –

106

ydówka, Chajka – ydówka) nazwiska nie pami tam, córka sklepikarza
Jankla), Mania – ydówka nazwiska nie pami tam (córka rze nika, mia
jatk ), Anastazja Kaliszewska.

Klasa VII A rok 1937

Rz d I od lewej siedz : Hanka Drelichman, Ma ka Zycerman, Stasia
Wo niak, Dora Kiestelman, Rywka Tau, Estera Goldberg, Chana
Herszynhorn.
Rz d II : nauczyciele: Franciszek Ksawery Rosi ski, Janina Szeliska, ks.
kan. Piotr Stodulski, Kier. szko y Nr.1 Florentyn Kotli ski, Maria Drylska,
Robert Missol.
Rz d III od lewej: Emilia Wliz o, Anna Parcheta, Marysia Dybicka,
Stasia Wro ska, Todzia Skwarczy ska, Kazia Dziewiela, Marysia
ysakowska, Todzia Podsiad o, Krysia Cie li ska, Zuzanna Godo , Marysia
Dudkówna, Marysia Jaroszówna, nauczyciel – JerzyDrylski.
Rzad IV od lewej: Tadek Szpakowski, Wiktor Szyszkowski, Karol
Persona, Szloma Tajersztain, Pi at, Antek P dzisz, Tadeusz piewak, Gienek
Sosnowski, Zygmunt Twaróg.
Rz d V od lewej: Stasio Szczepanik, Stefan Pitucha, Stach Grudzi ski,
Zygmunt Kulczycki, Gienek Po nik, Olek Szpot, Stasio Motylewski.
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odzie owy zespó artystyczny w Piaskach

Rz d I od lewej: Tadzio Lipski, Antosia Chodyra, Jerzy Drylski,
Weronika Szulakowska, Janek Pietras - „Pietro ski”, Helena Le niewska,
Hela W sowiczówna, Jasio Jarosz, wy ej – Roman Kozak, Roman
ysakowski, Maria Koz owska – Drylska, Lejba Zypman.
Rz d II od lewej: Czesiek Kozio , Ma ka Golsztajn, Klima ysakowska,
Bogumi a Kotli ska, Zofia
Missol, Stanis awa Bogudzi ska, Maria
sowiczówna.
Rz d III od lewej: Mania Polisecka, Roman Gorecki, Todzia Szajzynger,
Robert Missol, Sara Wajnglas, Chana Herszynhorn, Marian Wro ski.
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Kursy krawieckie w Piaskach w roku 1937

Rz d I siedz od lewej: Regina Osta ska, Helena Drabik, ydówka,
(nazwisk nie pami tam) Frania Gilówna.
Rz d II od lewej: nauczyciel – mistrz krawiecki – yd – Chaim
Drelichman, Maria Kury owicz, mistrzyni krawiecka – Cecylia Made ska,
mistrz krawiecki – Gustaw Kozak, Kazimiera Tracz – nauczycielka.
Rz d III od lewej stoj : pierwszej nie pami tam, druga ydówka
(nazwiska nie pami tam), Wiktoria Jaworska, Henia S awi ska, Danuta
Malinowska, nast pnej nazwiska nie pami tam, Lodzia Personówna,
Weronika Szulakowska, Czes awa Ja ocha.
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Rabin Josef Luft
w otoczeniu przedstawicieli kaha u – gminy ydowskiej z Piask
Dedykacja na odwrocie:
„Pani Marysi Jarosz z Piask na pami tk za pomoc
w trudnych dla nas chwilach.
Piaski 1942 r.
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1938 Krynica, w

ciciel m yna w Piaskach Józef Hochman
zgin w Piaskach 1942,
Brand ona Józefa zgin a w Sobiborze 1942
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Ma

stwo Kojfmanowie.

Helena – Chaja Szulman Kuria ska – lekarz dentysta.
Synowie: Moniusz i Gabry .
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ona lekarza Treiwisza w Krakowie
Hanka Treiwisz – córka lekarza Edmunda Treiwisza

Cz onkowie gniazda Betaru w Piaskach– (skrót od Brit Josef Trumpeldor –
Liga Józefa Trumpeldora), za ona przez Zwi zek Syjonistów
Rewizjonistów, kierowana przez W odzimierza (Zewa) aboty skiego i
Begina Menachema.
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Pocz tek wojny obronnej we wrze niu 1939 roku
Ju w pierwszych dniach wojny na horyzoncie pojawi y si
srebrzyste samoloty „meserszmity" zrzucaj ce bomby zapalne.
Wrzask, p acz, lament. Mieszka cy ydzi i Polacy opuszczali
swoje domy kryj c si w piwnicach, prowizorycznych
schronach lub te uciekaj c na pobliskie wsie. Byli zabici, ranni,
oraz po ary i straty materialne. Po kilku dniach wojska
niemieckie wkroczy y do Piask. Ludno zacz a wraca do
swoich domów. Okupant na razie zachowywa si do zno nie.
Rz dzi a Komenda Wojskowa. Mieszka cy wystraszeni,
niepewni jutra, wci
yli nadziej , e nasze Polskie Wojsko,
wroga pokona. Polacy nie znali j zyka niemieckiego i trudno
by o si z nimi porozumie , t umaczami stali si ydzi, gdy
zyk jidisz by podobny do niemieckiego.
W ramach uk adu Ribentrop - Mo otow, Niemcy opu cili
Piaski 18 wrze nia. 20 wrze nia - ydzi (komuni ci) zbudowali
bram triumfaln (z desek) i entuzjastycznie powitali Armi
Radzieck wje aj
na czo gach od strony Che ma i
Zamo cia. Wraz z ydami wita a czerwonoarmistów grupa
komunistów Polaków. By o to pora aj ce! Wkraczaj ca armia
w lichych mundurach - karabiny przestarza ego kalibru, cz sto
na sznurkach. Witaj cy ich mieli na r kawach czerwone opaski
a przy podniesionych w gór r kach zaci ni te pi ci i okrzyki
rado ci, wiwaty, wiwaty! Komendant wojskowy - ruski
enkawudzista rz dy powierzy komisarzowi a by nim yd
komunista - Hersz Majer, zi Biumy Akiersztajna. Zacz y si
rabunki, n kanie ludno ci, bur ujów, itp. Dosz o do bardzo
przykrego wydarzenia. Otó pewnego dnia czerwonoarmi ci z
udzia em kilku ydów - komunistów (w tym przedwojennym
komunist akiet – (zi Szyji Kaca) wkroczyli na plebani . Ks.
Stodulskiego Piotra torturowali, gro c mierci zdemolowali
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mieszkanie, zabieraj c warto ciowe rzeczy oraz zdj li z jego
szyi
cuch kanoniczny z krzy em (z ocony) i z tym upem
wyszli. Ksi dz Kanonik Piotr Stodulski by wielkim
przyjacielem Rabina i spo eczno ci ydowskiej. Rabin
dowiedzia si o tym zaj ciu, podj interwencje i Krzy z
cuszkiem zosta zwrócony. Porz dni, uczciwi ydzi wraz z
Rabinem byli oburzeni na tych co tego si dopu cili.. By y tak e
przypadki rozbrajania, aresztowania powracaj cych
nierzy rozbitków Wojska Polskiego przez czerwonoarmistów przy
pomocy ydów komunistów, pot pianych za to przez Rabina i
wi kszo
ydowsk . Ten okres grabie y, n kania,
prze ladowania, trwa od 20 wrze nia do 5 pa dziernika 1939
roku, po czym sowieci wycofali si za rzek Bug. Wraz z nimi,
wyjechali -Komisarz - Hersz Majer, z on Chan oraz inni
ydzi komuni ci. Po nied ugim czasie ma a grupka
„uciekinierów" wróci a z „raju" ale bez komisarza.
Ponownie wkroczyli Niemcy i tak rozpocz a si okupacja a
nas Polaków i ydów nie opuszcza a nadzieja na szybkie jej
zako czenie. udzili my si , e nadejdzie pomoc z zachodu – z
Francji i Anglii.
Rozpocz a si okrutna okupacja. Zakazy, nakazy, rozkazy,
itp. Legalny handel zlikwidowany, yli my z dnia na dzie .
Zapasy si wyczerpa y, o ywno coraz trudniej, a
trzeba
dalej. Smutek i przygn bienie. Rozpocz y si represje wobec
ludno ci ydowskiej. Upokorzenia, bicie, tarzanie ich w
ka ach, b ocie, szarpanie za brody sta o si codziennym
widokiem. Starali si ucieka przed nimi, ale nie zawsze si
udawa o. Nak adali na nich obowi zki finansowe tzw. okup „kontrybucj ". Wyznaczali sum pieni dzy i czas na
dostarczenie wymaganej kwoty. Gmina ydowska „Judenrat"
musia a si z tego wywi za , gdy w przeciwnym razie by a
nak adana kara - czyli podwojona suma. Sk adali si na to ydzi
bogaci, którzy mieli jeszcze zapasy gotówki lub jaki towar do
sprzedania. Sprytniejsi, m odzi jeszcze (dopóki nie stworzono
Getta) troch handlowali. O ywno by o coraz trudniej,
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brakowa o jej nam wszystkim z legalnego handlu. Trzeba by o
produkty ywno ciowe zdobywa na wsiach wprost od
rolników, co sta o si te trudne. Jak ju wspomnia am represje,
upokorzenia wobec ludno ci ydowskiej utrudnia y im
swobodne poruszani na swoim terenie, jak te i okolicy.
Potrzeby zmusza y do ryzyka.
Cz sto my lami wracam do tamtych wydarze . Pami tam,
jak z moimi bra mi - Aleksandrem i Jankiem wczesnym
rankiem, wyruszali furmank zaprz gni w dwa konie, Gode
Huberman, Mendel Plinka, Apel (lub jego syn) w drog na
okoliczne wsie po zakup ywno ci. By y tak e d sze trasy - do
kiewki, Grabowca oraz innych miejscowo ci, których ju
nazw nie pami tam. Grabowiec s yn ze wspania ego grochu fasoli. Umawiali si na obrze ach Piask, dosiadali na furmank i
wiejskimi drogami wyruszali w teren. Rado by a ogromna po
ka dej udanej wyprawie, kiedy wracali za adowan fur w
, kasz , groch, olej (taki ciemny domowej produkcji), drób,
jajka, nabia , a przy furze cz sto przywi zana krowa (wtedy
wracali wolno). Surowe skóry zabiera Mosze Susak do
wyprawy. By a to wyprawa tzw. szaflikowa.
Mosze Susak handlowa z w cicielem garbarni w Lublinie
Brikmanem w dzielnicy Kalinowszczyzna. Dostarcza skóry
ciel ce surowe a pobiera ju wyprawione. Kiedy okupant
niemiecki wprowadzi restrykcje, taka transakcja sta a si dla
niego bardzo trudna, potrzebowa pomocy. Pami tam jak mój
odszy, bo pi tnastoletni brat Maksymilian-Mieczys aw w
1940 r. je dzi nasz konn furmank z Moszkiem Susakiem do
Lublina. Na furmance by a olbrzymia wi zka s omy jako
siedzenie, a pod tym skóry surowe, a w drodze powrotnej ju
wyprawione tzw. giemza, chrom, bukat. Moszek mia wybitne
rysy semickie, wi c ba si , e Niemcy mog go zaczepi ,
upokarza itp. (wówczas ydzi jeszcze nie byli w getcie) wi c
razem doje ali tylko do rogatki lubelskiej. Moszek zsiada z
furmanki, bocznymi drogami, zau kami uda si do garbarni, a
brat sam dojecha i tam si spotkali. Mosze z w cicielem
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za atwia sprzeda i zakup (wymian ), potem towar za adowali
na furmank i znów pojedynczo dotarli na rogatk , a nast pnie
razem ruszali w drog do Piask. Mia o to miejsce kilkakrotnie.
Handel legalny by zabroniony, jak jedni tak drudzy
podejmowali wielkie ryzyko. Trwa o to krótko. Garbarnia
zosta a ydowi odebrana.
Ubój byd a (potajemny) odbywa si w naszych budynkach
gospodarczych, czasem u Hubermanów lub u Apla, kiedy
jeszcze mieszkali w swoich posesjach. Mi so sz o na
zaopatrzenie ludno ci, a skóry do wyprawy i na sprzeda
rolnikom na uprz , a adniejsze na obuwie do warsztatów
szewskich. Trwa o to do 1941 roku, potem zasz y zmiany, lecz
pomoc (bardziej utrudniona) nadal trwa a. ydom nie wolno
by o opuszcza Piask, ale jeszcze mogli porusza si po nich.
Okupant odnosi si do nich z pogard . Zap dzali ich do
sprz tania, od nie ania tras przejazdowych, ok adaj c ich przy
tym pa kami a ortodoksyjnych poci gaj c za brody, a nawet je
obcinaj c. Jak zabrak o ydów, wykonywali t czynno
Polacy, tak e traktowani szyderczo, pogardliwie. Ka dy dzie
przynosi co nowego - z ego.
Józef Honig o prze ladowaniach ydów i Polaków
W przemycaniu ywno ci bardzo pomaga a nam rodzina Jaroszów
- Ignacy, Anna oraz ich synowie Aleksander, Maksymilian i córka
Marianna po m u Krasnod bska. Oni wszyscy za t bohatersk
dzia alno zostali odznaczeni po wojnie medalem „Sprawiedliwy
ród Narodów wiata"181. Organizowanie zaopatrzenia dla getta karane mierci przez Niemców, wygl da o nast puj co. Ignacy i
Anna Jaroszowie lub inni polscy znajomi ustalali z moim ojcem, albo
z Aplem lub Hubermanem, jaki rodzaj ywno ci b dzie szmuglowany
i kiedy to nast pi. Pomimo, e ywno by a przez Niemców
racjonowana i nie starcza o jej nawet dla Polaków, to jednak by o
du o dobrych Polaków, którzy potrafili dzieli si ni z g oduj cymi
181

H. Cioczek, Historia Przetrwania Lublin 2011, s. 61, 71-72.
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w gettcie ydami. Starszy syn Jaroszów - Aleksander by w ci ym
kontakcie z ydami i rodzicami, kupowa to co by o najbardziej
potrzebne dla getta - m , warzywa, krowy, barany, nabia . M odszy
syn Jaroszów - Maksymilian, bardzo dobrze wysportowany
zazwyczaj s
jako cznik. Bez trudno ci przeskakiwa przez
ogrodzenie do getta, zawiadamia obie strony o dostawie i umawia
godzin odbioru. Po ustaleniu wszystkich szczegó ów, Aleksander
wprowadza krow , czy te inny ywiec, który odbiera em ja czy te
Huberman. Pomimo tego, e wielokrotnie nara ali my si tym
szmuglowaniem, ca y czas dopisywa o nam szcz cie, Huberman
oraz ja jako jedni z nielicznych ydów z Piask, prze yli my wojn .
Wszystkie dostawy ywno ci by y dok adnie zaplanowane i zawsze
wtajemniczeni byli w akcje przerzutow przewodnicz cy Gminy
ydowskiej - Polisecki, a tak e ydowski policjant - Akiersztajn.
ugi cuch dobrych i odwa nych ludzi musia by zorganizowany,
tak aby bardzo potrzebna pomoc mog a dotrze za mury getta. W razie
kni cia cho by jednego ogniwa, wszyscy ponosili mier . Nie
wiem ile razy unikn em mierci. (…)
Pami tam, e u pewnego gospodarza ukrywa em si przez kilka
tygodni na strychu nad obor , i prosi em ich na kolanach, aby
pozwolili mi zosta na d ej. Nie chcieli si na to zgodzi , bali si ,
jakby przeczuwali, a mo e wiedzieli,
e grozi nam
niebezpiecze stwo. W tym czasie w okolicy byli Niemcy i ch opi bali
si , e mog mnie wykry . Kazali mi ebym poszuka sobie innej
kryjówki. P aka em, e musia em opu ci miejsce mojego u nich
schronienia. Na drugi dzie na wie przyjechali gestapowcy i zacz li
przeszukiwa gospodarstwa, od razu te weszli po drabinie na strych
gdzie si ukrywa em. Na szcz cie mnie ju tam nie by o, zarówno ja
oraz gospodarze cudem unikn li my mierci.
W okresie przemieszczania si zawsze chcia em aby mój brat lub
ojciec wiedzieli, gdzie si ukrywam, ba em si , e je li z api mnie
szwaby to nikt nie dowie si o moim losie. Mój brat Marian oraz
ojciec Mosze tak e ca okupacj ukrywali si u polskich ch opów w
okolicach Piask. Ja i brat przez d szy czas ukrywali my si
niedaleko siebie, ja przebywa em na Kaweckim Majdanie, a brat mia
kryjówk w Kaw czynie, dlatego te mia em z nim sta y kontakt.
Widywa em si te z moim kochanym ojcem, który te ukrywa si w
okolicy u znajomych chlorów. W tym czasie, a by o to ju na krótko
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przed wst pieniem do partyzantki, czu em si ju troch bezpieczniej,
bowiem mia em przy sobie pistolet. Nie by em bezbronny. By to
polski pistolet Vis. Jego posiadanie dawa o mi du e poczucie
bezpiecze stwa, wiedzia em, e w razie konfrontacji z Niemcami, nie
wezm mnie bez walki, nie wezm mnie ywcem. Pistolet ten kupi em
jeszcze w getcie w Piaskach i przed likwidacj getta dobrze go
schowa em. Pó niej po ucieczce z obozów z Be ca i z Trawnik
odnalaz em pistolet i ju si z nim ani na chwil nie rozstawa em.
Ten co mi za atwi Visa te dosta po wojnie medal „Sprawiedliwy
ród Narodów wiata", to ten sam który organizowa nielegalne
szmuglowanie ywno ci do getta w Piaskach - Aleksander Jarosz, to
by swój ch opak, wo ali my na niego Olek. On przed wojn i w
czasie okupacji handlowa byd em. Chocia by o to zabronione pod
kar mierci przez Niemców, to wchodzi on na teren getta przemyca
ywno , bro , a tak e podrabiane papiery dla ydów. Jego rodzina to
byli porz dni ludzie i pomagali ydom. Olek by cz onkiem ruchu
oporu i dzia w podziemiu. Kilka osób z jego bohaterskiej rodziny,
dzia aj c w ruchu oporu poleg o w walce z Niemcami.
Jego siostra Marianna Jarosz, po m u Krasnod bska by a
czniczk i tak e dzia a w podziemnym ruchu oporu. Ta niezwykle
odwa na dziewczyna utrzymywa a sta y kontakt z ydowsk
Organizacj Bojow . Ja nale em do tej tajnej organizacji razem z
moim starszym bratem Mordku. Naszym szefem by Izaak Kochen,
którego nazywano „Warszawiak". Punkt kontaktowy znajdowa si u
synów Mechla Kochena. Jeden z nich, Gode prowadzi przed wojn
sk ad apteczny,drugi Icek z zawodu fryzjer by felczerem samoukiem.
To by bardzo wa ny punkt kontaktowy”. Tutaj nasi polscy
przyjaciele, dzia aj cy w ruchu oporu dostarczali nam fa szywe
dokumenty, blankiety dowodów osobistych, kenkart. Tutaj wpisywano ydom polskie nazwiska, wklejano fotografie, robiono odciski
palców, podrabiano dokumenty i stawiano przeró ne piecz tki
urz dowe. Czyste blankiety dokumentów dostarcza ch opak
Marianny Jarosz Stanis aw Motylewski, który by urz dnikiem w
gminie w Piaskach. Olek Jarosz przez to, e walczy w podziemiu i w
partyzantce mia dost p do broni, któr tak e przemyca do getta dla
ydów. Marianna Jarosz dostarcza a tak e do punktu kontaktowego
niezwykle potrzebne leki, banda e i opatrunki. Wszyscy
zaanga owani w t konspiracyjn dzia alno ryzykowali swoim
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yciem, w razie wpadki grozi y im tortury i mier z r k hitlerowskich
oprawców”.(…)

Rodzina Jaroszów z Piask.
Poni ej siedz od lewej 1. Anna
Jarosz – matka 6 synów i 2 córek, 4
Dziadek Jaroszów – Marcin zastrzelony
przez Niemców w kwietniu 1943 r. 5.
Ignacy Jarosz – ojciec Jaroszów. 6. Jan
Jarosz zamordowany w KL Auschwitz.
Stoj (od lewej) Czes aw Jarosz – zgin
w Piaskach, zastrzelony przez Niemców
VIII 1943 r. Wac aw Jarosz –
zamordowany w KL Auschwitz, 3
Marianna Jarosz – siostra, 4 Stanis aw
Jarosz zgin w Piaskach zastrzelony
przez Niemców 6 VIII 1943 r.
Na lewo u góry i u do u w mundurze Aleksander Jarosz, najg biej
tkwi cy w konspiracji i najwydajniej pomagaj cy ydom.
Zmobilizowany do wojska Berlinga, po walkach frontowych i
demobilizacji, zmienia adresy przed NKWD i UB, dzi ki czemu ocala .
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Od pa dziernika 1939 roku gdy Piaski znalaz y si pod
okupacj hitlerowsk , Czes aw Jarosz (zabity 4 VIII 1943 r.) i
bracia: Jan Jarosz (ur. 1909 - zgin w 1941 w O wi cimiu),
Aleksander Jarosz (ur. 1915 - zm. 1985), Stanis aw Jarosz (ur.
1917 – zgin z r k Niemców w 1943), Wac aw Jarosz (ur. 1921
– zgin w 19421 w O wi cimiu), Maria Jarosz (ur. w 1923),
byli wspó organizatorami „Baonów Zemsty" i „Unii”. Pó niej,
wszyscy wraz z najm odszym Maksymilianem, ur. w 1925 roku,
oraz m em Heleny Wac awem Kostrzewskim ur. w 1904 roku,
aktywnie wspó tworzyli i ca rodzin walczyli z okupantem w
Zwi zku Walki Zbrojnej, a po scaleniu w lutym 1942 roku w
Armii Krajowej. Czes aw Jarosz s owem podnosi ducha w jej
szeregach, wierszami drukowanymi w gazetkach pt. „Zemsta" i
„Polska yje".
Nadesz a sroga zima, okupant wprowadzi swoje rz dy restrykcje, nakazy, zakazy itp. Jak ydzi tak i Polacy oczekiwali
wiosny, a z ni zmian powtarzaj c cz sto s owa „s ce wy ej,
Sikorski bli ej", czyli pomoc z zachodu. Zacz y si zn cania
wobec ydów. apanki, wywo enia Polaków na przymusowe
roboty do Niemiec, aresztowania, osadzania w wi zieniach,
potem w Obozach Koncentracyjnych - Zag ady.
Ludno
ydowsk osadzono w Getcie pocz tkowo nie
zamkni tym, ale z zakazem opuszczania Piask. Potem Getto
zosta o zamkni te, a za wyj cie grozi a kara mierci. Pojawi y
si tak e obwieszczenia odnosz ce si do Polaków: „za
ukrywanie ydów oraz udzielanie im pomocy, grozi kara
mierci". By o to przera aj ce. Ci ludzie zostali odci ci od
wiata. Jak statystyki podaj to oprócz sta ych mieszka ców
narodowo ci ydowskiej w Piaskach, do Getta przywieziono
oko o 10 tys. ydów z innych miast oraz pa stw. Ci gle
nap ywa y nowe transporty. Ludzie ci musieli jako
. Zasoby
- zapasy si ko czy y, a ywno by a potrzebna i ró nymi
sposobami by a im dostarczana.
czy o si to z odwag i
wielkim ryzykiem, ale pomoc ze strony Polaków by a udzielana.
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Z czystym sumieniem mog powiedzie , ze aden z rdzennych
mieszka ców Piask, nie doniós Niemcom na adnego yda.
Posesja krawca Josefa Cukiera by a na granicy getta. W
domu tym mieszka granatowy policjant (prze ladowca ydów)
Borusewicz (element nap ywowy ze wschodu), z podobnym
sobie policjantem Micha em Weso owskim podle odnosili si
nie tylko do ydów, zostali wi c zlikwidowani (zastrzeleni)
przez Organizacj Podziemn .
Piaski mi dzynarodowym gettem tranzytowym
Warunki yciowe ydów pogarsza y si z dnia na dzie .
Zacz y nap ywa transporty wysiedlonych ydów z Niemiec,
potem Holandii, Belgii, Czech i robi o si coraz cia niej. Ludzie
ci przyje ali z ma ymi r cznymi baga ami, z czym zostali
zmuszeni do opuszczenia swych maj tków, domów. Byli w ród
nich profesorowie, lekarze, naukowcy, in ynierowie,
przemys owcy, ludzie z wysok kultur , europejskimi
zwyczajami. Nie przyzwyczajeni do takich warunków jakie tu
ich zasta y. By to dla nich koszmar, który pog bia si z dnia na
dzie . Dokwaterowani do rodzin ydowskich oraz lokali
prowizorycznych wolnych naszego miasteczka. Jedn z takich
rodzin przyj li moi rodzice do swojego domu. By to Wolf
Lewin z córkami Gertrud i Chana Bogaty kupiec ze Starogardu
urodzony w Mogilnie doskonale mówi po polsku, tak e jego
córki Gertruda i Chana.
Posiada wysokie niemieckie odznaczenie „ elazny Krzy ",
by inwalid wojennym (straci na I Wojnie jedno oko), co
dawa o mu specjalne uprawnienia oraz przywileje. Pocz tkowo
Niemcy to respektowali a potem traktowali go jak wszystkich
ydów.
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Wolf Lewin
yd niemiecki, inwalida
wojenny z I wojny wiatowej,
odznaczony krzy em
elaznym.

Wnuk Wolfa Lewina
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Zdj cie niemieckiej ydówki. Jej
ojciec by fikcyjnie zatrudniony u
mego ojca Ignacego Jarosza w
gospodarstwie. On by chory i to
umo liwi o mu wyj cie z getta i
przetrwa dzie . (Prawdopodobnie
by on kupcem, handlowa ko mi,
pochodzili ze Stuttgartu, mia dzieci
w Stanach Zjednoczonych.

Szkic obszaru getta w Piaskach w latach 1941 - 1943
Miejscowi - piaseccy ydzi jeszcze mieli troch zapasów,
które cho w ma ym stopniu, ale przyczynia y si do lepszego
ycia. Natomiast ydzi wysiedleni z innych pa stw cierpieli
bied i wielki niedostatek. Pocz tkowo otrzymywali paczki od
pozosta ych cz onków rodzin, co by o dla nich wielkim
zbawieniem. Z czasem i to si sko czy o. Niemiecki okupant
wzmaga represje. Zarz dzi utworzenie Getta, które na razie nie
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by o zamkni te, ale nie wolno by o ydom wychodzi poza
Piaski, a potem opuszcza Getta.
Ka dy obowi zkowo musia nosi szerok bia opask z
niebiesk gwiazd Dawida. Niezale nie od tego, dla pe nej
identyfikacji, nosili
gwiazd przypi
do klapy ubrania.
Takie oznakowanie by o dla ydów kr puj ce, za uchylanie si
od tego obowi zku grozi y represje, a nawet kara mierci. Kiedy
Getto nie by o zamkni te, mimo zakazów, Polacy wchodzili na
jego teren, tak e i ydzi ryzykowali wyj cia by zaopatrzy si w
ywno . Dla mojej rodziny by o to bardzo bolesne, kiedy
musia a opu ci mieszkanie w naszym domu rodzina Lewinów
wysiedlonych z okolic Szczecina (dawniej nale cego do
Niemiec). Bardzo utrudnione zosta y kontakty z miejscowymi
ydami, z którymi czy y nas wi zy przyja ni, handlowe a
przede wszystkim ludzkie. Teren Getta zosta ogrodzony
wysokim, drewnianym p otem i drutem kolczastym, po
obydwóch stronach ulicy Lubelskiej z szerokimi bramami.
Trzecia brama by a przy ulicy Gardzienickiej. T bram
wyprowadzano - wywo ono zmar ych, zabitych na kirkut. Getto
zosta o zamkni te, przy bramach pe ni a wart policja
ydowska. Bramy by y otwierane dla przechodz cych grupowo
z jednego Getta do drugiego w wyznaczonym czasie. Raz
dziennie w celu zaopatrzenia si w wod , gdy jedna strona
Getta studni nie posiada a. By to dramat, ka dy chcia szybko
zaopatrzy si w wod a czas na to wyznaczony mija . W tym
pop ochu nie brakowa o narzeka , p aczu, lamentu. A nam,
Polakom udzielaj cym pomocy u atwia o na krótko dostanie si
do Getta i szybkie opuszczenie go. Mieli my umówionych
ydowskich policjantów, którzy w czasie pe nionych dy urów
przy bramach u atwiali nam wej cie. Za udzielanie
jakiejkolwiek pomocy ydom przez Polaków, grozi a kara
mierci. Mimo to, ta pomoc by a udzielana.
Nast pna posesja - dom parterowy z du ym podwórkiem
nale
do krawca - Jozefa Cukier. W czasie istnienia Getta,
dom ten sta na granicy, z jednego boku mogli wchodzi ydzi a
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z drugiego Polacy. Trwa o to krótko, potem zamieszka w nim
granatowy policjant Borusewicz, który by pogromc ydów,
ale potem przez Organizacj Podziemn zosta zlikwidowany
(zastrzelony). Drugi podobny „pogromca” - Micha Weso owski
tak e zosta zastrzelony. Nie byli to mieszka cy Piask ale
element nap ywowy.
Nast pny budynek du y, parterowy z zabudowaniami
gospodarczymi i ogrodem, w latach trzydziestych kupi od
Polaka, bogaty kupiec - Moszek Judka Apel. Mieszka tu ze
swoj on - Bel i córk jedynaczk , która wraz ze swoim
narzeczonym zosta a zastrzelona przez andarma niemieckiego
Daniela Szulca poza gettem w 1942 roku. By a to elegancka,
pi kna panna, ukochana córka swoich rodziców. Mieszka cy
Piask byli g boko wzruszeni t zbrodni .
Okupant niemiecki mia do pomocy „komando ukrai skie" –
które wykonywa o wszystkie polecenia – byli to oprawcy w
czarnych mundurach. W Getcie zapanowa tyfus. Brak rodków
higienicznych, leków, ciasnota mieszkaniowa, g ód, sta si
powodem du ej miertelno ci. Utworzony prowizoryczny
szpital mie ci si w jednym z domów w Getcie (dom Chaima
Drelichmana) nie by w stanie spe ni powierzonych zada . To
by o tragiczne, adne s owa mówione, pisane, nie oddadz tego
co si dzia o w ród ludzi, których win by o tylko to, e byli
ydami. Ukrai cy wpadali do tego „szpitala” i brutalnie
wyrzucali zw oki zmar ych przez okna a potem pod ich eskort
wywo ono je na cmentarz „kirkut" i tam grzebano.
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1 komendant posterunku andarmerii Ernest Kresse, 2. Hans Zawada
volksdeutsch, u do u z prawej volksdeutsch morderca ydów i Polaków, w
tym mego brata Czes awa, Daniel Schulz, pochodzi z Malinówki pow
odawa, obok volksdeutsch Rudolf Abel, podczas krwawej rody z
karabinu maszynowego nad do em rozstrzeliwa ydów na kirkucie, w
rodku krwawy oprawca Willy Scholz oraz inni andarmi, w tym kilku
policjantów granatowych i Ukrai cy nad grobem zastrzelonego pogromcy
ydów - Borysewicza (granatowy policjant).

Kiedy my lami wracam do tamtych lat, zadaj sobie pytanie,
czy to prawda? Jak móg cz owiek, cz owiekowi zgotowa taki
los. Ja Niemcom nigdy tego nie mog wybaczy . Najpierw
odbierali mienie a potem ycie! Mimo tych dolegliwo ci,
ka demu ycie by o mi e z nadziej , e co si zmieni.
Mo liwo ci zarobkowania nie by o, yli tylko z zapasów, które
z dnia na dzie si kurczy y. Okupant szala , nak ada tzw.
kontrybucje, a „Judenrat" zawsze pod gro
mierci musia to
wszystko wykonywa . Niemcy wzywali do siebie
przedstawiciela „Judenratu" wyznaczali czas i kwot , która ma
im by dostarczona.
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Judenrat w Piaskach w 1942 roku

W rodku przewodnicz cy Polisecki – legionista, po lewej i po prawej
yd niemiecki, pseudonim Pompidu. Stoi od lewej ydówka niemiecka, w
rodku ydzi piaseccy, w tym trzech policjantów.
Na odwrocie fotografii dedykacja: w dowód pami ci dla rodziny p.
Jaroszów z Piask, za niesienie nam pomocy w trudnych dla nas chwilach.
Piaski 1942 roku.

Sk adali si na to ci bogaci, którzy jeszcze mieli jakie
oszcz dno ci, bo biedniejsi nie byli w stanie co do
.
Trwa o to do d ugo, dopóki uda o si wycisn wszystko do
„dna". Potem wydali polecenie by oddali z oto - obr czki,
pier cionki i inn bi uteri . Miejscowi ydzi nie wszyscy
oddawali. Kto mia mo liwo
to sprzeda lub da na
przechowanie, co w wielu przypadkach si uda o. Natomiast
ydzi innej narodowo ci byli bardzo obowi zkowi i oddawali
wszystko. Nast pny nakaz poleca zda futra, ko uchy itp.,
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które potem zosta y odwiezione do Lublina i dalej do Niemiec
dla ich kobiet i dzieci. Musieli tak e zda instrumenty
muzyczne, w tym tak e fortepiany, pianina. Takimi sposobami
odebrano im dobra materialne, obdarto ze czci i
cz owiecze stwa.
Ostateczna Zag ada
Zacz y si wywózki ydów do Obozów Zag ady oraz
zabijania na miejscu gdzie ich tylko spotkano. Pierwszy du y
transport przeprowadzono w czerwcu 1942 roku. Getto zosta o
otoczone przez esesmanów, którzy przyjechali z Lublina oraz
przez komando ukrai skie. Obydwie bramy getta du ego i
ma ego zosta y otworzone. Wszystkim ydom nakazano stawi
si z r cznym baga em na zbornym placu przy ul.
Gardzienickiej, gdzie zosta a przeprowadzona selekcja.
Lekarze, felczerzy, piel gniarki, in ynierowie tworzyli jedn
grup , która mia a by skierowana do budowy obozu Ossowa
oraz Sobiboru. Druga grupa to Rada ydowska, zamo ni i
rednio zamo ni, posiadaj cy karty pracy tzw. „Arbeitskarte",
policjanci ydowscy oraz cz
deportowanych z Niemiec i
innych pPa stw zosta a na miejscu. Natomiast drobnych
sklepikarzy, biedot
wyznaczono do transportu. Po
uformowaniu si kolumna otoczona przez komando ukrai skie
opuszcza a Getto. Szli starcy, m odzi i dzieci. W pierwszym
szeregu na czele kolumny szed Rabin w milczeniu z
podniesion g ow . Zap akane matki trzyma y za r ce swoje
dzieci, które nie przeczuwa y grozy dramatu. Pozostali, dalej
yli niepewni dnia ani godziny, naciskani do sk adania „okupu".
Okupant niemiecki by bezwzgl dny, bezduszny, nawet wobec
tych male kich, niewinnych dzieci. apanki, transporty cho
mniejsze ilo ciowo nadal si odbywa y, jak te przeszukiwanie
terenu gdzie mogliby si ukrywa
ydzi. Nast pny du y
transport odby si w kwietniu 1943 roku. Wyp dzeni, ok adani
pa kami, opuszczali swoje domy, ustawili si w kolumn , która
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skierowana zosta a na Che msk szos do Trawnik. W
Trawnikach czeka y na nich bydl ce wagony w ród wrzasków,
aczu, lamentu zostali za adowani, a droga ich wiod a do
Be ca, gdzie ich zg adzono.
W tej kolumnie opu ci o piaseckie Getto wiele nam znanych,
bliskich osób, które na zawsze pozosta y w mojej pami ci. W
kolumnie mi dzy innymi posz a rodzina przewodnicz cego
Judenratu - Poliseckiego, rodzina - Kochenów z pi kn córk Itk Hochmanów, Honigów, pani Kramer, która by a Niemk
ale nie opu ci a swojego m a yda i zi cia yda z jego on
pani Cymer i innych. W ród tych prowadzonych szli dawni
uczniowie, uczennice, kole anki, koledzy z klasy - Mania,
Rywka, Esta, Dora, Chana, Moniu , Abramek, Szmulek, Chaim,
Moszek, Josef i inni zapewne w nadziei, e b
, e mo e
co si odmieni i kiedy wróc . Oni wro li w panoram Piask.
Getto jeszcze istnia o, powoli wychodzili z kryjówek
istniej cych na terenie Getta ci, którym uda o si dot d by
niezauwa onymi podczas wyp dzania, przez policj ydowsk i
innych, ale teraz w stosunku do z apanych i dowo onych z
innych miejscowo ci Niemcy byli bezwzgl dni. Nadal
wyci gn li reszt zasobów materialnych po czym ich zg adzili.
Kwestia ydowska zako czy a si tzw. „Krwaw rod ", w
której udzia brali esesmani, andarmeria z Piask i komando
ukrai skie z „krwawym Zygmuntem" na czele.
Na polecenie oficerów niemieckich SS z Lublina na
cmentarzu ydowskim - kirkucie, zosta y wykopane dwa
olbrzymie g bokie do y, które by y pilnie strze one przez
andarmeri z Piask. Nast pnego dnia przyjecha y do Getta
formacje SS i komando ukrai skie. Getto zosta o szczelnie
obstawione, bra a tak e w tym udzia miejscowa andarmeria
niemiecka z komendantem: majster Ernest Kresse, podmajster Bejkus, podmajster - Sztruba, andarmi - Witryng, Willi Szolc,
Wisman, folksdojcze - Hans Zawada, Rudolf Abel, Daniel
Szulc. Odmówi udzia u w egzekucjach ydów andarm Juliusz
Fogiel, którego aresztowano i osadzono na Majdanku, sk d po
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pewnym okresie wróci (z poufnych, tajnych przecieków
wynika o, e kto bardzo wp ywowy wstawi si za nim i go
uratowa ). Z obstawionego i pilnie strze onego Getta otoczeni
cis ym kordonem, z broni gotow do strza u, bram przy ul.
Gardzienickiej,
która
prowadzi a
drog
mogi kow
wyprowadzano grupami na kirkut. Tam czeka o na skaza ców
komando egzekucyjne, które kaza o im si rozebra , po czym
prowadzono ich do kraw dzi do u. Z wielkim lamentem,
aczem wchodzili na po on w poprzek desk - pada strza ,
wpadali do do u, a je li to by a matka z dzieckiem na r ku ub
trzymaj ca za r
to zabijano matk , a potem ju w dole
dobijano dziecko. Aby egzekucje, rze przy pieszy , oprawcy
przy ko cu strzelali z karabinu maszynowego, a obs ugiwa go,
czym bardzo si chwali , andarm Rudolf Abel. Komando
ukrai skie, na czele z krwawym Zygmuntem zasypa o do y.
Garderob po zamordowanych przewie li furmankami na
podwórze andarmerii, a st d dalej do Lublina.
By to okrutny masowy mord.
Po kilku dniach Niemcy jeszcze raz dokonali dok adnego
przeszukania w Getcie. Warto ciowe rzeczy adowali na
samochody ci arowe w tym tak e po ciel - pierzyny, ko dry,
poduszki, po uprzednim dok adnym przeszukaniu. Liczyli na
oto, itp. To wszystko wywo ono do magazynów w Lublinie.
W przeró nych g bokich kryjówkach odnale li te ywych
ludzi, których zamykali w gminnym areszcie, w którym okna
by y okratowane i zas oni te blaszan klap nie dopuszczaj
powietrza. Skaza cy nie mieli czym oddycha . P acz, lament
trwa przez ca noc. Nie by o mo liwe, aby ktokolwiek móg im
przyj z pomoc , pilnowali ich andarmi niemieccy w czarnych
mundurach Ukrai cy z broni gotow w ka dej chwili do
wystrza u. Rano otworzono areszt i ywi wyszli, a tych co si
udusili, za adowali na furmank i razem wyruszyli w drog na
cmentarz - kirkut. Nast pnie wszyscy zostali rozebrani, zabici i
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zakopani w przygotowanym przez Ukrai ców dole. By a to
ko cowa zag ada ydów w Piaskach.
Ta ziemia zosta a przepojona niewinn krwi dzieci,
odych i starców. adne s owa mówione, pisane nie odtworz
tej tragedii, która mia a tam miejsce w czasie Drugiej Wojny
wiatowej, a zgotowa to okupant niemiecki - hitlerowcy. J k,
acz, ból zosta przysypany ziemi na której wyros a bujna
trawa oraz nieliczne macewy przemawiaj do sumie ludzkich
Oby takie zbrodnie nigdy ju nie mia y miejsca w dziejach
ludzko ci.
W Piaskach powsta a pustka, ycie jakby zamar o. Domy rudery ydowskie, Dom Modlitwy - zosta y zburzone, zrównane
z ziemi . Rzeczy nadaj ce si do u ytku zamagazynowano,
nast pnie gdzie wywieziono. W domach nadaj cych si do
eksploatacji zamieszkali Polacy wysiedleni przez Niemców z
Lublina a tak e z Pomorza i Pozna skiego.
Wymordowani ludzie, ograbieni z dorobku ca ego ycia,
zostali na zawsze w naszej pami ci. Te dwa narody - polski i
ydowski
y obok siebie, razem, szanuj c swoje religie,
obyczaje, darz c si zaufaniem, a w razie potrzeby nie li
wzajemn pomoc. Byli my równymi obywatelami jednej
Ojczyzny - Polski.
W lipcu 1944 r. podczas dzia
wojennych bombardowania
i walk frontowych mi dzy wojskami okupanta niemieckiego i
Armii Radzieckiej powstawa y po ary i zgliszcza. Wi ksza
cz
Piask sp on a oraz uleg a zawaleniu. Niewiele zosta o
domów tak e i ydowskich. Po zako czonej wojnie ci, co
prze yli posprzedawali co im si tylko uda o i wyjechali do
wi kszych miast, gdzie u yli sobie nowe ycie.
Nie ma Rabinów, Chasydów, Hendlów, Berków, Gili,
Jaklów, Mosków, Tek, Go dy, Wyrki, Tiki, Ma ki i innych,
pozosta y radosne, ale i bolesne wspomnienia.
Odszed folklor i egzotyka p yn ce od talmudycznych
ydów piaseckich. Rabini byli uwa ani za bardzo m drych
ludzi. Nie byli to tylko „Stró e Religii", ale prawnicy, doradcy.
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Wszelkie spory rodzinne, s siedzkie, nawet handlowe
rozstrzygane by y przez Rabina polubownie. Tym samym
unikali wysokich kosztów s dowych, jak te rozg osu na forum
publicznym. On by „s dzi " i to co zosta o uzgodnione z ca ym
szacunkiem wykonane. Zdarza y si tak e przypadki mi dzy
ydami i Polakami. Po ich u Rabina rozstrzygni ciu,
zainteresowane strony wraca y pogodzone, zadowolone. Tak
zgod u Rabina nazywali „Din - troje" (humorystycznie).
Wspó praca mi dzy gminami ydowsk i polsk oraz Ksi dzem
i Rabinem by a przyjazna, zrozumia a i porady z ich strony
ciwe, skuteczne. Wa nie ustawa y, a ycie toczy o si dalej.
Nie wszyscy byli w stanie udziela pomocy (strach, obawa
przed kar mierci), ale wiele znalaz o si odwa nych i tego
dokonywali. Pomoc by a udzielana przez punkty kontaktowe
oraz inne okoliczno ci. Nie sposób pomin
niektórych
wa nych wydarze jak: ocalenie przez rodzin Baranowskich
(ju nie yj ) ydówki z ma ym synkiem, pani Makosiowej.
By a u nich do ko ca wojny, potem osiedli a si w Wa brzychu.
Mia a wyrobione polskie dokumenty, mieszka a z nimi przy ul.
Ksi ej blisko Plebani, na której du o czasu sp dza ma y, oko o
pi cioletni synek, a pani Makosiowa pracowa a u fotografa
Polaka - Janickiego. Zaprzyja niona tak e by a z rodzin
Zygmunta Nowakowskiego (która tak e by a jej pomocn ). Po
wojnie ich córka Jadzia u pani Makosiowej pracowa a w
Wa brzychu w zak adzie fotograficznym. Ksi dz Stodulski
okazywa im wiele serdeczno ci. Pami tam jak razem z synkiem
przychodzi a do ko cio a, gdzie mia a swoje miejsce w bocznej
nawie. Prze a i by a za to wdzi czna. Rodzina Królów
otoczy a opiek ydówk z Warszawy o nadanym nazwisku Nina Drozdowska. Potem zosta a on - Jana Króla, a po wojnie
osiedlili si w Gda sku. yczeniem jej by o by po mierci
zosta a pochowana na cmentarzu w Piaskach, w grobie rodziny
Królów i yczenie to zosta o spe nione.
Przez kilka miesi cy ukrywa a si czteroosobowa rodzina
ydowska z Lublina u Bronis awy i Antoniego Zaj czkowskich
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(ju nie yj ). Przenie li si w okolice Janowa Lubelskiego,
wojn prze yli, wyjechali na Ziemie Odzyskane a potem gdzie
za granic Polski. Cz ocalonych po latach odwiedza o Piaski,
rozsypali si po ca ym wiecie. Wi kszo ju nie yje, s po
nich potomkowie.
Jeden z rdzennych ydów piaseckich do ko ca swojego
ycia, pozosta w Polsce. By nim Józef - Icek Honig syn
Moszka i Ruchli z d. Diament ur. 18.05.1915 r. w Piaskach.
By y stra nik cmentarza - Kirkuta w Lublinie przy ul.
Kalinowszczyzna.
Rodziny nasze by y zaprzyja nione. Mieszkali my w
siedztwie, cz nas wi zy kole skie z dzieci stwa i
odo ci, a tak e starsze rodze stwo - handlowe, awy szkolne,
beztroskie zabawy dzieci ce.
Wojna, bole nie dotkn a nasze rodziny, przy ka dym
spotkaniu z Józiem Honigiem, a by y one bardzo cz ste,
trwaj ce do ko ca jego ycia, wracali my wspomnieniami do
beztroskiego dzieci stwa oraz bolesnej tragicznej m odo ci.
Kocha przedwojenne Piaski i ci gle ze szczegó ami je
odtwarza . Niezapomniane dla niego by y „uroczyste procesje
Bo ego Cia a", lubi razem ze mn piewa ulubion przez
niego pie . Wraca do spotka , które mia y miejsce podczas
ukrywania si , jak te w lasach Chmielowskich w partyzantce
ydowskiej - Samoobrony. Pami tam jego wypowiadane s owa:
„Czy ja Josek Honig b
jeszcze kiedy siedzia przy
prawdziwym stole". By o to wzruszaj ce. Doczeka si i godnie
sp dzi reszt swojego ycia otoczony troskliw opiek wiernej
ony Bibianny. Byli przyk adnym ma
stwem. Cieszy si
wielkim szacunkiem okazywanym przez s siadów, znajomych,
a nade wszystko lubiany by przez dzieciarni na osiedlu
„Kalina". Pan Honig przy spotkaniu opowiada im bajki,
piewa ydowskie piosenki, dawa s odycze. Nie mia swoich
dzieci, których bardzo pragn . By zawsze pogodny, z ci si
gdy kto le mówi o Polakach. Podkre la to, e jest ydem –
Polakiem.
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Zmar 05.06.2003 r. egnany zami przez on Bibian ,
licznie zgromadzonych przyjació , kolegów, s siadów ydów i
Polaków. Kiedy patrzy am na jego trumn , wróci am pami ci
w przesz
, ile to bólu, cierpienia si w niej mie ci. adne
owa mówione, pisane nie odtworz gehenny, któr prze .
Pozosta na zawsze w mojej pami ci. Nie ma ju
ydów w
Piaskach. Pozosta y po nich wspomnienia i cmentarz - Kirkut a
na nim wysokie drzewa, Obelisk - Macewa, ziemia zaro ni ta
bujn traw , przesi kni ta niewinn ludzk krwi !

PO

EGNANIE

(1917-- 6.06.2003)
W pi tek, 6 czerwca 2003 r. po. bolesnej chorobie zmar p. Józef Honig,
jeden z najstarszych ydów mieszkaj cych w Lublinie, którego wielu
lublinian kojarzy o przede wszystkim ze Starym Cmentarzem ydowskim na
Kalinowszczy nie. To by w nie ten pan, do którego zawsze chodzi o si
po klucz od cmentarza, a przy okazji wys uchiwa o si ró nych interesuj cych historii.
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By przyjacielem ka dego. Wiele osób, które zna o pana Józefa osobi cie,
spotka o si z jego ogromn yczliwo ci . Pan Józef zawsze. dopytywa si o
zdrowie wspó ma onków i dzieci, bywa na zaprzyja nionych lubach. By
chodz cym przyk adem, e stosunki pomi dzy ró nymi narodowo ciami-i
religiami mog opiera si nie tylko na wzajemnym poszanowaniu, ale i
bokiej przyja ni.
Jego g os mo emy wci us ysze - wystarczy pój do Bramy Grodzkiej,
gdzie w pomieszczeniach Teatru NN mo na podziwia multimedialn
wystaw o przesz ci wielokulturowego Lublina, którego cz stk - jedn z
ostatnich by pan Józef. Pochodzi z podlubelskich Piask, z którymi by
mocno zwi zany i, o których cz sto wspomina w naszych rozmowach. Tam
prze
równie tragiczne lata wojny, przebywaj c najpierw w getcie
piaseckim, z którego do obozu zag ady w Be cu deportowana zosta a cz
jego rodziny. Potem, w pobli u Piask ukrywa si do wyzwolenia.
Po wielu perypetiach powojennych, równie zdarzeniach tragicznych,
które znam z jego opowiada , a do przekazania których nie czuj si
upowa niony, osiad w Lublinie. Nie wiem, przed iloma laty pan Józef sta
si "stra nikiem Starego Kirkutu. Dla mnie jest to od zawsze, bo zawsze
ch tnie wychodzi na spotkanie grup, które chcia y zwiedzi t najstarsz
zachowan w Polsce nekropoli
ydowsk . Zna historie i legendy o
spoczywaj cych tam wybitnych rabinach i cadykach, ale opowiada równie
o zwyk ych zmar ych ydowskich mieszka cach Lublina. Najwi cej historii
mo na by o od niego us ysze o Jakubie Icchaku Horowicu-Szternfeldzie „Widz cym z Lublina". By y to legendy chasydzkie, które w ustach pana
Józefa wci by y ywe i obrasta y kolejnymi opowie ciami. Pan Józef
zawsze wierzy , e „Widz cy" ma go w swojej opiece i dlatego tak d ugo
móg cieszy si zdrowiem i si do przyjmowania kolejnych zwiedzaj cych.
Martwi y go niepomiernie dewastacje, które wyniszcza y cmentarz i brak
zrozumienia ze strony zarówno decydentów, jak i zwyk ych mieszka ców,
którzy nie potrafili zrozumie , e w Lublinie posiadaj jeden z
najcenniejszych zabytków dziedzictwa europejskiego. To w nie dla tego
cmentarza przybywa y i przybywaj tu liczne grupy zwiedzaj cych, nie tylko
z Izraela, ale praktycznie z ca ego wiata. Dzi ki temu miejscu pan Józef
bezb dnie kojarzony by przez cudzoziemców. Ile to razy zapytywano
mnie z Niemiec, USA czy Izraela, czy yje jeszcze ten przemi y starszy
cz owiek, który otwiera furtk na Stary Cmentarz i który ze swad móg
opowiada
o „Widz cym", Szalomie Szachnie czy Maharszalu,
spoczywaj cych tam od wieków. Dla przyjezdnych z zagranicy pan Józef by
równie interesuj , yw histori , jak obiekt, którym si opiekowa . To od
niego mo na by o us ysze strz py zwrotów w j zyku jidvsz. fragment
piosenki czy legend chasydzk .
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Wiele razy, podczas naszych spotka , zadawa pytanie, co b dzie, gdy
jego zabraknie. Dzisiaj ju go zabrak o, ale Stary Cmentarz jest. Pan Józef
ma ju to szcz cie, e z pewno ci przygarn go do swego orszaku sam
„Widz cy". Ojciec chasydyzmu polskiego ma powody, by by wdzi cznym
panu Józefowi za opiek nad swoim grobem. To mi dzy innymi dzi ki panu
Józefowi Stary Cmentarz zacz funkcjonowa w wiadomo ci lublinian.
Wielu ludzi zacz o dostrzega , jak wa ne jest miejsce dla nas wszystkich.
Mo na te stwierdzi , e dzi ki Staremu Cmentarzowi b dziemy pami ta
pana Józefa. Za ka dym razem, gdy wszyscy jego znajomi b
odwiedza to
miejsce, b
te wspomina pana Honiga. Inaczej by nie mo e.
Ja b
pami ta go szczególnie - chocia by dlatego, e gdy w ostatni
pi tek po po udniu dowiedzia em si ;o jego mierci, przemkn a mi jedna
my l. To nie tylko to, e ko czy si pewna epoka i odchodzi historia, ale e
zabrak o nam wszystkim czasu, by jeszcze porozmawia z panem Józefem.
Mnie zabrak o czasu, by zapyta go o jego dom w Piaskach i jedyn studni
w tamtejszym getcie - przecie tylko on mi to móg wyt umaczy .
Robert Kuwa ek
Pogrzeb Józefa Honiga odby si w poniedzia ek, 9 czerwca o godz. 10 na
cmentarzu ydowskim przy ul. Walecznych.

Ja tej zbrodni nie zapomn –
Ich ost atnia drog a …
Szli ulicami zn kani, g odni
rami w rami ze swoimi rodzinami.
My c, e id tylko Oni zm czeni, za amani
maj c al do Najwy szego
Szli przez pola, smutne szare
w witu oparach, w nocy zmroku
krok po kroku.
Oniemiali, wycie czeni
dzieci jednej matki, polskiej ziemi.
Za prac i wytrwa
za mi
swoich dzieci,
które sz y z nimi wystraszone i g odne
w dni upalne i ch odne
poprzez wielki smutny
O jak okrutny wiat.
Nie li dusze czyste jak kwiat!
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W oczach rozpacz, smutek z alem
oczy z boja ni wielkie, ogromne,
szli jak istoty bezdomne.
Poruszali si jak wielkie manekiny
ci kie Ich kroki, dudni y w oddali.
Twardzi, nieugi ci, pier rozpiera al
a oni twardzi jak stal.
Tu si urodzili na polskiej ziemi,
tu domy swoje mieli, rodziny
pracowali w ród d ugich at.
Dzieci swe chowali, uczyli, kraj swój kochali
pi kny by dla Nich wiat!
Gin li Polacy, gin li ydzi gin li mi dzy nami.
O jak e byli sami! Upokorzeni jak tr dowaci
od wiata odci ci, przez Hitlera przekl ci
Cze ich pami ci!
Sonderaction Lublin rozpocz a si 9 listopada 1939 r. od serii
aresztowa obejmuj cych nauczycieli szkó podstawowych i
rednich, s dziów, adwokatów, ksi y. Aresztowania trwa y do ko ca
listopada obejmuj c m.in.:
16 profesorów KUL,
36 profesorów lubelskich gimnazjów,
44 nauczycieli szkó powszechnych,
7 s dziów s du apelacyjnego i okr gowego,
24 adwokatów,
100 duchownych katolickich
Dnia 17 listopada zamkni to uniwersytet lubelski i
aresztowano tak e 60 studentów. W pierwszej kolejno ci rozstrzelano
23 grudnia 1939 r. wi niów Zamku Lubelskiego rekrutuj cych si z
przedstawicieli
lubelskiej
inteligencji.
Niemcy
przerwali
przygotowania wi niów do Wigilii i wywo ali 10 spo ród nich:
Stanis awa Bry - prezesa S du Okr gowego w Lublinie,
Boles awa Sekutowicza - prezesa S du Apelacyjnego w Lublinie,
Edwarda Lipskiego i W adys awa Rutkowskiego - adwokatów,
Antoniego Krzy anowskiego – dyr. Gimnazjum im. Arciszowej,
ks. Micha a Niechaja - profesora seminarium duchownego,
Tadeusza Moniewskiego – dyr. Gimnazjum im. St. Staszica w
Lublinie,
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Czes awa Martyniaka - profesora KUL,
Tadeusza Ilukiewicza i Józefa Da kowskiego - starostów
lubelskich.
Osoby te wraz z dwoma wi niami kryminalnymi o nieustalonych
personaliach zosta y przewiezione na pobliski kirkut, gdzie zosta y
rozstrzelane przez funkcjonariuszy 102 batalionu niemieckiej policji.
W sumie w akcji tej kontynuowanej przez ca
okupacj
zamordowano ok. 2 000 polskich intelektualistów pochodz cych z
Lublina.
Nuchym Szyc
Bo e Narodzenie 1939 r.
W mro
noc cuchami spi ci Szli na mier .
Ziemianin, co polskiej broni sprawy,
Ch op co zbo e m óci ,
nierz i yd.
A ca y ten orszak krwawy
Prowadzi ksi dz wyj ty z bocznej nawy.
Cho
cuchem by skuty,
ce rozstawi
Jakby po raz ostatni miasto b ogos awi ,
Wprost nie do wiary,
w NOC CHRYSTUSOW
Na ydowski cmentarz stary,
Okr yli ich esesowcy ko em
Stan li przed wyrytym do em
Rozleg si krzyk: Jezus, Maryja!
uchaj Izraelu!
Bóg nasz jest Bogiem JEDYNYM!
Gdy z owieszcze zagra y esesowskie karabiny,
I tak le eli w tym dole
Jak m ode drzewa w lesie wichrem ci te.
Jeszcze cia a ich nie ostyg y,
A ju by y wi te! wi te! wi te!

139

A w okolicy nikt Alleluja nie wymawia ,
Tylko do Boga zanoszono b aganie
Wieczne odpoczywanie
Racz im da Panie!
Modlitwa
Wybacz mi Panie, dziwny to cmentarz
Gdzie nie ma grobów ani krzy a,
cho umierali chrze cijanie •
Gdzie nie ma Gwiazdy Syjonu, któr ma ród stary.
Nie ma pó ksi yca Jest Majdanek i stacja Tatary,
Ale przedtem by kr piecki las i ydowski cmentarz stary.
Dzi stoj przy tym kurhanie z popio ów
I nie wiem
Czy mam si modli , czy szuka zemsty,
Czy szuka w mod ach ukojenia,
Jak czyni to wyznawcy nowej wiary
Bo jak móg na to cz owiek patrze , gdy ten pochód kroczy ,
tedy Anio mierci widz c zbrodnie, zas ania oczy.
I stoj przy tym kurhanie i modl si :
El Mole Rachmin
Nad zmar ymi Zmi uj si Panie.
Nuchym Szyc
Powy szy wiersz p. Nuchyma Szyca zosta po wi cony ofiarom zbrodni
hitlerowskiej – na starym kirkucie ydowskim w Lublinie i Modlitwa – w
czno ci z nabo stwem na Majdanku.
Niech ten wiersz b dzie przestrog , a jednocze nie niech czy ludzi w

Imi Boga. Wiersz ten po wi cam pierwszej wspólnej modlitwie ludzi
wszystkich wyzna religijnych w 40 rocznic zbiorowego mordu
dokonanego na wi niach w obozie zag ady na Majdanku.
Msz celebrowa Jego Ekscelencja ks. biskup dr Boles aw Pylak
oraz przedstawiciele innych wyzna .
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Fotografie niektórych z uratowanych

Józef Honig i Gienia Hochman,

Dedykacja na odwrocie:
„Marysi Jarosz – Krasnod bskiej ofiaruje fotografi uratowanych:
Godla Huberman, Mani Dreszer ze swoj
obecnie w Niemczech. Josef Honik”
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rodzin , zamieszka ych

Józef Honig
02 12 1987 r. na cmentarzu w Tel Awiwie

Mosze Honig, ojciec 2 synów
i 3 córek. Zgin w 1946 r. w Piaskach.
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Ruchla Honig, z d. Diament, ona Mosze
Zgin a w marcu 1942 r. w Be cu

Chaja Honig, córka Mosze i Ruchli,
zgin a w 1942 r. w Be cu

Mordka Honig,
syn Moszka, nierz
24 p. u anów w
Kra niku,
jeniec
niemiecki 1939 r.,
c komendantem
Milicji zgin
w
lipcu 1946 roku w
Piaskach.
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Od lewej Todzia Honig. c. Mosze i Ruchli zgin a na kirkucie w 1943 r.
W rodku rz dca maj tku K ów p. Trzebi ski, obok Mosze Honigi
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III
ODZNACZENI PO ZAG ADZIE

Wr czanie Dyplomu z Yad Vashem, z lewej Maksymilian Jarosz,
w rodku pani z Ambasady Izraelskiej, po prawej abp. yci ski
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Maria Kaczy ska wr cz Maksymilianowi Jaroszowi Krzy Komandorski
Orderu Odrodzenia Polski, Warszawa 13 listopada 2008 roku

Dyplom honorowy Yad Vashem
dla cz onków rodziny Jaroszów

Wr czenie Krzy a Komandorskiego. Po prawej Maria Kaczy ska,
w rodku Maria Krasnod bska,
po lewej wnuczka Angnieszka Krasnod bska
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By y ambasador
Izraela prof. Szewach
Weiss z Mari
Krasnod bsk

Maksymilian Jarosz
obok obok Szewacha
Weissa

Od lewej rabin
Michael
Schudrich, z
odznaczonymi
przez
Prezydenta,
w rodku ona
prezydenta RP
Maria
Kaczy ska,
po prawej Maria
Krasnod bska
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Ryszard Kaczorowski
b. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej
Pani
Marianna Krasnod bska
Ul. Bronowicka 24
20-301 - LUBLIN
POLAND
Szanowna Pani,
"Piaski w moich wspomnieniach" to tragiczna historia rodu, który
w s bie Rzeczypospolitej poniós ofiary ycia i udr ki. Jeszcze
jeden wpis do ksi gi martyrologii narodowej, wojennych i po
wojennych przej , których przekazanie nast pnym pokoleniom staje
si obowi zkiem odchodz cych. Jako przyczynek do historii Polski,
wspomnienia Pani s tak e lekcj patriotyzmu i postaw pokolenia
wychowanego w mi dzywojennym okresie niepodleg ci.
Czytaj c prze ycia cz onków Pani rodziny znajdowa em wiele
momentów, które by y udzia em moim lub moich najbli szych.
Prosz przyj
wyrazy uznania oraz przekonanie, e ofiary
poniesione nie posz y na marne, e odrodzi a si Polska wolna i
niepodleg a.
Z najlepszymi pozdrowieniami cz wyrazy szacunku

Londyn, dnia 17 listopada 2008 r.
Biuro: 238-246 King Street, London W6 ORF; Wielka Brytania
Tel/Fax: 0208563 7674
---------------------------------------------------------------------------
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Wspó praca z pedagogami w edukowaniu m odzie y

drog na kirkut, prowadzono ydów na rozstrzelanie,
z Mari Krasnod bsk , pod a ni m odzie szko y
Nr. 4 im. Orl t Lwowskich z Lublina
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odzie szko y Nr. 4 z Lublina, przy obelisku na kirkucie
w Piaskach

Zespó nr 4 im. Orl t Lwowskich
20-247 Lublin, ul- Kazimierza
Tumidajskiego 6a tel. 081 74770
03, 081 7476016, fcoc. 081 74770 03
www.zsonr4.futuro.biz.pl.
e-mail: zso4@zsonr4.futuro.biz.pl
Zespól Szkól Ogólnokszta
iim. Orl t Lwowskich

cych Nr

20-247
Lublin, ul. Tumidajskiego
6a
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Podzi kowanie
Dla Pani Marianny Krasnod bskiej
Za spotkanie z cyklu „Sprawiedliwi w ród narodów wiata",
podczas których poznali my Pani losy, prawdziw histori
narodu polskiego i ydowskiego oraz fakty, których nikt nie
znajdzie w podr cznikach historii.
Jeste my wdzi czni za po wi cony nam czas.
Z powa aniem
Uczniowie, Rada Rodziców, Nauczyciele i Dyrekcja
Zespo u Szkó Ogólnokszta cych nr.
4 im. Orl t Lwowskich w Lublinie
Podpisy:
Rada Rodziców Uczniowie

Nauczyciele Dyrektor
Dyrektor
Mgr Krzysztof Szulej

Lublin, dnia 29 wrze nia 2009 r.
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Radomska gazeta o wizycie w Rzeczniowie
Nasz region182
J/H Marianna Krasnod bska dznaczona medalem Sprawiedliwy
ród Narodów wiata, za pomoc ydom w czasie wojny go ci a w
Zespole Szkó w Rzeczniowie.
ywa lekcja historii
W marcu uczniowie z Rzeczniowa przyst pili do programu „Polscy
Sprawiedliwi - Przywracanie pami ci". Celem programu jest
wyszukiwanie informacji na temat ludzi, którzy z nara eniem
asnego ycia ratowali ydów skazanych na mier podczas II
wojny wiatowej, a pó niej zostali odznaczeni medalem Sprawiedliwy W ród Narodów wiata. Za eniem pomys odawców
projektu by o dotarcie do yj cych cz onków rodzin uhonorowanych
najwy szym odznaczeniem Instytutu Yad Vashem i przeprowadzenie
z nimi rozmów, które pozwoli yby m odzie y pozna yw histori
swojego kraju.
Lekcja ywej historii, to dla uczniów szansa na zrozumienie tego co
by o, a tak e utwierdzenie si w przekonaniu, e warto pomaga
innym
Ta wizyta, to ywa lekcja historii i podsumowanie realizowanego
przez uczniów projektu „Polscy Sprawiedliwi - Przywracanie
pami ci".
Podsumowaniem realizowanego od marca projektu by uroczysty
apel zatytu owany: „Pami ci Sprawiedliwych" i spotkanie z Mariann
Krasnod bska. Ta niezwyk a kobieta zosta a odznaczona medalem
Sprawiedliwy W ród Narodów wiata, za pomoc ydom w czasie
wojny.
Pani Marianna opowiedzia a uczniom szko y w Rzeczniowie o
przyja ni z ydowskimi dzie mi i niesieniu pomocy ich rodzinom.
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RADOMSKIE ECHO DNIA

(Pi tek 10 czerwca 2011 r. Nr. 133 (10583
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Od lewej dyr. Zespo u Szkó . ks Proboszcz, wójt gminy
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Rzeczniów, dn. 08. 06. 2011

Zosta am wychowana w duchu patriotyzmu, w wierze
chrze cija skiej. Rodzice uczyli nas wspó odczuwania, wra liwo ci
na ludzk krzywd . Pami tajcie, zawsze trzeba by cz owiekiem powiedzia a na zako czenie spotkania do swoich m odych s uchaczy.
TO NIEZWYK Y CZ OWIEK
Wizyta pani Marianny wywar a na uczniach ogromne wra enie.
To ciep a, otwarta i niezwykle sympatyczna kobieta. Z przej ciem
wspomina a najtrudniejsze chwile w swoim yciu. Opowiada a o
znajomych, których uda o si ocali a potem, po wojnie z nimi
spotka -mówi uczniowie.
Lekcja ywej historii, to szansa na zrozumienie tego co by o, a
tak e utwierdzenie si w przekonaniu, e warto pomaga innym.
Agnieszka WITCZAK
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Rzeczniów 17 czerwca 2011
Pani Marianno
Dzi kuj za pami oraz bardzo serdeczne s owa skierowane do
uczniów, grona oraz mojej skromnej osoby. Bardzo si ciesz , e
doceni a Pani nasze starania w przygotowanie projektu
„Polscy Sprawiedliwi-Przywracanie pami ci". Sk adam na Pani
ce jeszcze raz serdeczne podzi kowania za przybycie do naszej
szko y i u wietnienie podsumowania Swoim wyst pieniem. Pani
Mario stara em si nag ni pobyt Sprawiedliwego w naszym
zespole - przesy am gazet z artyku em po wi conym Pani pobytowi
u nas. Do czam równie zdj cia, o które Pani prosi a. Zapraszam na
nasz stron internetow : www, rzeczniow.net gdzie zamie cili my
relacj z Pani pobytu w naszej szkole.
Dla Pani Marianny, która czynem podkre li a pi kn my l Janusza
Korczaka:
„Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali,
Ale po to, abym ja dzia i kocha .
Nie obowi zkiem otoczenia pomaga mnie,
Ale ja mam obowi zek
troszczenia si o wiat, o cz owieka"

W podzi kowaniu za ogromne serce.
Z wyrazami szacunku
Zbigniew Korycki
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Marianna Jarosz Krasnod bska
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POLSCY „SPRAWIEDLIWI” I OCALENI
Z HOLOKAUSTU W KANADZIE (cz. 2)183
1- 8 LISTOPADA
Polacy zostali przyj ci w Montrealu w Federation C J A s Gelber Centr
na lunchu sponsorowany przez quebecki oddzia Kanadyjskiego Kongresu
ydowskiego, wydanym przez Adama Atlasa i jego matk , Len , by
przewodnicz
Fundacji Dziedzictwa Polsko - ydowskiego.
„To by a dla mnie bardzo trudna podró , dlatego, e dotyczy ona nie tylko
bohaterów, ale tak e antysemityzmu, braku tolerancji, braku zrozumienia,
braku mi ci" -powiedzia a Junczyk - Ziomecka podczas swojego
improwizowanego przemówienia. Jej praca dotyczy tak e relacji polsko ydowskich.
„Oni bez w tpienia byli bohaterami, ale bali si nie tylko Niemców, ale
tak e innych Polaków. Jest nam wstyd z tego powodu. Czasem o tym nie
mówimy, ale takie s fakty". - mówi a o Sprawiedliwych poprzez t umacza.
Pomimo tego, e sama jest bieg a w j zyku angielskim stwierdzi a, e to, co
ma do przekazania jest dla nie zbyt emocjonuj ce by mog a to wyrazi w
zyku innym ni ojczysty.
„Dzi mówimy o tym otwarcie. Je li teraz razem zap aczemy, to mo emy
si obj i zrozumie ."
Jednak powiedzia a, e by o dla niej straszne, kiedy Atlas powiedzia jej,
e najwi ksza liczba gett i obozów w Europie by a w Polsce, poniewa by a
to „polska specjalno ".
„Ja tego nie mog zaakceptowa . Rozumiem, co chcesz przez to
powiedzie , ale [sformu owanie] „polskie obozy koncentracyjne" jest dla
mnie nie do zaakceptowania. My musimy razem pracowa , eby nie mówi
o „polskich obozach".
W czasie nazistowskiej okupacji, kontynuowa a, „ka dy Polak by
nara ony na mier , ale ka dy yd na mier by z góry skazany. By y dwie
wojny w Polsce: II wojna wiatowa i Holokaust."
Powiedzia a, e pa stwo polskie robi w sprawie rozlicze z histori co
mo e, „ale nie mo emy przywróci do ycia tych, którzy zgin li."
Pa stwowe honorowanie polskich Sprawiedliwych jest jednym ze
sposobów zmiany postaw w ród m odszej generacji, mówi a.
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Jakub Jasku owski, Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Biuro Inicjatyw Spo ecznych s. 1-83,
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„Kontynuujmy prac wspólnie z Ocalonymi i wiadkami Holokaustu,
dlatego e to s ich ostatnie chwile. Skorzystajmy z szansy, gdy wci
jeszcze s z nami."
Atlas t umaczy si pó niej, e wydawa o mu si , e wyra a opini
dominuj
w spo eczno ci ydowskiej na temat Polski.
Jego matka, urodzona w Polsce w 1937 roku, jest ocalonym dzieckiem,
które by o ukrywane przez chrze cijan na wsi. Jej rodzice zgin li na
Majdanku. Zgin o tak e jej rodze stwo.
Troje Sprawiedliwych to Marianna Krasnod bska, Janina Ro ecka i
Marian Go biowski, którzy udzielali schronienia ydom w ró nych
rejonach Polski.
W ci gu ostatnich dwóch lat otrzymali oni z r k Prezydenta Lecha
Kaczy skiego Ordery Odrodzenia Polski za ratowanie ydów w czasie
wojny. To cz
wysi ków, które maj pokaza Polakom, e ci, którzy
ryzykowali ycie by ocali ydów zas uguj na uznanie.
Junczyk Ziomecka przyzna a, e nawet dzi Polacy ratuj cy ydów nie
chc by rozpoznawani.
Ocala y z Holokaustu, Sidney Zoltak, mieszkaj cy w Montrealu, rodem z
Siemiatycz, który by ukrywany przez Polaków w czasie wojny, wierzy, e
jest o wiele wi cej Polaków, którzy zas uguj na miano Sprawiedliwych
ród Narodów wiata ni 6 tys. ju uznanych.
Strach jest g ówn przeszkod , twierdzi Zoltak, który odwiedzi Polsk
kilka razy po 1997 roku, szczególnie po ród tych yj cych na prowincji.
Antysemityzm utrzymuje si i ci ludzie czasem boj si , e pos dzi si ich, e
czerpali jakie zyski ze swoich uczynków.
Junczyk Ziomecka twierdzi, e to prawda w cz ci przypadków. „Nawet
65 lat po wojnie ci ludzie boj si o tym mówi ." Minister mówi a o o miu
osobach, które z tych powodów odmówi o uhonorowania przez prezydenta.
Ale ci, którzy si zgodzili s honorowani w uroczysty sposób w
transmitowanych przez telewizj uroczysto ciach, na które zapraszani s
uczniowie i edukatorzy.
„Ich inspiruj ca odwaga i dzielno s bezcennym darem dla nas i dla
nast pnych pokole - powiedzia Ambasador Piotr Ogrodzi ski. „Buduj
silne mosty pomi dzy narodem polskim i ydowskim. Ich dziedzictwo ma
potencja przemiany ludzkich serc, bez wzgl du na miejsce i czas."
W delegacji by tak e Joanna Sobolewska, która urodzi a si w 1939 roku
w Warszawie jako Joanna Grynszpan. Jej rodzice zostali deportowani do
Treblinki, a ona sama zosta a odnaleziona w kana ach pod gettem w czasie
powstania w 1943 roku. Zosta a przygarni ta przez katolickie ma
stwo a
swoje ydowskie pochodzenie odkry a w wieku 18 lat.
Dzi Sobolewska jest cz onkini Stowarzyszenia Dzieci Holokaustu,
które pomaga swoim cz onkom odkry swoj to samo .
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Sobolewska przyczyni a si do nadania tytu u Sprawiedliwej dla Marii
Wierzbowskiej, która jako dyrektor Domu Dziecka im. Ks. Boduena w
Warszawie, ocali a wiele ydowskich dzieci poprzez wyrabianie im
fa szywych dokumentów i metryk, w tym samym czasie przechowuj c
autentyczne.
Enza Martuccelli, dyrektor ds. komunikacji QK K podzi kowa a
Polakom za udzielenie schronienia jej czterem cz onkom rodziny, którzy byli
uwi zieni w Auschwitz a po wyzwoleniu pomogli im Polacy. „Mam teraz we
oszech oko o 150 kuzynów dlatego, e Polacy zaopiekowali si nimi do
czas, a byli w stanie wróci do domu.

RELACJE PRASOWE

Magdalena Toews, Nov 20, 2009
Polscy Sprawiedliwi w ród Narodów wiata w Kanadzie,
6-8 listopada 2009 r.
Spotkanie z bohaterami jest prze yciem nie do zapomnienia. Patrzymy na
ludzi, miej cych si , rozmawiaj cych o zwyk ych sprawach i my limy: Jak
to mo liwe, e potrafili st umi w sobie miertelny strach, okaza najwy sze
cz owiecze stwo, ryzykowa yciem swoich i najbli szych, eby uratowa
obcego cz owieka? A jednak bohaterami s Polacy i ocaleni przez nich
ydzi." (www.sprawiedliwi.org.pl)
Dla Polski i Polaków - ci ludzie to powód do najwi kszej dumy,
najwspanialsza wizytówka i najlepszy z argumentów, e nie wolno
generalizowa . Dzisiaj relacja z niecodziennej uroczysto ci, kiedy oko o
tysi ca ydów uhonorowa o polskich Sprawiedliwych jak bohaterów, jakimi
przecie s . Relacje z innych ich spotka - za tydzie .
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Najwi kszy nasz skarb narodowy w Toronto
Ma gorzata P. Bonikowska Nov 27, 2009
"Sprawiedliwi to nasz najwi kszy skarb narodowy, to ludzie, którzy powinni
by stawiani jako wzór dla m odych zarówno w Polsce jak i zagranic ”
Minister Ewa Ju czyk-Ziomecka,
Sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP
POLSCY SPRAWIEDLIWI W KANADZIE (CZ. 2)
Kiedy w latach 1960. Jerozolimski Instytut Pami ci M czenników i
Bohaterów Holocaustu Yad Vashem rozpocz akcj honorowania ludzi,
którzy w czasie Zag ady ratowali ycie ydom, nikt nie móg si spodziewa
jak niezwyk e historie wyjd na wiat o dzienne.
Dzisiaj a 28 procent spo ród Sprawiedliwych w ród Narodów wiata
stanowi Polacy. To najliczniejsza grupa, mimo e tylko w Polsce za pomoc i
ratowanie ydów grozi a kara mierci, dla ca ej rodziny i spo eczno ci.
Wiele takich wyroków wykonano. Nikt nie wie, ilu bohaterskich Polaków
ratuj cych ydów zamordowali Niemcy. Ilu mia o szanse ocali swoich
siadów? Tego te nie wiemy. 6 200 nazwisk na li cie Sprawiedliwych to
Polacy. Ale nie ka dy ratuj cy zosta zg oszony do Yad Vashem.
Min y dziesi tki lat. Jest ich coraz mniej - podobno oko o 600.
Odchodz - taka jest kolej rzeczy. I dlatego tak bardzo wa ne jest by utrwala
na zawsze ich historie, z których ka da nadaje si na scenariusz trzymaj cego
w najwy szym napi ciu filmu
Dla nas dzisiaj to wielka lekcja cz owiecze stwa. Lekcja, któr
koniecznie trzeba przekazywa nast pnym pokoleniom, gromadzi te
opowie ci jak drogocenne karteczki w s oiku Ireny Sendlerowej, bo ka da z
nich to ludzkie ycie, a ocalenie cho by jednego, jak g osi Tora, to ocalenie
ca ego wiata.
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Relacja z wizyty
Sprawiedliwych w Kanadzie
Czworo polskich Sprawiedliwych i ocalonych z Holocaustu
uczestniczy o w delegacji MSZ-u i Kancelarii Prezydenta do Kanady . W
wizycie uczestniczy a równie Ewa Wierzy ska, wicedyrektor ds. rozwoju
Muzeum Historii ydów Polskich w zwi zku z jej prac nad rozwojem
programu dokumentacji i prezentacji osób, które ratowa y ydów podczas
wojny.
Ze strony Sprawiedliwych Toronto, Ottaw i Montreal odwiedzili
Marianna Krasnod bska, Janina Ro ecka oraz Marian Go biowski, a tak e
ocalona - Joanna Sobolewska. Delegacji przewodniczy a Sekretarz Stanu w
Kancelarii Prezydenta minister Ewa Junczyk-Ziomecka. Towarzyszy im
ambasador Polski w Kanadzie, Piotr Ogrodzi ski, którego praca skierowana
na zbli enie do siebie rodowisk polonijnych i ydowskich w Kanadzie
zdoby a uznanie wielu Kanadyjczyków na czele z ministrem ds.
Wielokulturowo ci Kanady Jasonem Kenney'em.
Ewa Wierzy ska przypomnia a i podkre li a cele i dokonania
realizowanego od 3 lat programu Polscy Sprawiedliwi - Przywracanie
Pami ci. W ramach muzealnego projektu 80 badaczy przeprowadzi o ponad
220 wywiadów ze Sprawiedliwymi i zebra o informacje o 500 ratuj cych i
bardzo wielu uratowanych. W ci gu ostatniego roku na
www.sprawiedliwi.org.pl opublikowane zosta y opowie ci o ratowaniu,
fragmenty nagra , zdj cia i w asnor czne szkice kryjówek. Czytelnicy
przys ali wiele listów i w asnych materia ów. Dla osób pracuj cych w
programie, jako woluntariusze, zetkni cie ze Sprawiedliwymi jest cz sto
prze yciem, które pozostaje na ca e ycie. Spo ród ponad 6 tysi cy
odznaczonych medalem Yad Vashem Polaków, nadal yje ok. 600 osób.
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Kurtuazyjna wizyta 4 listopada 2009 r. polskiej delegacji
u premiera Kanady Stephana Harpera
Podczas pobytu w Kanadzie, który zbieg si z kanadyjskim tygodniem
edukacji o Holocau cie odby y si spotkania z kanadyjskimi politykami, w
tym z premierem Lee Harperem, liderami najwi kszych organizacji
ydowskich i polonijnych: Frankiem Dimantem, dyrektorem B'nai Brith,
Adamem Atlasem, przewodnicz cym Kongresu ydów w Ouebecu oraz
Kazimierzem Lizoniem - prezesem Kongresu Polonii Kanadyjskiej. Polacy
byli go mi honorowymi uroczysto ci zapalenia wiec w Parlamencie
Federalnym Kanady honoruj cej Sprawiedliwych i uratowanych z
Holocaustu. Spotkali si te wielokrotnie z m odzie kanadyjsk i wzi li
udzia w uroczysto ci rocznicowej w pi knej siedzibie Stowarzyszenia
Weteranów Armii Polskiej im. gen. Andersa w Oshawie ko o Toronto.
By a to kolejna wizyta Sprawiedliwych w Ameryce Pó nocnej. W marcu
tego roku podobna delegacja uczestniczy a w wiatowych obchodach Dnia
Pami ci o Holocau cie, które odbywa y si w Stanach Zjednoczonych.
Planowane s kolejne wyjazdy, bo jak podkre la minister Ewa
Junczyk-Ziomecka:
"Sprawiedliwi to nasz najwi kszy skarb narodowy, to ludzie, którzy
powinni by stawiani jako wzór dla m odych,

zarówno w Polsce jak i zagranic ".
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Od lewej: Ewa Wierzy ska, W adys aw Lizo , Marianna Krasnod bska,
Jasop Kenny - minister ds. obywatelskich, imigracji i wielokulturowo ci,
Janina Ró ycka, premier Kanady S. Harper, Joanna Sobolewska, ambasador
Piotr Ogrodzi ski, minister Ewa Junczyk -Ziomecka, Marian Go biowski.

Wieczo rne spot kanie w Segal Centr for Performing Arts
(jak informowa a prasa):

„dla Adama i Leny Atlasów by o szczególne. Lena, ocalona z
Holocaustu, urodzona w Lublinie, by a ma ym dzieckiem, gdy rozpocz a si
II wojna wiatowa. Nie pami ta swojej rodziny. Spotkanie Marianny
Krasnod bskiej, polskiej Sprawiedliwej, która przed wojn pozna a jej ojca,
by o dla niej ogromnym prze yciem. Marianna ze szczegó ami opisa a jej
moment, gdy jako m oda dziewczyna przyjecha a do Lublina, do sklepu
prowadzonego przez ojca Leny. Dla wielu ocala ych z Holocaustu takie
spotkania, zdarzaj ce si niestety rzadko, s bezcenne.
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Na lewo:
Marian
Go biowski, M.
Krasnod bska,
min. Junczyk
Ziomecka i inni.

Powy ej za
mn stoi prof.
Adam W. Skorek,
rodem z okolic
Piask,
a po prawej
Adam Atlas z
mam Len ,
pochodz
z
Lublina i tam oraz
w podlubelskiej
wsi uratowanej od
zag ady.

Na trzecim
zdj ciu Ksi
Jerzy Czartoryski
dzi kuje mi za
wydane
wiadectwo
prawdy o Polsce i
Polakach.
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Autorka
Wspomnie ,
Marianna
Krasnod bska urodzi a si 10 pa dziernika
1923 roku w Piaskach, w o mioro dzietnej
rodzinie
o
g bokich
tradycjach
spo eczno-patriotycznych - jako siódme
dziecko Anny i Ignacego – ma onków
Jaroszów.
W roku 1940, w wieku 16 lat wst pi a do
Zwi zku Walki Zbrojnej, a po jego scaleniu w 1941
roku, w „Wojskowej S bie Kobiet” - Armii
Krajowej, pod pseudonimem „Wiochna”, pe ni a
funkcj dowódcy dru yny i czniczki A.K. z ydowsk Organizacj Bojow
w Piaskach i okolicy, której komendantem by Izaak Kochen ps.
„Warszawiak”. Równolegle uczestniczy a w akcji pomocy wi niom w
Dachau, Majdanka, je com, oficerom w oflagach, ydom w getcie i w
okolicy Piask a tak e uciekinierom ze Wschodu przed eksterminacj U.P.A.
Po wojnie od czasu powstania wiatowego Zwi zku
nierzy Armii
Krajowej, jest jego aktywnym cz onkiem, w tym Zarz du Ko a Nr. 4,
reprezentuj c go na przeró nych uroczysto ciach. Bierze tez aktywny udzia
w edukacyjnych spotkaniach z m odzie szkó lubelskich.
W uznaniu zas ug w strukturach A.K. za okupacji i za dokonania
spo eczne po 1944 roku, Mariann Krasnod bsk odznaczono:
Yad Vashem medalem Sprawiedliwy W ród Narodów wiata,
Krzy em Armii Krajowej, Krzy em Partyzanckim, Medalem Wojska
Polskiego za Akcj „Burza”, Krzy em Komandorskim Orderu Odrodzenia
Polski, Krzy em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Z otym Krzy em
Zas ugi, Z ot Odznak Zas ony dla miasta Lublina, oraz odznaczeniami i
Dyplomami za prac spo eczn . cznie z wnioskiem z marca 2011 o nadanie
Medalu „Pro Memoria”.

W splendorze wyró nie , Marianna Krasnod bska widzi
wszystkich wspó towarzyszy walki i m cze stwa i w ich imieniu i
pami ci, w tym o ydowskich wspó obywatelach je przyjmuje. .Jako
jedna z odchodz cego ju pokolenia m odzie y mi dzywojennej, dla
której, bez wzgl du na represje hitlerowskie i stalinowskie,
nadrz dnym idea em by o: Bóg, Honor i Ojczyzna w s bie bli nim,
Wspomnienia stanowi jej kontynuacj , w szczególno ci w stosunku
do zdezorientowanej, przez ub. lata tak nieszcz liwie
indoktrynowanej naszej polskiej m odzie y.
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