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WSTĘP

Na terenie Lubelszczyzny w chwili wybuchu II wojny światowej znajdowało się co najmniej 129 cmentarzy żydowskich (kirkutów). Większość z nich została programowo zniszczona w czasie II wojny światowej przez niemieckich
nazistów, rękami zmuszonych do tego Żydów. Trzeba pamiętać, że elementem
zagłady Żydów była również „zagłada” ich kultury. Pozyskiwane z cmentarzy
macewy służyły do utwardzania dróg, układania chodników, krawężników,
schodów, podjazdów – używano do tego celu całe płyty nagrobne, częściej
ich fragmenty, a czasem rozbijano macewy na gruz, którym brukowano drogi
i ulice. Cmentarze żydowskie, całkowicie lub w części ogołocone z nagrobków, były w czasie wojny także miejscami masowych egzekucji oraz miejscami pochówków ofiar egzekucji prowadzonych poza cmentarzem. Po wojnie
na cmentarzach, które zachowały swój teren, chowano ekshumowane szczątki ofiar
egzekucji z innych miejsc. Na wielu kirkutach zachowały się nagrobki (macewy)
w większej lub mniejszej liczbie. W wyniku zagłady Żydów czasie II wojny światowej, społeczność ta przestała faktycznie w Polsce istnieć (przeżyły nieliczne jednostki). Obiekty związane z jej kulturą – głównie synagogi i cmentarze, przestały mieć
swoich właścicieli i użytkowników. To spowodowało, że
1
T. Klimowicz, P. Sygowski,
przede wszystkim zwłaszcza cmentarze podlegały dalM. Tarajko, A. Trzciński,
szej dewastacji. Zabierano pozostałe na nich macewy do
Cmentarze żydowskie. Podręcznik dobrych praktyk
celów użytkowych, a tereny wielu cmentarzy zostały zaw chronie dziedzictwa lobudowane, bądź zajęte na pola orne czy – w najlepszym
kalnego, Lublin 2018.
wypadku – na skwery1.
Cmentarz żydowski w Wąwolnicy po wojnie zachował swój teren, ale wszystkie macewy zostały z niego zabrane albo porozbijane, bądź w czasie II wojny światowej, bądź po wojnie.
Pierwsze rozpoznanie stanu tego kirkutu, dla potrzeb Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie, przeprowadzone było w 1992 r., w konsekwencji
czego została opracowana tzw. „Teczka cmentarza”, zawierająca tekst historyczny,
analizę i dokumentację fotograficzną obiektu. Pozwoliło to wpisać ten obiekt do
Rejestru zabytków. Wiosną 1993 r. potomkowie Żydów wąwolnickich ufundowali na cmentarzu pomnik. Prace porządkowe na kirkucie zapoczątkowali w 2012 r.
wolontariusze ze Stowarzyszenia „Studni Pamięci” z Lublina – jednak nie miały one szerszego zasięgu. Włączenie do tych prac w 2017 r. także wolontariuszy
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z USA i studentów z Wielkiej Brytanii rozpoczęło szersze działania na cmentarzu,
polegające głównie na usunięciu dziko krzewiącej się zieleni. Do prac dołączali
także uczniowie ze szkoły podstawowej w Wąwolnicy, a także doraźnie zwoływani
wolontariusze z Lublina i innych części Polski. Prace te w założeniu mają doprowadzić do rewaloryzacji tego obiektu i upamiętnienia zbiorowej mogiły Żydów rozstrzelanych na wiosnę 1942 r. Działaniom tym sprzyjają lokalne władze.
Poniższe opracowanie stanowi uzupełnienie poprzednich badań o szerszą kwerendę archiwalną – kartograficzną, ikonograficzną, analizę akt miejskich Wąwolnicy
z końca XVIII i początku XIX w., analizę ksiąg metrykalnych od 1810 do 1912 roku,
zespół Rządu Gubernialnego z początku XX w., akta Wydziału Społeczno-Politycznego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z okresu międzywojennego – głównie w Archiwum Państwowym w Lublinie. Nie wszystkie akta dotyczące Wąwolnicy są udostępnione za względu na ich stan. W Archiwum Głównym Akt dawnych został przejrzany
dotyczący Żydów w Wąwolnicy poszyt z zespołu Centralnych władz Wyznaniowych
oraz zespół Zbiorów Kartograficznych. Uzupełnieniem kwerendy archiwalnej była
kwerenda bibliograficzna, dotycząca głównie okresu II wojny światowej i kwerenda
w zasobach IPN pozyskana dzięki współpracy z Fundacją Zapomniane. Prowadzono
też wywiady terenowe uzupełniające wiedzę o cmentarzu w okresie powojennym. Przy
okazji prowadzonych na kirkucie prac odkryte zostały nieznane wcześniej przyziemia
macew – niestety bez żadnych inskrypcji. Te badania terenowe możliwe były dzięki pomocy pracujących na cmentarzu wolontariuszy – zaangażowanych przez Teresę Klimowicz ze Stowarzyszenia „Studnia Pamięci”, pastora Stevena Reeca z „The Matzeva
Foundation”, dr Caroline Sturdy-Colls z Staffordshire University oraz niezrzeszonych
wolontariuszy z Lublina, zwoływanych przez Wieńczysława Kowalskiego. W pracach
badawczych na cmentarzu, przy zbieraniu materiałów i ich opracowaniu pomagali
przede wszystkim Sławomir Snopek, Andrzej Trzciński, Monika Tarajko i Andrzej Kozłowski. Wszystkim im za okazaną pomoc chcę serdecznie podziękować.

Prace inwentaryzacyjne na cmentarzu. Fot. P. Sygowski, 2017.
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1. Czasy Rzeczypospolitej
Wąwolnica, jedna z najstarszych osad na terenie województwa lubelskiego, położona jest około 30 km na zachód od Lublina, na terenie Płaskowyżu
Nałęczowskiego, nad rzeczką Bystrą. Dzięki usytuowaniu przy ważnym szlaku
handlowym, powstało tu grodzisko, a następnie osada książęca z parafią rzymskokatolicką, co nastąpiło zapewne już w XII wieku, a może nawet wcześniej.
W XIV w. Wąwolnica, będąca własnością
królewską, otrzymała od króla Władysła- 2 A. Sochacka, Wąwolnica w systemie zarządu średniowiecznej Lubelwa Łokietka lub Kazimierza Wielkiego
szczyzny [w:] Dzieje Wąwolnicy
2
polskie prawo miejskie , które zostało
(Do roku 1918 r.), pod red. S. Pazamienione w 1448 r. przez króla Kazimierza
rtyckiego, Wąwolnica 1992, s. 3133; K. Pisarek-Małyszek, WąwolJagiellończyka na prawo magdeburskie3. Miasto
nica w średniowieczu, Lublin 2007,
spłonęło całkowicie w 1567 r. Konsekwencją tego
s. 41-43.
była jego ówczesna relokacja na nowe, obecne 3 R. Szczygieł, Relokacje Wąwolnicy
w XV i XVI wieku oraz ich wpływ na
miejsce4. Być może już wówczas zaczęło obowiąrozwój miasta [w:] Dzieje Wąwolnizywać tu „privilegium de nontolerandis Judei”
cy, op. cit., s. 58.
– zakaz osiedlania się Żydów w obrębie miasta 4 Ibidem, s. 64-65.
5
W. Ćwik, Ludność żydowska w mia– tak jak w niektórych innych miastach królewstach królewskich Lubelszczyzny
skich (Lublin, Krasnystaw, Urzędów, Radom,
w drugiej połowie XVIII w., „Biuletyn
Krosno)5. Lustrator starostwa wąwolnickiego w
Żydowskiego Instytutu Historycznego” (dalej: BŻIH), nr 59 (IX/1966),
1653 r. odnotował, że „Żydów tu nie bywało i nie
s. 29-30.
masz”, oprócz jednego, który był arendarzem 6 E. Janas, Z dziejów Wąwolnicy
produkcji gorzałki, miał tu swój dom i „browar”6.
w XVII i XVIII wieku [w:] Dzieje WąNie było to chyba jednak do końca zgodne z rze- 7 wolnicy, op. cit., s. 81.
Materiały źródłowe do dziejów Życzywistością. Księgi grodzkie lubelskie notują,
dów w księgach grodzkich lubelskich
że w 1619 r. przeprowadzono „obdukcję ran na
z doby panowania Zygmunta III
Wazy 1587-1632; t. 4, oprac. H. Gmiciele Żydówki Frajdy, żony Marka”, którą pobił
terek, Lublin 2014, s. 128 - nr 714,
szlachcic Szymon Tomaszowski, w jej własnym
s. 149 – nr 835.
domu w Wąwolnicy, zaś w 1624 r. wójt i ławnicy w Wąwolnicy „skazali na gardło” Jana Giermarczyka z Kazimierza, który zamordował żydówkę Indę (Hindę), córkę Żyda wąwolnickiego Marka Siesnowicza7. Brak
informacji o tym, czym zajmowali się wspomniani Żydzi sugeruje, że mogli wówczas
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Dom podcieniowy w Wąwolnicy. Reprod. „Ziemia”, 1914, nr 22.

mieszkać w Wąwolnicy bez żadnych ograniczeń. W Lustracji z 1661 r. na terenie starostwa (Wąwolnica i wsie Charz, Bartłomiejowice, Góra, Zawada, Rogalów, „Marzeczki seu Kębłow” i folwark Kębło) nie odnotowano jednak żadnego Żyda8. Lustracja ta
była przeprowadzona w niedługim czasie po powstaniu Chmielnickiego, szwedzkim
Potopie i najeździe Rakoczego, w którym następowała dopiero powolna odbudowa
państwa. Wcześniej, w roku 1648, odnotowany jest w księgach grodzkich lubelskich
Zelman Markowicz, a w 1649 r. Żyd Zelik – „arendarz wąwolnicki”. Występowali oni
wówczas w sprawach związanych z opłatami „czopowego”9. Także w księgach grodzkich lubelskich odnotowany jest latach 1683-1695 Żyd Lewek Bieniaszewicz – „arendarz dóbr starostwa wąwolnickiego”, który wystę8
Lustracja województwa lubelskiego,
puje tam w różnych sprawach, m.in. związanych
wyd. H. Oprawko, K. Schuster, Warszawa 1962, s. 52-56.
z pobiciem jego sługi „Żydka miernika” przez
9
Materiały źródłowe do dziejów Żydów
poddanych proboszcza rzymskokatolickiego,
w księgach grodzkich lubelskich z doby
w sprawie kradzieży „drzewa z lasów należących
panowania Władysława IV i Jana Kazimierza Wazów 1630-1669, t. 3, oprac.
do starostwa” – również przez poddanych księH. Gmiterek, Lublin 2006, s. 98 – nr
dza, a także o pobicie jego samego (Lewka) przez
546; s. 102 – nr. 569; s. 193 – nr 1152.
10
poddanych wojewody lubelskiego Stanisława
Materiały źródłowe do dziejów Żydów w księgach grodzkich lubelskich
Tarły, w czasie jarmarku w Wąwolnicy.
z doby panowania Michała Korybuta
W 1692 r. miasto poniosło szkody od stacjoWiśniowieckiego i Jana III Sobieskienujących tu wojsk koronnych – chorągwi husargo1669-1697, t. 2, oprac. H. Gmiterek, Lublin 2003, s. 163 – nr 965, s.
skiej i pancernej, szacowane na ponad tysiąc zło225 – nr 1365, s. 247 – nr 1502, s. 268
tych, w tym największe straty poniósł Żyd Eliasz
– nr 1640, s. 280 – nr 1715, s. 341 – nr
(tu także nie podano jakie było jego zajęcie)10.
2105.
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Te pojedyncze wzmianki nie dają podstaw do szerszej wiedzy o obecności Żydów
w Wąwolnicy w XVII w. Więcej informacji o nich dostarczają dopiero zapisy w księgach miejskich miasta od około 4 ćwierci XVIII w. Potwierdzają one, że starostowie
wydzierżawiali Żydom, jako sprawniejszym w tego typu działaniach, różne dochody ze starostwa (propinację, dzierżawę młynów, karczem, dochodów z mostowego
i inne). Żydzi z kolei do różnych prac przy tych dzierżawach podnajmowali zazwyczaj innych Żydów.
W 1738 r. starostwo wąwolnickie przeszło od Gałęzowskich do Adama Małachowskiego. Kolejnym starostą został w 1758 r. syn Adama – Stanisław Małachowski, właściciel pobliskiej Bochotnicy, na terenie której założył wieś Nałęczów i tam
wzniósł pałac i założył park11. To on zapewne przyjął jako arendarza Żyda Fawla, który
odnotowany jest w zapisie Piotra Kozłowskiego, oblatowanym w księgach miejskich
Wąwolnicy w 1804 r. Kozłowski odbywając niegdyś służbę „przy Chorągwi Pancernej”
zaciągnął kilka długów i w zapisie z 1765 r. obliguje brata Romualda do ich oddania
– m.in. „Fawlowi Arendarzowi”, „Majstrowi Mendliowi od Rzemiosła” i „Żydowi na
Chruszczow”12 (Chruszczów wieś na wsch. od miasta). W 1771 r. Stanisław Małachowski wynagrodził Lejzora Abramowicza – jego „Arendarza Bochotnickiego”, któremu,
jak zanotowano w księdze miejskiej – „na wieczne czasy daie Daruie y Rezygnuie” za
450 zł „Domostwo w Wąwolnicy podle Zyla Krawca”. Jednocześnie zezwala mu na „postawienie Winiarni y w niey Trunków wszelkich robienia”, które jednak ma sprzedawać
poza miastem i zapewne wsiami starostwa13. W dokumencie tym zwraca uwagę to,
że do starostwa należały jakieś nieruchomości w mieście, to że mieszkali tu już inni
Żydzi, oraz potencjalnie konfliktowa sytuacja związana z prawem do propinacji (produkcja i sprzedaż trunków), która należała do miasta Wąwolnicy, a nie do starosty.
Miasto mogło więc być z takiego zezwolenia dla Lejzora Abramowicza niezadowolone.
Kilka lat później – w 1777 r. – Lejzor dokupił, jednak od miasta kolejne dwa place –
jeden z nich na „Browar” – ciągnący się „od płotu Lewka Krawca wciąż ku Browarowi Mieysckiemu” – zapewne na przedmieściu14. Nie była to w tym czasie jedyna taka
transakcja, w której nabywcą nieruchomości był Żyd. W 1776 r. Lewko wraz z żoną
nabyli od Franciszka Litwinka ogród, w położeniu za zachodnią pierzeją rynkową –
„od parkanu Smentarza” (cmentarza kościoła św.
11
E. Janas, op. cit., s. 76-77.
Marii Magdaleny)15. Ta sytuacja musiała wywo12
Archiwum Państwowe w Lublinie
łać jakieś skierowane do króla protesty mieszkań(dalej: APL), Akta Miasta Wąwolnicy 1448-1811 (dalej: AmW), sygn. 3
ców, gdyż w tym samym roku Stanisław August
(1760-1810), k. s. 850, dok. nr 48.
Poniatowski przykazał „pod żadnym pretextem
13
APL, AmW, sygn. 3, s. 103-104.
14
Żydom pod Prawo Mieszczanom służące [propiAPL, AmW, sygn. 3, s. 208.
15
Ibidem, s. 194-195.
nacji] podciągać się”, zwracając przy tym uwagę
16
APL, AmW, sygn. 3, s. 1861.
na to, żeby „Gorzelnie, które często do zgorzenia
17
APL, AmW, sygn. 3, s. 451-452.
Miasteczek przyczyną bywaią z okręgu miasteczek wyniesione były”16. Być może to spowodowało, że Lejzor Abramowicz po kilku
latach (w 1787 r.) odprzedał swój dom, „browar”, plac i ogród „Murgrabiemu Nałęczowskiemu”17, którym w 1779 r. został krewny Stanisława Małachowskiego – Antoni
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Małachowski18. Z ówczesnych zapisów w księgach miejskich nie wynika, żeby w tym czasie było wielu żydowskich mieszkańców miasta, jednak przeprowadzony w 1778 r. pobór
pogłównego od Żydów województwa lubelskiego wykazuje, że było ich jednak więcej.
Z Wąwolnicy, należącej wówczas do kahału w Kazimierzu, podatek ten opłaciło osiemnastu Żydów – po 3 złote od głowy rodziny. W całym kahale pogłówne opłaciło 444 Żydów
– w Kazimierzu 303, w Wąwolnicy 18, oraz 123 Żydów w 27 wsiach należących do kahału
i w jednej karczmie19. Taka liczba płatników podatku wskazuje, że w Wąwolnicy musiało być miejsce, gdzie Żydzi mogli spotykać się na modlitwę, zapewne w domu któregoś
z nich. Samodzielnego kahału nie było tu także w 1790 r. – co odnotowuje ówczesny spis
ludności żydowskiej w niektórych województwach koronnych Rzeczypospolitej20.

2. Galicja Zachodnia w zaborze austriackim
Od 4 ćwierci XVIII w. ilość zapisów w księgach miejskich odnotowujących obecność Żydów w Wąwolnicy znacznie wzrasta. Żydzi, mimo chwilowych zakazów, kupują i sprzedają domy, place, ogrody – od chrześcijan
i chrześcijanom, a także od Żydów i Żydom. Między innymi Icek Lewkowicz
„Mieszczanin Wąwolnicki” sprzedał w 1787 r. „Stodółkę y z Placem” biegnącym do „Parkanu S. M. Magdaleny” Andrzejowej Jędrusikowej. W 1791
r. Icek Szmulowicz „dobrowolnie Przedaie chałupe czyli domostwo […]
przy Gościńcu Bełżyckim” Mateuszowi Duńskiemu „y żonie iego”, a w 1794
r. nabywa od Benedykta Podolskiego dom „w Rynku idąc do miasta z ulicy
Lubelskiej”. W 1793 r. Mendel Majorowicz „Szynkarz Ratuszny” nabywa za zgodą
miast „Domostwo z placem Stoiące w Rynku na pułaci zachodowey”, miedzy posesjami chrześcijan, „aż do Cmentarza Maryi Magdaleny”21. Transakcje takie zostały
wstrzymane w 1795 r. Wówczas „Miasto manifestowało” przeciwko zezwoleniom
„od przeszłego Magistratu przeciwko Przywilejom Królewskim, które zabudowania
się Żydom w tym mieście” było „wyraźnie za18
E. Janas, op. cit., s. 77.
19
bronione”. W wyniku tego protestu sąd w LuP. Sygowski, Jeszcze o „Taryffie
Głów Żydowskich w Woiewodztwie
blinie nakazał w 1796 r. aby Icek Szmulowicz,
Lubelskim” z 1778 r., „Studia Żydowskie.
który nabył ogród od Placyda Szostakiewicza
Almanach”, t. 2, 2012, s. 18-29.
20
„w ulicy Lubelskiey do rzeki starey Stawowey”,
Z. Guldon, L. Stępkowski, Spis ludności żydowskiej z 1790 roku, BŻIH 1986,
odsprzedał go chrześcijaninowi, więc „podług
nr 3-4/139-140, s. 123-130.
rozprawy w Urzedzie Wąwolnickim” tenże
21
APL, AmW, sygn. 3, s. 449, 513, 579Icek sprzedał ogród Maciejowi Walenciko580, 581.
22
APL, AmW, sygn. 3, s. 1839.
wi22. Wówczas także Lewek Jonasowicz z żoną
23
APL, AmW, sygn. 3, s. 597.
Fajgą sprzedali Romualdowi Kempińskiemu
i jego żonie Małgorzacie „Domostwo […] z Placem Całym od Rynku do Cmentarza” (przy kościele św. Marii Magdaleny)23. We wspomnianym wyżej roku 1795 jeden z urzędników miasta także „wystapił z manifestem”, w którym zwraca uwagę,
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że wbrew dawniejszym prawom Żydzi handlują i propinują „osobliwie, że w miejscu
cudownego zbawienia”24. Wiąże się to z istnieniem w Wąwolnicy od 1700 r. sanktuarium maryjnego, powstałego tu w wyniku przeniesienia z Kębła do tutejszego kościoła słynącej łaskami figury Matki Boskiej z Dzieciątkiem25. Protesty te mogły być
spowodowane zmianą sytuacji politycznej, a w konsekwencji zmianami administracyjnymi. Lubelszczyzna znalazła się w wyniku III rozbioru Rzeczypospolitej (1795 r.)
w zaborze austriackim – w tzw. Galicji Zachod- 24
E. Janas, op. cit., s. 82.
niej. Sytuacja ta zmieniła też położenie Żydów, 25 J. Pęzioł, Wąwolnica. Sanktuarium
maryjne, Lublin 2008, s. 17.
którzy od tej pory, wbrew wcześniejszym przy26
APL, AmW, sygn. 3, s. 706,
wilejom i wyrokom, mogli coraz liczniej osiedlać
720-721, 722.
się w Wąwolnicy i nabywać nieruchomości. W 27 APL, AmW, sygn. 3, s. 852, 864.
1797 roku Hyber Majorowicz zakupił od Jana 28 APL, AmW, sygn. 3, s. 761, 761-762.
29
APL, AmW, sygn. 3, s. 821.
Straszyńskiego i jego żony Franciszki ogród, a
kilka miesięcy później kupił od nich drugi ogród w ulicy Kościelnej, sięgający do jego
posesji26. W tym samym roku wspomniany Icek Szmulowicz kupił ogród od Jakuba
Kuropatwińskiego (Kuropatwy). Kilka lat później, w 1802 r., tenże Icek Szmulowicz
wraz z żona Brandlą sprzedał Lejbusiowi Boruchowiczowi „swoy własny Browar”
znajdujący się na posesji (tej nabytej od Kuropatwy), pomiędzy posesjami chrześcijan – ciągnącej się „wzdłuż do Pieca Garncarskiego Sobestiana Kempińskiego od
południa, aż do starey rzeki”. W 1798 r. Gdala Izraelowicz kupił od Tomasza Grędzieyskiego dom z placem w ulicy Kościelnej, który w 1804 r. sprzedał Abramowi
Berkowiczowi. Tenże Gdala w 1804 r. kupił od Piotra Kośmiderskiego „płusę roli
w Kurowskim Gościńcu”, za co zobowiązał się wybudować Kosmiderskiemu dom z
„Kominem na Dachu murowanym”, tak, żeby „po S. Michale w sześć niedziel” można
było się do tego domu wprowadzić27. W 1799 r. Erszek Zysklowicz sprzedał Lejbowi
Koplowiczowi „plac z zabudowaniem” przy gościńcu kurowskim, a w tym samym
czasie nabył od Anny Ruszkiewiczówny i jej syna Tomasza dom w centrum miasta –
„w ulicy Koscielney z Rynku idąc”28. Wśród szeregu zapisów tego typu zwraca uwagę
transakcja z 1804 r., w której zanotowano, że wspomniany Erszek Zysklowicz kupił od
Piotra Kośmiderskiego
plac przy ulicy Kościelnej, z przeznaczeniem
na dom modlitwy –
„gdzieby nabożeństwo
odprawowali na Dom
do tey Chwały Bogu
mający się wystawić”,
za „pieniądze od Zgromadzenia wzięte”29. To
niezwykle rzadka tego
typu informacja, która
także świadczy niewątKiduszowy kubek z Wąwolnicy; ze zbiorów Sławomira Snopka,
fot. M. Tarajko, 2018.
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pliwie o wzroście liczby Żydów w Wąwolnicy, których było już tylu, że powstała potrzeba wzniesienia odrębnego budynku z przeznaczeniem na dom modlitwy, a także
było ich tylu, że zebrać potrzebną kwotę na kupno placu i budowę tego domu. Kupno
i sprzedaż nieruchomości to nie tylko jedyne sprawy, w których Żydzi byli odnotowywani w księgach miejskich.
Sąsiedztwo z chrześcijańskimi mieszkańcami Wąwolnicy prowadziło niejednokrotnie do sytuacji konfliktowych, które kończyły się skargami wnoszonymi do „Magistratu Miasta” – m.in. w 1799 r. Majer Michlowicz wniósł skargę na Błażeja Ostrowskiego o pobicie i kradzież, gdyż tenże Ostrowski, jak relacjonował poszkodowany „mnie
naszarpał się bił w Głowę dwa razy y wypchnął z jzby uderzywszy mną o drzwi że mi się
aż krew z gęby puściła”, ponadto zabrał Majerowi dwa dukaty. W niektórych spornych
przypadkach pomiędzy Żydami, nie rozstrzygali oni ich w swoim sądzie, tylko odwoływali się do miasta, np. w 1804 r. w sporze finansowym między Medlem Majorowiczem a Ickiem Lejzorowiczem, ale także w sprawie o pobicie jednego z dzieci w „szkole”
u Mendla Majorowicza (1802 r.)30. W księgach miejskich Wąwolnicy od końca XVIII w.
pojawią się też inne zapisy odnotowujące inne konteksty w relacjach pomiędzy chrześcijanami a Żydami, np. w księgach miejskich Anna Lipczyńska oblatowała w 1804 r.
swój testament, w którym wymieniła m.in. sumy pożyczone od Żydów – Dawida, Gdali,
Lejby, Mendla i „Żyda przy stawie”31. W księgach tych dosyć rzadko odnotowywano
zawody wykonywane prze Żydów – początkowo byli wspominani głównie jako arendarze – dzierżawcy różnych dochodów starostwa i miasta, oraz prowadzący inne, bardziej dochodowe zajęcia, jak handel nieruchomościami i produkcje piwa czy gorzałki.
Rzadko podawane są inne wykonywane przez nich zawody – w 1765 r. wymieniony jest
Mendel – „Majster od Rzemiosła”, a później także
30
APL, AmW, sygn. 3, s. 816-817; APL,
krawcy – Zyl (1771), Lewko (1772, 1776), Berek
AmW, sygn. 18, s. 1, 5.
31
APL, AmW, sygn. 3, s. 836.
(1780). Dużo więcej informacji o zawodach odno32
A. Cała, H. Węgrzynek, G. Zalewtowane jest w aktach stanu cywilnego w pierwszych
ska, Historia i kultura Żydów polskich. Słownik, Warszawa 2000, latach po ich wprowadzeniu w 1810 r. (zob. niżej).
s. 228-229. Nazwiska i imiona w poW okresie staropolskim, aż do początniższym tekście będą podawane
ku
XIX
w., w dokumentach i zapisach w księw wersji takiej, jaką zazwyczaj odgach
miejskich
Żydów odnotowywano według
notowano w zapisach źródłowych.
33
APL, AmW, sygn. 3, s. 895.
imienia i patronimikum (ojcostwa). Austriacy
34
Według informacji od Pawła Wona terenach Rzeczypospolitej zajętych w czasie
ronczaka to samo nazwisko w dokumentach może występować zaborów wprowadzali swoje przepisy, m.in. już
w kilku wersjach, w zależności od w 1787 r. na terenie I zaboru (Galicji) zaczęli
tego co dany urzędnik usłyszał i jak
nadawać Żydom niemiecko brzmiące nazwito zapisał.
35
ska32. Dokładnie nie udało się ustalić w którym
APL, AmW, sygn. 3, s. 897.
36
APL, AmW, sygn. 3, s. 923, 944-945. roku przepisy te zaczęły obowiązywać ma tere37
APL, AmW, sygn. 3, s. 944-945, 948.
nie utworzonej po III rozbiorze austriackiej Galicji Zachodniej. Być może było to w 1806 r., gdyż z tego czasu pochodzi zapis
z 11 lutego, którego to dnia „do Akt Miasta JCK M~ci” przybył wspomniany wyżej
Hyber Majorowicz „a teraz nowo Nazwany Mudeł Boreim”, który „Półpłusek Pola”
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nabyty od Zofii Chabelskiej sprzedał Janowi Jędruszakowi33. Postać taka później
już w zapisach nie występuje, można więc podejrzewać, że urzędnik zapisujący
personalia podawane przez Hybra Majorowicza zapisał tak, jak usłyszał od Hybra,
który pewnie jeszcze sam nie przywykł do nowego nazwiska34. W tym też roku
„Starozakonny Herszek Józefowicz a teraz Kenizberg” nabył od Piotra Partyckiego
„Domostwo z Placem w Rynku Sytuowane pod Numerem 22”, który to plac „Konczy się wzdłuż do Rzeki starey” – czyli dom ten znajdował się w północnej pierzei
rynkowej35. W 1807 r. wspomniany wyżej Gdala Izraelowicz występuje w zapisach
już jako Gdala Zilberman – „Obywatel y Arendarz Propinacyi Wawelnicy” czyli
„Pakciarz Czopowego” – dzierżawiący od miasta propinację36. Zwraca uwagę to, że
został on określony jako „Obywatel” Wąwolnicy, więc musiał wykupić prawo obywatelstwa, które jak można sądzić należało do tej pory wyłącznie do chrześcijan.
W 1807 r. z nazwiska wymienieni są w księgach miejskich Erszek Zysman – „Obywatel Wąwolnicki” – to zapewne wspomniany wyżej Herszek Zysklowicz oraz też
już wspomniany Abram Berkowicz Rychter37. Porównując zapisy z ksiąg miejskich
z zapisami w aktach metrykalnych udało się ustalić, że wspomniani Mendel Majorowicz i Hyber (Iber) Majorowicz nosili nazwisko Mandelbaum, Gdala Izraelowicz
nazywał się Zylberman, a Erszek (Herszek) Zysklowicz nazywał się Zysman (zob.
niżej). Można przypuszczać, że to oni, należący do najbogatszych Żydów w Wąwolnicy, sami podawali do zapisów swoje nazwiska. Nazwiska Żydom wąwolnickim nadawano niemiecko brzmiące, tak jak zostało to przyjęte dla wszystkich Żydów za czasów austriackich na terenach Galicji.

3. Księstwo Warszawskie (1809-1815)
i Królestwo Polskie (1815-1918)
Powstanie Księstwa Warszawskiego, a następnie Królestwa Polskiego
w zaborze rosyjskim (od 1815 r.) wpłynęły na wyhamowanie tego obowiązku
posiadania nazwisk. Większość Żydów, aż do lat 20-tych XIX w., podawała
przy zapisach dokumentów tylko imię i patronimikum. Pod koniec 1 ćwierci
XIX w. nowa administracja Królestwa Polskiego zajęła się szerzej próbą reformy społeczności żydowskiej, poprzez narzucenie im form działań łatwiej
podlegających kontroli państwa. Kahały w 1822 r. zastąpiono „Gminami (Parafiami) Starozakonnych” z „dozorami bożniczymi” na ich czele, wybieranymi co 3 lata. Gminy obowiązywał konstruowany według czytelnych zasad
budżet (dochody i wydatki), układany na okres trzyletnie. Wówczas też zniesiono
bractwa pogrzebowe. Wcześniej, w 1821 r., wprowadzono na terenie Królestwa
obowiązek posiadania nazwisk, czyli wymóg używania już posiadanych nazwisk,
albo nadania nowych tym którzy jeszcze ich nie posiadali (nie pamiętali) lub chcieli
je zmienić.
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a) Zapisy w Księgach Stanu Cywilnego38
Księgi miejskie Wąwolnicy zachowały się tylko do roku 1811. Zawarte w nich zapisy są wyjątkowe, gdyż obrazują nie tylko obecność Żydów w Wąwolnicy, lecz także ich
wzajemne relacje oraz relacje pomiędzy miejscowymi żydami i chrześcijanami. Dalsze informacje na temat społeczności żydowskiej Wąwolnicy mamy dzięki zapisom
w księgach Stanu Cywilnego w Wąwolnicy, zachowanych od 1810 r. także w Archiwum
Państwowym w Lublinie. Zapisy w księgach
38
Księgi metrykalne wyznania mojmetrykalnych zazębiają się czasowo z zapisami
żeszowego były już tematem kilku
opracowań, m. in.: P. Woronczak,
w księgach miejskich, ale mimo, że dotyczą najŻydzi w aktach stanu cywilnego
ważniejszych wydarzeń w życiu człowieka, nie
parafii Przedbórz (1810-1825) [w:]
ma w nich takiej dynamiki relacji społecznych,
Od starożytności do współczesności.
Język – literatura – kultura. Księga
jaką odnajdujemy w księgach miejskich.
poświęcona pamięci profesora JerzeAkta Stanu Cywilnego wspólne dla wszystgo Woronczaka, red. J. Kamińskakich wyznań, w tym „mojżeszowego”, zgodnie
-Szamaj, Wrocław 2004, s. 213-227;
P. Sygowski, Żydzi w Biłgoraju w
z „Kodeksem Napoleona”, w czasach Księstwa
XIX wieku w świetle materiałów arWarszawskiego. Urzędnikiem prowadzącym
chiwalnych (1810-1875) [w:] Biłgoraj
zapisy urodzin, ślubów i ich zapowiedzi oraz
czyli raj. Rodzina Singerów i świat,
którego już nie ma, red. M. Adamzapisy zgonów był miejscowy ksiądz proboszcz,
czyk-Garbowska, B. Wróblewski,
wpisując akta chrześcijan i żydów z terenu daLublin 2005, s. 33-73.
39
nej parafii, do tej samej księgi39. Taka sytuacja
APL, Urzędy Stanu Cywilnego Wyznania Rzymskokatolickiego (dalej:
była dla obu stron dosyć niezręczna. Dopiero
USCwrzk), zespół 1950 Akta stanu
w 1826 r., w czasach Królestwa Polskiego w zacywilnego Parafii Rzymskokatolicborze rosyjskim, wprowadzono oddzielne księgi
kiej w Wąwolnicy 1810-1914 (dalej:
PrzkW), sygn. od 1 do 38 oraz od
wyznaniowe dla różnych wyznań, w tym „moj125 do 132 [tu Alegaty]. Ze wzglężeszowego”, prowadzone już przez burmistrza
du na zły stan nie są udostępniane
albo wyznaczonego przez niego urzędnika.
księgi o sygn. od 125 do 127 i 132.
40
APL, Urzędy Stanu Cywilnego
W Wąwolnicy oddzielne księgi metrykalne dla
Wyznania Mojżeszowego (dalej:
wyznania mojżeszowego są zdekompletowane,
USCwm), zespół 1783 Akta stanu
ale zachowują pewną (w różnych rodzajach akt
cywilnego Okręgu Bożniczego
w Wąwolnicy 1826-1911 (dalej:
– urodzenia, śluby, zgony) ciągłość zapisów – od
OBwW), sygn. od 1 do 7. sygnatura
1826 r. do 1912 r.40. Księgi metrykalne z okresu
7 alegaty z 1938 r., jest ze względu
międzywojennego były w trakcie opracowywania
na stan nie udostępniana). Księga
metrykalna dotycząca wszystkich
materiałów do niniejszej publikacji niedostępne
zapisów w 1893 r. znajduje się w rędla badań. Wiadomo tylko, że w Wąwolnicy księkach prywatnych.
41
ga zgonów była prowadzona do marca 1942 r.41.
Dzięki ustaleniom Sławomira Snopka (już po zakończeniu badań) okaZapisy metrykalne prowadzone były w różzało się, że jakieś księgi metrykalne
nym
czasie, z różną dokładnością. Bywało,
wyznania mojżeszowego z okresu
że urzędnik upraszczał zapis poprzez zmniejmiędzywojennego znajdują się
w Urzędzie Gminy w Wąwolnicy.
szenie ilości informacji o osobach. Niekiedy myOstatni w nich zapis to akt zgonu
lono imiona i nazwiska, ustalano wiek według
Szmula Karpmana lat 47, który
uznania, a tym samym profesjom nadawano
zmarł 16 marca 1942 r.

KSIĘSTWO WARSZAWSKIE (1809-1815) I KRÓLESTWO POLSKIE (1815-1918)

str. 15

różne nazwy. Od 1868 r. zapisy prowadzone były w języku rosyjskim – brzmienie
nazwisk zapisywanych cyrylicą i rosyjskie nazwy niektórych zawodów, co wprowadzało pewne zamieszanie, komplikujące nieco analizę zapisów. Niemniej zapisy
metrykalne dla Wąwolnicy – niezależnie od języka zapisów i tego, że są zdekompletowane – to podstawowy materiał do dziejów tutejszej społeczności żydowskiej
w XIX w. Są one też niezwykle interesującym materiałem do różnego rodzaju analiz.
Żydzi czasem unikali zapisów, co można zaobserwować nie tylko w księgach
metrykalnych z Wąwolnicy. Sprzyjała temu czasem wydarzenia historyczne – np.
w Wąwolnicy nie prowadzono żadnych zapisów w 1813 r. (brak księgi), w latach
1814 i 1815 nie odnotowano żadnych urodzeń dzieci żydowskich, tylko urodzenia
dzieci katolików, zaś w latach 1814-1816 brak zapisów ślubów czy zgonów żydów
– są tylko odnotowane śluby i zgony chrześcijan.
W niektórych latach odnotowano tylko pojedyncze urodzenia, śluby czy zgony, co
też wydaje się nie odpowiadające ówczesnemu stanowi faktycznemu. Personalia, jak
było to już wspomniane, do początku lat dwudziestych XIX w. były jeszcze zapisywane
tradycyjnie – imię i patronimikum, wyjątkowo rzadko dodawano nazwisko, głównie
osób, których nazwiska odnotowywano już wcześniej, choć i oni także później występują czasem w zapisie tyko z imieniem i patronimi- 42
P. Sygowski, Żydzi radzyńscy w latach
kum. Utrudnieniem w identyfikacji nazwisk osób
1848-1867 [w:] Ziemia Radzyńska
1864-1918, Radzyń Podlaski 2016,
wcześniej odnotowanych w zapisie jest podawanie
s. 106-108.
przez urzędnika wieku osób, jak się wydaje według 43
Dla uniknięcia zbyt dużej liczby
uznania, gdyż różnica wieku tej samej osoby w
przypisów, większość przykładów
pochodzących z ksiąg metrykalrożnych zapisach sięga czasem kilku, a nawet kilnych, będzie uzupełniana nastękunastu lat. Także w kolejnych zapisach ta sama
pującą po nich informacją, podaną
osoba może mieć podany zupełnie inny wykow nawiasie, w formie zapisu: rok
zapisu, rodzaj aktu (urodzenia, ślunywany zawód. Nazwiska (niemiecko brzmiące)
by, zgony) i numer zapisu w danym
zaczęto częściej zapisywać w aktach, zgodnie z
rodzaju aktów – np. (1857 ur.11) – co
nakazem w 1821 r. (pod koniec roku), a regularnie
oznacza że podana informacja odnosi się do zapisu z roku 1857, w zazanotowywano je od 1822 r. Zmieniająca się czępisach urodzin, akt o numerze 11.
sto na początku XIX w. przynależność państwowa
spowodowała, że niektórzy Żydzi wykorzystali tę sytuację, żeby zmienić dotychczasowe
nazwisko i czasem posługiwali się tak jednym jak i drugim nazwiskiem42. Jest to częściowo czytelne w Wąwolnicy – w 1880 roku odnotowany jest „Lejba Rozenberg też
Rozenbaum” (1880 zg.1), a w 1882 – „Moszek Glasman i Rozenbaum” (1882 zg.16)43.
Na terenie Królestwa Żydzi przyjmowali niekiedy nazwiska w brzmieniu polskim, także,
choć rzadko, w Wąwolnicy. Takie nazwiska to: Bilet, Cukier, Grobla, Kawa, Kryształ,
Pijawka, Poliborski, Pytel, Skurpion, Śpiewak, Tarcica, Turek, Żołondek.
Zapisy w księgach metrykalnych są, jak wspomniane było wyżej, niezwykle ważnym źródłem dla szeregu różnych badań nad społecznością wąwolnickiej gminy żydowskiej – tak w samym mieście jak i we wsiach do niej należących. Można na ich podstawie wskazać kształt gminy, odnotować sytuacje związane ze zgłaszanymi urodzeniami,
ślubami i zgonami. W księgach tych wspominane są niekiedy, osoby związane z funk-
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cjonowaniem gminy – rabini, wiernicy, kantorzy, rzezacy (szocheci), dozorcy bożniczni. Przy wymienianych w zapisach osobach dorosłych podawane są często ich profesje,
co pozwala wskazać bardziej popularne z nich w danym okresie czasu, a także rodziny w niektórych zawodach dominujące. Można też wskazać osoby bogatsze, należące
do warstwy średniej i te uboższe. Analiza zapisów pozwoliła wychwycić takie sytuacje
jak epidemia cholery w 1855 r., czy powstawanie uzdrowiska w Nałęczowie, z którego
Żydzi należeli do gminy żydowskiej w Wąwolnicy. Można prześledzić dużą aktywność
społeczności żydowskiej w przemieszczaniu się, związaną z kontaktami rodzinnymi
z Żydami z innych miast. Kontekstów badawczych tego materiału źródłowego może
być oczywiście dużo więcej.
Wśród ponad dwudziestu wsi w których mieszkali Żydzi należący do kahału, a następnie do „Gminy Starozakonnych” w Wąwolnicy były: Bartłomiejowice,
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Bochotnica, Buchałowice, Celejów, Charz, Chruszczów, Czesławice, Drzewce,
Huta Kębelska, Karmanowice, Kębło Folwark, Kraczewice, Kowala, Łubki, Nałęczów, Niezabitów, Rąblów, Sadurki, Skrzyniec, Stok, Szczuczki, Wojciechów, Wygoda (w Wąwolnicy), Zaborze i Zawada. W kilku z nich, tak należących dawniej do
starostwa, jak i we wsiach prywatnych, odnotowano Żydów arendujących karczmy
(Buchałowice, Kraczewice, Niezabitów, Rąblów, Stok, Wygoda). Informacje o tym
pochodzą tylko z lat 1810-1822. Z tych wsi i karczm pochodzili niektórzy z współmałżonków Żydów wąwolnickich. Duża część przyszłych małżonków pochodziła
także z kolicznych miast i miasteczek, nawet z tych po drugiej stronie Wisły –
z guberni radomskiej i sandomierskiej. Najczęściej wymieniane wśród tych miast
były Bełżyce i Opole, ale często także Józefów (nad Wisłą), Kazimierz, Końskowola, Kurów, Lubartów, Michów, rzadziej Głusk, Kock, Kraśnik, Lublin, Markuszów,

Plan Sytuacyjny Municypalnego Miasta Wąwolnicy […] Roku 1820 […]. Archiwum Państwowe w Lublinie,
Zbiór planów różnych urzędów, sygn. 438.
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Plan sytuacyjny Położenia Folwarku Kębła, i Miasta Wąwolnicy […].
1852 R […]. Archiwum Główne Akt Dawnych, Zbiory kartograficzne,
sygn. 376-22.
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Piaski i Nowa Aleksandria (Puławy), a zza Wisły – Ciepielów, Lipsko, Ożarów,
Radom i Tarłów; zaś z dalszych miejscowości – Dubienka oraz z Biała i Węgrów –
te dwa w guberni siedleckiej.

b) Zapisy urodzeń, ślubów, zgonów
Analiza zapisów metrykalnych pozwala wychwycić czasem informacje wychodzące nieco poza suchą wiadomość o faktach narodzin, ślubu czy śmierci.
Dzięki niej wiadomo np. o dużej śmiertelności noworodków i małych dzieci w 1 połowie XIX w. W 1826 r. wśród 10 zgłoszeń osób zmarłych 8 dotyczyło dzieci, w 1830 r. wśród 16 zgłoszeń 10 dotyczyło dzieci, a w 1845 r. wśród
13 zgłoszeń 12 dotyczyło dzieci. Tendencja ta uległa zmianie w 2 połowie XIX w.,
kiedy odnotowana jest przewaga liczby urodzeń nad liczbą zgonów – w 1860 r.
zanotowano 30 urodzeń i tylko 10 zgonów, w 1875 r. 32 urodzenia i 12 zgonów,
a w 1896 r. 48 urodzeń i 20 zgonów. Kilkunastokrotnie odnotowana jest w zapisach zgonów śmierć matki związana z porodem, m.in. w 16 październiku zmarła
Zysla Abramowa – matka, a 17 października jej trzydniowa córka – Jachet Abramówna (1817 zg.88,89). Urodzonemu chłopczykowi imię nadawano po 8 dniach,
podczas obrzędu obrzezania, a jeśli dziecko umarło wcześniej było chowane
jako „bezimienne” (1901 zg.7). Kobiety rodziły dzieci prawie regularnie co dwa
lata, nawet po 40 roku życia. W 1851 r. odnotowane zostało zgłoszenie przez
Abrama Zylberajcha (lat 50) urodzenia syna Arona przez jego żonę Pessę (lat 46)
(1851 ur.3), a rok później Ela Zylberman (lat 61) zgłasza urodzenie przez jego
żonę Temę (lat 43) syna Srula (1852 ur.13). Poród zgłaszał ojciec i dwóch świadków, często ze starszyzny żydowskiej, lub jakichś funkcjonariuszy gminy. Dwa
razy zdarzyło się tak, że świadkami byli chrześcijanie, ale tylko w początkowych
latach funkcjonowania zapisów metrykalnych – w 1811 r. jednym ze świadków
zgłoszenia urodzenia syna Ankiela Aronowicza – Symchy, był kościelny – Tomasz Arktowski (1811 ur.55), a w 1817 r. świadkami zgłoszenia przez Szlamę Całkowicza, szynkarza z Buchałowic, urodzenia jego córki Szandli, byli gospodarze
z tej wsi – Jan Olejarczyk i Mateusz Gajowy (1817 ur.141). Co kilka lat zdarzały
się przypadki odnotowania urodzenia dziecka którego ojciec był „niewiadomy”
(1824 ur.179), które urodziła kobieta „stanu wolnego (1862 ur.9) lub kobieta
„niezamężna” (1866 ur.21), czy też dziecko było „ojca nieznanego” (1875 ur.26).
W takich przypadkach niejednokrotnie poród zgłaszały akuszerki chrześcijanki
– Salomea Kotlarska (1864 ur.7) lub Marianna Wierzbicka (1872 ur.21), ale także
akuszerki czy też „powiwalne babki” żydówki – Chaja Rytner (1865 ur.22) i Toba
Huberman (1874 ur.14). W 1864 r. Salomea Kotlarska zgłasza urodzenie przez
Ruchlę z Tajchów (lat 17) syna Mordki, którego ojciec – Lejbuś Rechtman ze wsi
Modrzyce (dziś Dęblin) „przed kilkoma miesiącami opuścił żonę dla nieporozumienia” (1864 ur.7).
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Kopia aktu urodzenia była potrzebna przy zawieraniu małżeństwa. W początkowym okresie po wprowadzeniu zapisów metrykalnych, ze względu na to,
że wcześniej nie prowadzono wśród społeczności żydowskiej tego typu zapisów,
osoby chcące zawrzeć małżeństwo musiały przedstawić tzw. „Akt znania”, czyli dokument wystawiony przez dwóch Żydów potwierdzających, że znają daną osobę
od urodzenia, a w sytuacji kiedy zmarło któreś z rodziców potrzebne było też zaświadczenie o jego śmierci44. Akty ślubu zachowały się z lat 1810-1813, 1817-1825,
a z ksiąg wyznania mojżeszowego wprowadzonych w 1826 r., odnotowujących śluby zachowały się tylko 3 księgi – z 1893 r. 1909 r. i 1912 r., w których są informacje
o ślubach45. To wielka szkoda, bo są to najbardziej ciekawe z aktów metrykalnych,
gdyż zapisy aktów ślubów zawierają więcej informacji niż zapisy aktów urodzeń
i śmierci – miedzy innymi wymienieni są rabini, ich zastępcy, a także pełniący
obowiązki rabinów, gdyż to oni udzielali ślubów. Z analizy akt urodzeń i zgonów
wynika, że zazwyczaj mąż był starszy od żony, najczęściej od roku do kilku lat, choć
niejednokrotnie pomiędzy małżonkami była duża większa różnica wieku, czasami
nawet ponad 30 lat. W 1851 r. Abram Klochendler (lat 52), „szpekulant” ze wsi
Zaborze, zgłasza urodzenie syna Rubina przez jego małżonkę (lat 28) (1851 ur.6),
w 1858 r. Lejzor Rubinsztejn (lat 70) zgłasza urodzenie córki Rochmy Cyrli przez
jego żonę Surę Małkę (lat 33) (1853 ur.3), w 1866 r. Gerszon Cytryn (lat 70) zgłasza
urodzenie córki Chany Esterki przez jego żonę Ryfkę (lat 41) (1866 ur.8). Bywało
też tak, że żona była starsza od męża o kilka lat – w 1853 r. Moszek Fogelhorn (lat
27) zgłasza urodzenie syna Abrama przez zonę Perlę (lat 32) (1853 ur.10), w tym
samym roku Chaim Jankiel Gajge (lat 33) zgłasza urodzenie syna Arona przez żonę
Pejsę (lat 42) (1853 ur.8). Trzeba przypomnieć, że urzędnik spisujący akt sam niejednokrotnie, jak się wydaje, oceniał wiek osób.
44
APL, USCwrzk, PrzkW, sygn. od 128
Z analizy akt urodzeń i zgonów wynika, ze
do 130.
niejednokrotnie pomiędzy małżonkami była 45 Zachowała się księga stanu cyduża różnica wieku – w skrajnym przypadku
wilnego zawierająca tylko indeks
odbytych ślubów od stycznia 1854
mąż był starszy od żony o ponad 30 lat. Regur. do marca 1883 r., w którym odnołą było to, że mąż był starszy, ale najczęściej od
towane są jedynie personalia osób
roku do kilku lat. Bywało też żona była starsza
pobierających się – APL, USCwm,
OBwW, sygn. 2, s. 1-16. Księgi meod męża od roku do prawie 10 lat. Trzeba przytrykalne z lat 1927-1937, przechopomnieć jednak, że urzędnik spisujący akt chywywane w Urzędzie Stanu Cywilba sam oceniał wiek osób. Poddawania do akt
nego w Wąwolnicy, były w czasie
prowadzonych przeze mnie badań
dokładnego wieku osób w nim wymienionych
jeszcze niedostępne.
zaczęto przestrzegać dopiero pod koniec XIX w.
Poprzez analizę zapisów aktów zgonów można wychwycić wspominaną już
wyżej aktywność w przemieszczaniu się Żydów, gdyż w zapisach zgonów odnotowywano czasem miejsce urodzenia osoby zmarłej (zob. wyżej). O takich sytuacjach wiemy zarówno z aktów urodzin jak i ślubów oraz z aktów zgonów. Z tych
ostatnich wiemy, że zdarzała się taka sytuacja, kiedy w Wąwolnicy lub w jakiejś wsi
należącej do gminy wąwolnickiej, umierała osoba będąca w podróży, którą zgod-
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nie z żydowską tradycją religijną należało pochować tego samego dnia. W 1856 r.
zmarł w Wąwolnicy Herszek – dwuletni syn Jakuba Latermana z Bełżyc – „Pisarza
przy bindudze u rzeki Wisły” (1856 zg.7), w 1904 r. w pociągu na stacji kolejowej
w Nałęczowie, „po drodze do Warszawy”, zmarł Lejzor Szajnbrum z Urzędowa
(lat 36) (1904zg.9). Osoby te były chowane na wąwolnickiem kirkucie. Tam byli
też chowani zmarli w Nałęczowie kuracjusze. Zapewne należeli do nich: Chana
Ilutowicz (lat 36) z miasta Lidy w guberni wileńskiej (1886 zg.4), Gołda Łaja Morder (lat 62) z Warszawy (1892 zg.8), Sosia Turkus (lat 20) także z Warszawy (1896
zg.14), Jakub Rozenblum (lat 38) z Łomaz (1902 zg.8) czy Rojza Karczmar (lat 45)
z Kiejdan (1905 zg.14). Wyjątkowo rzadko podawana jest przyczyna zgonu. W aktach zachowanych od 1810 r. do 1912 r. wskazano zaledwie trzy takie przypadki:
w 1811 r. Zelman Szulimowicz zmarł „na Suchoty” (1811 zg.140), w styczniu 1857
r. Ita Brutman (lat 40) „wyrobnica wdowa” zmarła „przez przypadkowe utopienie
się w studni” – zostawiła pięcioro dzieci (1857 zg.4). W 1855 roku przez tereny dzisiejszej Lubelszczyzny przechodziła epidemia
46
P. Sygowski, Markuszów, woj. lu- cholery. Dotknęła m.in. Żydów w Markuszowie.
belskie. Nowy cmentarz żydowski
– teczka ewidencyjna, Lublin 1992 W jej wyniku zmarł m.in. Kielman Abramson
(m-pis archiwum Wojewódzkiego z Warszawy (lat 42), syn Zelmana – przedsięUrzędu Ochrony Zabytków w Lubli- biorca zajmujący się budową dróg. Zmarła też
nie), s. 44, 71, fot. 13.
wówczas jego pięcioletnia córka Ryfka. Macewa
Kielmana Abramsona zachowała się do dziś na markuszowskim kirkucie46. Epidemia cholery dotarła do Wąwolnicy około połowy sierpnia 1855 r. Dnia 13 sierpnia
zmarł Josef Lejb Klurfeld (lat 16) syn Haskla i tego samego dnia zmarł też Jankiel
Josef Ejzerner (Ajzerner) (lat 18), syn Icka. To w jego akcie zgonu zanotowano,
że zmarł „na cholerę” (1855 zg.13). Do 29 sierpnia zmarło łącznie 19 osób, ale już
nie podawano przyczyny ich śmierci. Ponieważ przepisy administracyjne nie pozwalały na pochówek w dniu śmierci, zgłaszający podawali datę zgonu o dwa dni
wcześniejszą, mimo, że faktycznie zgłaszali zgon w dniu śmierci, zgodnie z tradycją
judaistyczną (zob. niżej – zapisy śmierci małżeństwa Federmesserów).
Podpis rabina wąwolnickiego – Zelmana
Zylbera na akcie
ślubu z 20 stycznia
1893 r. Księga metrykalna w zbiorach
prywatnych.

Podpis pełniącego
czasowo obowiązki
rabina wąwolnickiego
– Chaskiela Gelberga
na akcie ślubu z dnia
11/23 sierpnia 1893 r.
Księga metrykalna
w zbiorach prywatnych.
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c) Starszyzna gminy
Zapisy metrykalne dostarczają także szeregu innych informacji na temat społeczności żydowskiej w Wąwolnicy i okolicznych wsiach. Istotne informacje to te,
które dotyczą postaci związanych z funkcjonowania kahału, a następnie „Gminy
Starozakonnych”, są one jednak dosyć rzadkie. Na czele społeczności żydowskiej
danego kahału stała jego starszyzna: rabin, pisarz, kantor, rzezak i szkolnik, a po
wprowadzeniu w 1822 r. w miejsce kahałów „Gmin” – jej funkcjonariusze, czyli
dozorcy bożniczni – przynajmniej teoretycznie. Można przypuszczać, że przedstawicielami starszyzny byli Lejzor Ickowicz i Szlama Mendlowicz, wydający
w 1820 r. zaświadczenie o zgonie Majera Moszkowicza. Lejzor Ickowicz występuje
w zapisach metrykalnych już wcześniej, kilkukrotnie, począwszy od 1812 r. – jako
świadek (lat 50). Był wówczas określony jako „Obywatel” (1812 śl.s.55). To ciekawa informacja wskazująca, że Żydzi mogli przystępować wówczas do prawa miejskiego, zapewne kupując sobie w urzędzie municypalnym taką możliwość. Zapisy
metrykalne do 1825 r. wymieniają kilkunastu Żydów określanych jako „Obywatele”
miasta, ale w prowadzonych od 1826 r. księgach metrykalnych wyznania mojżeszowego już nie podawano takiej informacji. Ostatni raz Lejzor Ickowicz jest odnotowany w 1820 r. jako „szynkarz” (1820 śl.s.31). W zapisach tych nie podawano jego nazwiska. Wydaje się, że można go identyfikować z Lejzorem Hofmanem
(lat 48), wymienionym w 1821 r. „Szynkarzem Solnym”, świadkiem ślubu. Drugi
z podpisanych na zaświadczeniu z 1820 r. to Szlama Mendlowicz Mandelbaum
– odnotowywany także jako „Gorzelnik”, „Spekulant” (zob. niżej), a w 1834 r. „dozorca Bożniczy” – wymieniany wielokrotnie jako świadek (lat 44) przy zapisach
metrykalnych do roku 1836 (1836 zg.4).
Po raz pierwszy rabin wąwolnicki odnotowany w roku 1828 – Moszek Goldsztejn
(lat 50), występuje wówczas jako świadek przy zapisie aktu zgonu swojej matki Ryfki
(lat 70) (1828 zg.3), kolejny raz występuje jako świadek przy zgłoszeniu w 1834 r.
śmierci żony Chai (lat 45), która zostawiła jego i dwóch synów – Arona (lat 18) i Jankiela (lat 13) (1834 zg.2). Następcą Moszka został prawdopodobnie najstarszy z jego
synów – Josef Goldsztejn (jako pełnoletni nie wymieniony w akcie zgonu matki). W
1841 r., w opinii podsumowującej zapisy metrykalne, zwrócono uwagę „zastępcy rabina” Josfowi Goldsztejnowi, że udzielił ślubu Sorze Blin47
USCwm, OBwW, sygn.
deraj, bez „Aktu rady familijnej” zezwalającej na ślub, gdyż
3, s. 70.
47
Sora nie miała jeszcze 21 lat . Określenie „zastępca rabina” nie oznacza obecności w tym czasie w Wąwolnicy także rabina, tylko zapewne
nie spełnianie wymogów do objęcia prawnie tego stanowiska. Jako „rabin tutejszego
Miasta” Josef Goldsztejn (lat 45) jest określony w akcie jego zgonu z 1849 r., w którym odnotowano też, że był synem wspomnianych Moszka i Chai (1849 zg.27). Jego
następca – Wolf Grünfeld (lat 41), „zastępca rabina tutejszy”, wymieniony jest w zapisie urodzin córki Chany w 1854, z żony Rojzli (1854 ur.14), ale już niecały rok później umiera on w wieku 55 lat (sic!) (1855 zg.16), a wkrótce umierają, na cholerę, jego
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Pieczęć rabina Opola Lubelskiego, – Moszka Michela Krongolda – pocz. XX w.
Archiwum Państwowe w Lublinie, RGL II, sygn. A IV 1907:45.

dwie córki. Takich tragedii rodzinnych można znaleźć w zapisach metrykalnych
więcej. W tym czasie, tuż po połowie XIX w., w gminie wąwolnickiej pojawił się
„duchowny” – Zelman Zylber, późniejszy rabin. Po raz pierwszy wymieniony jest
w zapisach metrykalnych w 1852 r. jako „spekulant” (lat 20), przybyły tu z Łęcznej
(1852 ur.10), ale już w 1854 r. określony jest jako „duchowny” (1854 ur.5). Nie został
jednak następcą Wolfa Grünfelda, gdyż funkcję tę objął już w 1855 r. Ela Lerman48.
Jako „Zastępca Rabina” Ela Lerman (lat 40) wymieniony jest w 1856 r., w akcie
urodzin jego córki (1856 ur.12). Kilkukrotnie występuje on jako świadek w zapisach
metrykalnych, ostatni raz w 1867 r., nadal jako „Zastępca Rabina” (1867 ur.17). W
Wykazie Rabinów i Duchownych Wyznania mojżeszowego z 1866 r. Ela Lerman
jest odnotowany jako „zastępca rabina” (od 1855 r.), a oprócz niego odnotowany
jest tam wspomniany Zelman Zylber (lat 32) – jako pełniący funkcję „duchownego” od 1852 r. (?) oraz Abram Jankiel Rubinsztajn (lat 20) jako „pełniący obowiązki
rabina” – to jedyna o nim wzmianka49. Przez 20 lat brak informacjo o tym kto był
rabinem wąwolnickim, dopiero w wykazie z 1886 r. jako „czasowy zastępca rabina”
jest odnotowany Zelman Zylber. Zapewne z czasem został rabinem, gdyż jako taki
wymieniony jest w księdze metrykalnej z 1893 r. (urodzenia, śluby, zgony), w której
w styczniu tego roku podpisuje się właśnie jako rabin udzielający ślubu (1893 śl.1).
Dwa kolejne śluby w tym roku (w sierpniu i w grudniu) podpisuje już, „pełniący
funkcję rabina”, Chaskiel Gelberg (1893 śl.2, 3). Zapewne jeszcze pod koniec XIX
w. pełniącym obowiązki rabina został Moszek Michel Krongold – rabin w Opolu
Lubelskim. Z jakiego powodu właśnie on został
48
APL, Rząd Gubernialny Lubelski I,
pełniącym obowiązki rabina w Wąwolnicy – nie
sygn. 1725, s. 479.
49
Tamże.
wiadomo. Bliżej do Wąwolnicy było na pewno
rabinom bliższych gmin żydowskich – w Kazimierzu, Puławach, Końskowoli, Kurowie, Markuszowie czy nawet Bełżycach. Wpływ na taką sytuację mogły mieć zapewne rozgrywki różnych opcji religijnych, w czasie kiedy zaczęły dominować róż-
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ne ośrodki chasydyzmu.
Według corocznego drukowanego informatora guberni lubelskiej Krongold
pełnił swoje obowiązki do
1914 r.50, ale materiały do
informatora pochodziły
zapewne jeszcze z 1913 r.
Dwa lata wcześniej – na
jesieni 1911 r., podjęto w
Wąwolnicy próbę wybo- Podpis rabina Opola Lubelskiego – Moszka Michela Krongolda, pełru własnego rabina51. Częśćniącego funkcję zastępcy rabina w Wąwolnicy – pocz. XX w. Archiwum
Państwowe w Lublinie, RGL II, sygn. A IV 1907:45.
społeczności żydowskiej zaproponowała na to stanowisko mieszkańca Gniewoszowa w guberni radomskiej
– Szlomę Rubinsztajna. Rubinsztajn był wcześniej, przez 12 lat, rabinem w osadzie
Grochów pod Warszawą, a od roku mieszkał
50
Пaмятнaя книжкa Люблинской
губернии нa 1900 годъ, Люблинъ w Wawolnicy. Zgłaszający tę propozycję moty1900, c. 220; Пaмятнaя книжкa wowali ją tym, że rabin Krongold „już nie raz
Люблинской губернии нa 1914
nie przyjeżdżał spełniać potrzeby religijne”, poгодъ, Люблинъ 1914, c. 230-239.
51
APL, Rząd Gubernialny Lubelski nadto w istniejących tu „dwóch szkołach modli1867-1918 (dalej: RGL II), sygn. A IV tewnych nie ma nikogo, żeby nadzorować żeby
1911:247, k. 1-42.
modlitwa i obrzędy wiary” były odpowiednio
52
W tym samym czasie w Opolu tak52
że podjęto próbę wyboru nowego prowadzone . Szloma Rubinsztajn został wyrabina: APL, RGL II, SYGN. A IV, brany na rabina w listopadzie, ale wywołało
1911:199.
to protest innej grupy Żydów wąwolnickich.
53
S. Wiśniewski, Wąwolnica w okresie
zaborów (1795-1918) [w:] Dzieje Kolejne, głosowania kończyły się niepowodzeWąwolnicy (Do roku 1918 r.), pod niem, gdyż spośród płatników składki mających
red. S. Partyckiego, Wąwolnica
prawo głosu na zebraniach zjawiało się tylko
1992, s. 100-101.
54
APL, RGL II, sygn. A IV 1911:247, k. 47. około połowy z nich – w listopadzie na zebranie
55
APL, Urząd Wojewódzki Lubelski ze 175 osób uprawnionych do głosowania przy(dalej: UWL), Wydział Społecznobyło 78 osób, a w lutym 1912 r. ze 173 – 89 osób.
-Polityczny (dalej: WSP), sygn. 819
Budżety i listy składek Gminy Wy- W tym drugim głosowaniu Szloma Rubinsztajn
znaniowej Żydowskiej w Wąwolnicy otrzymał 86 głosów, a jego kontrkandydat – Jo1926-1930, s. 94, 99.
sek Rachman 1 głos. Kolejne wybory w marcu,
kwietniu i maju nie przyniosły rozstrzygnięcia z tego samego powodu. Jednak
jeszcze w tym roku spór zszedł na dalszy plan, gdyż prawie całe miasto spłonęło
9 maja53. Ostatnia wiadomość w sprawie rabina, to świadectwo „uwiarygodnienia”
Szlomy Rubinsztajna, właśnie jako rabina, z lutego 1913 r., wydane przez Rząd
Gubernialny Płocki54. Fakt ten zdaje się wskazywać na to, że Rubinsztajn został
jednak w końcu rabinem wąwolnickim. Potwierdzają to pośrednio budżety gminy
żydowskiej w Wąwolnicy z okresu międzywojennego z lat 1927 i 1930, w których
w rubryce wydatki znalazła się pozycja przewidująca pensję dla Ryfki Rubinsztajn
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– wdowy po rabinie55. Z budżetów tych, a także z raportu starosty powiatu puławskiego za lata 1919-1921 wiadomo, że rabinem był wówczas Juda Leib Frajberg,
a jego zastępcą Judka Rachman. Podpis rabina Frajberga widnieje na ostatnim akcie zgonu odnotowanym
w księdze metrykalnej –
z dnia 16 marca 1942 r.56
O kilku innych funkcjonariuszach gminy żydowskiej w Wąwolnicy w
XIX w, wiemy z tego, że
czasem przy nazwisku w Podpis Jehudy Lejba Frajberga – rabina wąwolnickiego w okresie międzywojennym. Archiwum Państwowe w Lublinie, UWL, WSP, sygn. 819.
zapisie w księdze metrykalnej podawano zajęcie danej osoby. Stąd wiadomo, że wiernikiem (pisarzem) był
Judka Załkowicz (1818 ur.45) i Dawid Symchowicz Szlajen (1821 ur.63; 1826 zg.3) –
w zapisach późniejszych już nie odnotowywano tej funkcji. Także tylko w początkowych latach zapisów odnotowano, i to tylko raz, kantora – Kopla Lejbowicza (śl. 25
maja 1812), w innych zapisach określony jest on jako „Inspektor Dzieci”, czyli bakałarz
(nauczyciel) (1812 ur. 95). Szkolnikami (szamesami)57 byli: Abram Wisemberg (1821
zg.1; 1843 zg.4), Haskiel Klurfeld (1852 ur.2; 1867 zg.14), Ajzyk Flumenbaum (1885
zg.5; 1893 ur.32), Herszek Lejb Bilet (1901 zg.15) i Moszek Szlajman (1907 zg.6; 1911
zg.1). Wspomniany Haskiel Klurfeld był też dzierżawcą łaźni (1859 zg.12, 1863 ur.10);
wcześniej „łaziennikiem” był Icek Zylberajch (1848 zg.4). Jednym z najważniejszych
funkcjonariuszy gminy był rzezak (szochet), zajmujący się ubojem rytualnym. Zajęcie to było w zapisach odróżniane od zawodu rzeźnika – w 1837 r. świadkami zapisu
byli właśnie rzezak i rzeźnik (1837 zg.6). Pierwszym znanym z zapisów rzezakiem był
Szmul Ickowicz Zylberajch (1823 ur.52; 1842 zg.13), kolejnym Zelman Frydheim (1847
zg.6; 1861 ur.9), a następny rzezak odnotowany został dopiero po 40 latach – to Srul
(Izrael) Frydheim (1901 zg.5). Także z funkcjonowaniem gminy związana była osoba
bakałarza, których w Wąwolnicy było w omawianym czasie ponad dwudziestu, zazwyczaj wymienionych tylko jeden raz. Można odnieść wrażenie, że bakałarzem mógł
doraźnie zostać, w razie potrzeby, prawie każdy. Etatowymi nauczycielami (przez kilka
lat) byli: Dawid Szlajman (1820 ur.75; 1843 zg.1),
56
Informacja od Sławomira Snopka.
Chaim Rachman (1849 zg.31; 1862 zg.18), Majer
57
A. Cała, H. Węgrzynek, G. Zalewska, Flomenbaum (1854 ur.8; 1864 zg.3) i Boruch Szylop. cit., s. 330.
krot (1855 ur.8; 1869 zg.4).
W 1822 r. decyzją władz administracyjnych zostały zniesione kahały, a na ich
miejsce wprowadzono „Gminy Starozakonnych”. Miały one być zarządzane przez
trzyosobowe „dozory bożniczne”, wybierane co 3 lata, a podstawą ekonomiczną funkcjonowania gminy miały być dochody wykazane w budżetach, w których też musiało
być podane, na co pieniądze z dochodów będą wydatkowane. Budżety też miały być
uchwalane na okresy trzyletnie. Te nakazy naruszały dotychczasowe formy tradycyjnego funkcjonowania gminy żydowskiej. Gminy odnosiły się do tych zmian z dystansem,
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a opracowywane przez nich budżety były opracowywane raczej tylko dla zaspokojenia
wymogów administracji. Dopiero, jak się wydaje, w latach 40-tych XIX w. większość
gmin zaczęła spełniać narzucone przez administrację wymogi. Gmina wąwolnicka,
jako jedna z wcześniejszych, zapewne jako nowo założona, dostosowała się, choć tylko
częściowo, do tego wymogu – przynajmniej tak można sądzić z zapisów metrykalnych.
Dozorcy bożniczni są tu odnotowani stosunkowo wcześnie, bo już w 1826 r., ale budżety gminy zachowały się dopiero od 1843 r.58 Dozorcami bożnicznymi byli na ogół
znaczniejsi Żydzi: Moszek Berkowicz Zilberszte58
Archiwum Główne akt Dawnych
(dalej: AGAD), Centralne Władze in (1826 zg.7), Majer Mendlowicz Mendelbaum
Wyznaniowe (dalej: CWW), sygn. (1832 zg.6), Szloma Mendlowicz Mandelbaum
1642 Akta KRSWi D tyczące się
(1834 zg.10), Abram Braun (1834 zg.11), wspoGminy Starozakonnych w Wąwolnicy Guberni Lubelskiej zaczynają mniany już wyżej rzezak Szmul Zylberajch (1840
się od 1 listopada 1843 r. kończą zg.2), Moszek Huberman (1852 ur.13); Judka Rosię 1857.W kilku przedstawionych
zenblum (1859 zg.4); Chemia Cukier (1859 ur.19),
w tym poszycie budżetach zwraca
uwagę brak jakichkolwiek nazwisk Srul Szyfberg (1864 ur.27). Więcej o składach
Żydów wąwolnickich.
i wyborach dozorców bożnicznych wiadomo
z materiałów archiwalnych z początku XX w. W lipcu 1901 r. na wyborach do dozoru,
ze 196 płatników składki bożniczej (w budżecie gminy pieniądze ze składki to podstawowy dochód), stawiło się 110, dlatego wybory były ważne. Wybrano – na okres
3 lat – Chaskiela Gelbera (wspomnianego już w 1893 r., jako pełniącego obowiązki rabina), Dawida Majera Mandelbauma i Izraela Abrama Finkelszteina. Skład dozoru po
wyborach w 1905 r. zmienił się całkowicie – dozorcami zostali Moszek Aron Hofman,
Beniamin Sztajzelman i Josek Abuś Karpman. Ten sam skład dozoru został wybrany
na kolejną kadencję, praktycznie do wiosny 1911 r., i to oni podpisali wówczas budżet
na kolejne 3 lata. Sytuacja skomplikowała się na wyborach w marcu 1911 r. ponieważ
już wówczas zaznaczył się wewnątrz gminy wyraźny podział na dwie grupy. Po wielu
sporach, związanych m. in. z wyborem rabina (zob. wyżej) i ustaleniem przynależności
do której z 4 klasy płatników składki bóźniczej kto ma należeć, dopiero w czerwcu na
dozorców zatwierdzono Chaskiela Gelberga (ponownie), a także Moszka Icka Hubermana i Szmula Nuchyma Nuchymowicza. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę

Pieczęć i podpisy dozorców bożnicznych i innych przedstawili gminy na podaniu z 1912 r. Archiwum Państwowe w Lublinie, RGL II, sygn. A IV 1907:45.
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26 Pieczęć i podpisy prezesa i zarządu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Wąwolnicy pod budżetem na rok
1928. Archiwum Państwowe w Lublinie, UWL, WSP, sygn. 819.

dozory bożniczne zastąpiono trzyosobowymi zarządami Gminy, na których czele stał
jeszcze dodatkowo przewodniczący. Skład zarządu znany jest dopiero z lat 1927-1930
– jego członkami byli: Josek Aron Laterman, Judka Moszek Finkelsztajn, Abram Moszek Sztajnworc, a przewodniczącym – Moszek Lejb Arderbaum.

d) Zajęcia Żydów wąwolnickich
Zapisy w aktach metrykalnych są dobrym źródłem do badań nad strukturą
zawodową społeczności żydowskiej Wąwolnicy. Można dzięki nim wskazać najbogatszą grupę tutejszych Żydów, klasę średnią, a także tych biedniejszych. Do najbogatszych należeli arendarze różnych dochodów miejskich, ale i dochodów właścicieli okolicznych wsi i folwarków. Są oni określani też jako dzierżawcy, „pachciarze”
i „faktorzy”. Następna grupa to gorzelnicy, szynkarze i karczmarze – choć często
to te same osoby. Szynkowanie w zapisach nie oznacza tylko sprzedawania alkoholu, ale np. też soli. Średnia warstwa to handlarze (określani też jako „przekupnicy”
i „kramarze”) oraz rzemieślnicy, z których najliczniejsza grupę stanowili krawcy,
tkacze (określani też jako drelicharze i płóciennicy), następnie piekarze, rzeźnicy,
szewcy. Inne rzemiosła były reprezentowane tylko przez kilku lub nawet pojedynczych ich przedstawicieli. Najbiedniejsi to „z jałmużny utrzymujący się” i żebracy,
często były to wdowy. Warto zwrócić uwagę, że niejednokrotnie Żydzi zmieniali
w ciągu życia wykonywane zajęcie i to czasem 2-3 razy.
Arendarze wymieniani są głównie tylko od roku 1810 do roku 1860 włącznie,
ale to zapewne dlatego, że urzędnik spisujący akty metrykalne upraszczając sobie
pracę zaliczał ich później do jednej grupy z handlarzami, określanymi później jako
„targowszczycy”. W tak określonym zawodzie mogło mieścić się wiele innych. Specyfiką bycia dzierżawcą było to, że można było zmieniać dzierżawy, tak w mieście
jak i w okolicy, a także zajmować się w tym samym czasie jeszcze jakimś innym
dochodowym zajęciem. Spora część arendarzy była też „gorzelnikami” i szynka-
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rzami – głównie alkoholem, ale też „szynkowali” innymi towarami i może dlatego
określano ich czasem jako handlarzy czy „przekupników”. Niektórzy z nich mogli,
jak było już wspomniane, jako najbogatsi wykupić prawo obywatelstwa miejskiego. Wyróżnia się tu rodzina Mendelbaumów, której seniorem był Mendel Majorowicz, odnotowywany parokrotnie w zapisach metrykalnych (od 1812 zg.90) jako
szynkarz, potem także arendarz i gorzelnik. W tym też czasie notowany jest Iber
Majorowicz (brat Mendla ?) (od 1812 ur.10) – „Pakciarz”, „Szynkarz” i „handlarz”,
a w 1821 r. „pakciarz Rzezi bydła” (1921 ur.63). Podobnie, a może nawet bardzie
aktywni, byli synowie Mendla – Majer (od 1821 ur.113) i Szloma (od 1822 zg.75),
a następnie jego wnukowie – Lejzor (1844 zg.9) i Szulim Mandelbaum (1848 zg.11).
Wśród pozostałych arendarzy najczęściej wymienianymi w 1 połowie XIX w. byli
m. in.: Lejzor Ickowicz Hofman, Moszek Herszkowicz Goldberg, Herszek Ickowicz
Szylkrot, Abram Berkowicz Rychter.
Niektórzy z arendarzy specjalizowali się w dzierżawieniu różnych dochodów
tak miasta, jak i w mieście oraz w okolicznych wsiach. Dzierżawcą dystrybucji alkoholu – „Szynkarzem Trunków Krajowych” – był Uszer Mendlowicz Wisemberg
(1849 zg.9), który dzierżawił także dochody z młyna i tartaku przy stawie miejskim
w Wąwolnicy (1827 zg.9) oraz Symcha Goldbaum (1845 zg.6) – także arendarz
propinacji miejskiej i podatku konsumpcyjnego. Dzierżawcami dochodu z propinacji w mieście byli także Moszek Berek Zylberman (1826 zg.3) i Dawid Iserowicz
– „Arendarz Propinacyi Miasta Narodowego Wawelnicy” (1821 ur.121). „Ferlegierem Tabacznym” był Abram Berkowicz Rychter (1821 śl.38), a „Ferlegierem Tytoniu i tabaki” – Kielman Tetelbaum (1827 zg.9). Wśród dzierżawionych głównych
dochodów miasta była też arenda młyna. Jego dzierżawcami byli: wspomniany
Uszer Wisemberg (1827 zg.9), Icek Mandel (1847 zg.10), Icek Ajzerner – także
dzierżawca tartaku w Wąwolnicy, zmarły na cholerę (1855 zg.15), Chemia Ajzerner
(1860 ur.4) i Gerszon Bajer (1875 ur.5). Młyn w Zawadzie dzierżawił Majer Zysman
(1834 zg.3), Beniamin Cukier (1848 zg.2), a następnie rodzina Federmesserów –
aktywna także w innych dzierżawach w okolicznych wsiach. W 1860 r. dzierżawcą
tutejszego młyna był Icek Federmesser (1860 zg.10). Młyn w Nałęczowie dzierżawili: Tewel Zysman (1834 zg.5 i 1849 zg.17) i Josek Kohen (1858 ur.16). Rzadziej
spotykanym rodzajem dzierżawy była arenda „Podatku Koszernego”, którą trzymali w różnych latach Lejzor Rubinsztajn (1834 zg.10), Abram Braun (1836 zg.6),
wspomniany Szulim Mandelbaum oraz Moszek Poliborski (1860 ur.8). Także rzadko wymienianym rodzajem dzierżawy było „arendowanie krów” – którego podjął się Majer Laks we wsi Drzewce (1871 ur.11), w Karmanowicach „pachciarzem
krów” był Mendel Federmesser (1860 ur.9), a w Skrzyńcu „pachciarką krów” była
Brandla Szyfberg (1830 zg.11).
Wielu „arendarzy”, „dzierżawców”, „pachciarzy” było też „gorzelnikami” i „palarzami” (od „palenia” gorzałki), a także, co oczywiste „szynkarzami”. Oprócz rodziny Mandelbaumów i Wisembergów byli wśród nich: wspominany już na początku
XIX w. Gdala Zylberman – „Fabrykant Wodki” (1811 ur.108; 1822 zg.77), Herszek
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Ickowicz Szylkrot (1817 zg.43), Moszek Berkowicz Zylbersztajn (1823 śl.51), Kielman Szylkrot (1823 ur.56), Icek Lejbowicz Karpman (1823 ur.62), Szymon Joskowicz Kierzbaum (1826 zg.11) i Josko Reichman (Rochman) – „na Browarze swym
Wodki fabrykujący” (1824 śl.108 akt 36). Od „gorzelników” być może różnili się
rodzajem produkcji „winiarze”, działający głównie poza Wąwolnicą – w Niezabitowie i Rąblowie. Wytwarzający alkohol zajmowali się także jego sprzedażą, czyli byli
też „szynkarzami”. Wśród nich wymieniani są wspomniani Mandelbaumowie i Wizembergowie. Poza nimi aktywnością wyróżniał się „Browarnik” i „gorzelnik” –
Izrael Anklowicz Goldblat (1812 ur.27), który później był także „szynkarzem soli”
i „handlarzem”. Inni „szynkarze” w Wąwolnicy to m. in.: Abram Cytryn (1869 ur.12)
i Moszek Aron Hofman (1893 ur.1). Szynkarze wymieniani są także w Niezabitowie – Abram Plom i jego syn Herszek (1813 śl.15). „Solarze” czyli sprzedawcy soli
(hurtownicy) byli też określani jako „szynkarze solni”. Należał do nich wspomniany
wyżej Abram Rychter (1811 ur.90), który jako jeden z pierwszych posługiwał się
w zapisach metrykalnych w Wąwolnicy nazwiskiem. W handlu solą aktywne były
też rodziny Mandelbaumów, Hofmanów i Rubinsztejnów.
Bardzo często wymienianym zawodem był „handlarz”, „przekupnik” czy „kramarz”, czyli każdy, który zajmował się sprzedażą. Kramarz miał swój sklepik, pozostali mogli prowadzić handel hurtowy czy też obwoźny na różną skalę. Wśród
handlarzy byli też wspomniani gorzelnicy i szynkarze. Rzadko kiedy podawano
w zapisach rodzaj prowadzonego
handlu. Wyjątkowo odnotowano, że
handlarzami „Drzewcem” byli wspomniani wyżej Iber Mandelbaum
i Uszer Wizemberg, zaś Izrael Janklowicz Goldblat był wówczas „pisarzem
przy Kupcu Belkami handlującym”
(1825 śl.30). W 1888 r. jako „Handlarz Leśny” odnotowany jest Symcha
Chohman (1888 zg.2). „Handlarzami
Mąki” – „Moncarzami” byli Chaim
Izraelowicz Zylberman (1826 zg.4),
Srul Szyfberg (1854 zg.15). Wspominany już Icek Mandelbaum zajmował
się też handlem zbożem (1850 zg.13).
Najbardziej popularne zajęcie wśród Żydów wąwolnickich to
krawiec. Krawców, początkowo
określano jako „Mistrzów Kunsztu Krawieckiego”. W zawodzie tym
dominowała rodzina Sztokbaumów,
Dom w rynku, Wąwolnica, fot. M. Tarajko, 2018.
są oni odnotowywani jako krawcy
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w aktach metrykalnych aż do czasów I wojny światowej. Inne rodziny, zajmujące
się tą profesją są rzadziej odnotowane, to: Blindmanowie, Brotmanowie, Goldbergowie, Musmanowie, Roznerowie, Sznajdmanowie i Sztajnbergowie. Drugim pod
względem liczebności wykonujących go zawodem było tkactwo. Tkacz określany
był też jako „drelicharz” czy „płóciennik” – choć może to wskazywać na różne rodzaje tkanin wykonywanych przez tkaczy. Tu też byli notowani przedstawiciele
rodu Sztokbaumów, ale liczniejsza od nich w tym fachu była rodzina Lejwandów,
przedstawiciele której byli tkaczami (1893 ur.10), „drelicharzami” (1841 zg.7) i „płóciennikami” (1864 ur.4). Oprócz nich tkactwem
59
Fotografia, często zamieszczana w
różnych wydawnictwach, m.inn.:
zajmowały się także rodziny Cukierów i Gajge.
M. Kubiszyn, Śladami Żydów. LuTkaczem był też późniejszy „duchowny” i rabelszczyzna, Lublin 2011, s. 424.
bin – Zelman Zylber (1876 zg.1). Jedno z najOryginał znajduje się w zbiorach
YIVO Institute to Jewish Research
bardziej interesujących zdjęć z okresu międzyw Nowym Yorku.
wojennego, dokumentujących życie żydowskie
60
APL, RGL II, sygn. A IV 1911:106, k.
w Polsce, to fotografia (z lat 20-tych XX w.)
10 (117 Izraił Icek Listman).
61
APL, UWL, WSP, sygn. 819, s. 102
wykonana w Wąwolnicy przez Altera Kacyzne,
(136 Izrael Lustman - płacił wówczas
na której widać Izraela Lustmana przy warsztaskładkę bożniczą wysokości 4 zł).
cie tkackim59. Izrael Lustman odnotowany jest
wśród płatników składki bożniczej w Wąwolnicy w 1911 r.60 i w 1930 r.61.
Szewcy także początkowo określani byli jako „Mistrzowie Kunsztu Szewckiego”. Tej profesji był Abram Szmulowicz, wstępujący w związek małżeński w 1811 r.
z Libą Aronówna (1811 śl. s.153). W tym zawodzie specjalizowała się część rodziny
Karpmanów, na czele z Abramem, wielokrotnym świadkiem zapisów metrykalnych
(m.in. 1852 ur.5; 1906 zg.25). Inne rodziny, których przedstawiciele byli szewcami
to także Sztokbaumowie i Hubermanowie. Ci ostatni zdominowali z kolei zawód
piekarza w Wąwolnicy (1822 zg.13; 1864 ur.28). W 1825 r. ślub zawierał Moszek
Josfowicz Huberman – „bawiący się piekarstwem” (1825 śl.s.19). Oprócz Hubermanów piekarzami byli: Szmul Szyfberg (1865 zg.48), Abram Braun (1827 zg.7) –
późniejszy dozorca bożniczny i dzierżawca podatku koszernego, Jankiel Laterman
(1861 ur.14) i Herszek Zalc (1903 zg.17). W tym zawodzie wyjątkowo było kilka
kobiet, określanych jako „piekarki”: Ruchla Finkelsztajn (1844 zg.12), Fajga Erlichman – wdowa po Lejbusiu piekarzu (1859 zg.11) i Rojza Kupferberg (1869 zg.30).
Oprócz rzezaków w mieście byli też rzeźnicy: Hofmanowie: Motek (1864 ur.32)
i Mortko (1880 zg.5), Szyjermanowie: Abuś (1850 zg.15) i Ela (1862 zg.1), Kielman
Szylkrot (1830 zg.1), Szymon Kierzbaum (1835 zg.1), Majer Kryształ (1871 ur.7),
Szmul Karpman (1901 zg.1).
Z ważniejszych zawodów wymienić należy „cyrulików”, zwanych czasem też
„felczerami”. W 1811 r. odnotowano dwóch „cyrulików” – Icka Aronowicza i Joska
Abramowicza (1811 ur.89,90). Kolejnym odnotowanym „cyrulikiem”, działającym
tu ponad 30 lat, był Jankiel Nosowicz Kupferman (1831 zg.9; 1864 ur.15), także
świadek wielu aktów metrykalnych. Świadkiem był też „cyrulik” Josek Bajnerman
(1861 ur.21) oraz „felczer” Lejbuś Nudelman (1893 ur.24).
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Inne rzemiosła i usługi odnotowywane w aktach metrykalnych Żydów wąwolnickich wykonywane były już albo przez jedną, albo zaledwie kilka osób. „Mistrzem
Kunsztu Garbarskiego” był Izrael Islowicz (1812 śl.1), a oprócz niego jako garbarz
wymieniany jest tylko Dan Herszek Garbman (1830 zg.6). Kuśnierzem był Symcha Brunsztejn (1822 zg.94), czapnikami – Symcha Goldberg (1821 ur.161), Symcha Trytman (1830 zg.16) i Josek Huberman (1849 zg.19), stolarzem był Aron Lejb
Wajnblat (1909 ur.18), wyrobem klepek (bednarzem) trudnił się zamieszkały czasowo w Wąwolnicy Dawid Pytel, przybyły tu z Dubienki (1846 zg.12). Dachy domów były w XIX w. kryte gontem, zapotrzebowanie na który realizowali „gonciarze”
– Izrael Goldberg (1831 zr.14), Jojna Lindenbaum (1888 zg.3) i Szmul Kupferszmit
(1899 zg.14). „Mistrzem Kunsztu Kotlarskiego” był Lejbus Szlamowicz Kupferblum
(1822 ur.129), „Kotlarzem” Szmul Kupferblum (1848 zg.10), a także Icek Frotman
(1855 ur.21) i Szmul Nuchym Nuchymowicz (1893 ur.34). Garncarz znany jest tylko
jeden i tylko z nazwiska – Lipsztajn (1884 zg.8), odnotowany jako świadek zapisu. Także jeden raz występuje „smolarz” – Abram Klochendler ze wsi Zaborze (1850 zg.11).
Olejarze to Apelbaumowie – Berek (1885 zg.8) i Pinches (1886 zg.9), ponadto Moszek
Rachman 1885 zg.10) i wspomniany szewc Abram Karpman (1887 zg.1).
Dosyć interesującym zajęciem, na ogół nie kojarzonym z wykonywaniem ich
przez Żydów, było rolnictwo. Rolnictwo było przede wszystkim podstawowym zajęciem chrześcijańskich mieszkańców w Wąwolnicy. Nie bardzo więc wiadomo,
co spisujący akty metrykalne wyznania mojżeszowego miał na myśli pisząc „rolnik” przy takich świadkach zapisów jak wspominani już wyżej, zaliczani do najbogatszych Żydów na przełomie XVIII i XIX w., Mendlu Mandelbaumie, Uszerze
Wisembergu, Gdali Zylbermanie i Moszku Zylbersztajnie. Być może chodziło o to,
że zajmowali się kupnem i sprzedażą gruntów rolnych. Inaczej miała się sprawa
z określonymi jako „rolnicy” Żydami z okolicznych wsi: Nowego Rąblowa – Jankielem Klochendlerem i Zelmanem Wajsmanem (1867 ur. 1), Zaborza – Rubinem
Klochendlerem (1874 ur.5) i Niezabitowa – Jankielem Webermanem (1893 ur.16),
którzy mogli faktycznie być rolnikami.
Skromnie reprezentowane były zawody oferujące różne usługi. Zapewne dlatego, że podobnie jak we wspomnianych wyżej specjalistycznych zawodach, w Wąwolnicy istniała konkurencja chrześcijańskich mieszkańców miasta. „Pilarzami”
byli Lejzor Najman (1853 ur.1) i Kuna Gartenbaum (1859 ur.3), cieślą Kielman
Icek Mandelbaum (1893 ur.19), blacharzem mieszkający w Nałęczowie Srul Majer
Goldfeler (1900 zg.8). Szklarzy było kilku: Judka Rozenblum (1844 zg.11) – późniejszy „dozorca Bóżniczny”, Szulim Mandelbaum (1867 ur.2), Icek Szmul Kupferszmit
(1866 ur.24), Rachmil Kuperszmit (1902 zg.4), Herszek Dawid Wajsenblum (1901
zg.20) i Icek Majer Goldberg (1909 ur.1). Z informacji z 1804 r. wiadomo, że domy
w Wąwolnicy miały już wówczas kominy, stąd zapotrzebowanie na kominiarzy.
Tak nazwana profesja może oznaczać także osoby budujące kominy. W aktach metrykalnych jako kominiarze odnotowani są: Herszek Laterman (1830 zg.2; 1849
zg.23), Moszek Cwibel „czasowo w Wąwolnicy zamieszkały” (1852 ur.15) i Mo-
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szek Śpiewak – wymieniany w latach 1863-1872 (1872 zg.23). Rzadko spotykaną
w społecznościach żydowskich profesją był malarz, tu był nim Majer Goldfeler
(1848 zg.1), zmarły na cholerę w 1855 (1855 zg.17). Nie bardzo wiadomo czym mógł
zajmować się w Wąwolnicy malarz, zapewne malowaniem ścian w domach, szyldów,
może polichromii w domu modlitwy. Już nieżyjący mieszkaniec Lublina, Józef Honig, pochodzący z Piask, w udzielonym wywiadzie wspomniał, że jego kolegą przed
wojną w Piaskach był malarz, który wykonywał też macewy62. Być może do zakresu
działań Majera Goldfelera należało także wykonywanie macew i ich malowanie.
Zajęciem zdecydowanie usługowym było trudnienie się przewozem. Żydzi,
jako społeczność często przemieszczająca się, zajmowali się tym od dawna, więc
posiadanie wozu było czymś oczywistym i nie
62
Tym malarzem był Josef Szmuel
traktowano tego jako zawód. W Wąwolnicy,
Rozenblat, syn Jaakowa Icchaka,
zmarły na tyfus 25 szwat 5700 (1940 pomimo, że powożący furmankami musieli być
r.). Jego macewa , wykonana przez od początków pojawienia się w tym mieście
Sz. Tenenbojma w Lublinie, zachoŻydów, to w zapisach są odnotowani późno –
wała się na nowym cmentarzu żywoźnicą (bałagułą) był Icek Dawid Hofman
dowskim w Piskach.
(1901zg.9) i Abram Hofman (1901 zg.23), co jak
można przypuszczać było ich podstawowym źródłem dochodu.
Do mniej zamożnych żydowskich mieszkańców Wąwolnicy należeli „wyrobnicy”, robotnicy i służący – jest ich stosunkowo dużo. Wyrobnikami byli m. in. Szlama
Liberman (1823 zg.7), Symcha Frydman (1842 zg.8) czy Gdala Kramer (1855 ur.16).
Także w nielicznie odnotowywanych zajęciach kobiet najczęstsze to „wyrobnica” –
Jachet Huberman „wyrobnica zamężna” (1825 zg.79), w 1834 r. – Sura Dawidowa
„z wyrobku utrzymująca się”, a w 1849 r. „wyrobnica” Szprynaca Majerfisz z Zawady
(1849 zg.5). Bycie „wyrobnikiem” mogło być stanem przejściowym i w kolejnym zapisie dana osoba mogła być określona już inaczej, jako np. handlarz. Stosowanie tego
określenia mogło też być sposobem na uproszczeniem sobie zapisu przez urzędnika,
który przez taki zapis nie musiał dociekać profesji danej osoby.
Zajęcia kobiet podawane są rzadko. Oprócz wspomnianych akuszerek, „piekarek” i „pachciarki krów”, kobiety pracujące to: służąca – Sara Lejbusiówna (1819 śl.81)
czy Gitla Brojdman (1824 sl.13), krawcowa – Brandla Sztokbaum (1850 zg.23), handlarka – Chana Szyjerman (1882 zg.9) i Małka Herszenhorn (1900 zg.14), „arendująca sad w dobrach Nałęczów” – Rajza Dzik (1899 zg.10), „spekulantka” – Maryanka
Tetelbaum (żona „spekulanta”) (1828 zg.8) i Jacheta Mandelbaum (1830 zg.13). Czasem zamiast zawodu podawano stan majątkowy kobiety. Przy Fajdze Hofmanowej,
wdowie, matce wychodzącej za mąż Mindli, zanotowano, że „posiada Dom i Browar”
(1830 śl.s.19), a Matla Lejwand zostła odnotowana jako właścicielka domu (1862
zg.6). To ostatnie określenie było też wielokrotnie stosowane przy zapisach zamiast
zawodu, jako status uczestnika zapis metrykalnego.
Najbiedniejsi byli określani w aktach jako „ubodzy”, „żebracy” i utrzymujący się
„z jałmużny”. Zazwyczaj takie określenie występuje w zapisie przy okazji zgłoszenia
zgonu takiej osoby, np.: Mendel Wisemnerg (lat 92) „ze wsparcia utrzymujący się”

str. 34

HISTORIA WĄWOLNICKIEJ SPOŁECZNOŚCI ŻYDOWSKIEJ

(1836 zg.6), Herszek Brausztejn (lat 72) „z jałmużny utrzymujący się” (1829 zg.8),
Czarna Fiszlowa (lat 75) „z jałmużny wdowa przy zięciu swoim utrzymująca się”
(1831 zg.15), „Starozakonna Dawidowa” (lat 81) – „Uboga żebraczka” (1821 zg.90),
Łaja Szmulowa Rauchman (lat 93) „żebraczka” (1830 zg.10), Josek Cukierman (lat
21)„bezżenny, żebrak” (1847 zg.19). Jako „ubogi” został określony Rubiun Enoch
(lat 30) zgłaszający śmierć żony (1823 zg.54).
Od 1827 r. Żydzi mogli być powoływani do wojska carskiego63. W 1850 r.
zmarła córka Arona Lejb Kajmana „na ten raz do Wojsk Cesarskich Rossyjskich
powołanego” (1850 zg.2), w 1856 r. zmarł Szlama Sztokbaum „Kantonista”, który
przebywał w Wąwolnicy na urlopie, w 1865 r. Sura Brandla Szpilberg (lat 18) urodziła córkę, której ojcem był Wolf Szpilberg (lat 20) „przed tygodniem do wojska
powołany” (1865 ur.21); w maju 1876 r. urodził się syn Szmula Dancygiera „w roku
zeszłym do wojska powołanego” (1867 ur.16); także w tym roku świadkiem zgłoszonych urodzin był szewc Abram Fiszberg „dymisjonowany żołnierz” (1867 ur.7).

4. Przełom XIX i XX w.
Zapisy metrykalne to najważniejsze znane materiały archiwalne dotyczące Żydów w Wąwolnicy w XIX w., niestety nie wyłąnia się z nich pełniejszy obraz ich życia w tym mieście ani też relacji z jego chrześcijańskimi
mieszkańcami, którzy stanowili tu, w ciągu omawianych stu lat, większość
– około 70 %. Mówią o tym dane statystyczne: w 1830 r. mieście mieszkało
827 chrześcijan i 363 żydów (ok. 29 %)64, w 1859 r. – 853 chrześcijan i 404
żydów (32 %)65, w 1886 r. – 1115 chrześcijan i 671 żydów (ponad 37 %)66,
w 1909 r. – 2055 chrześcijan i 1199 żydów (prawie 37 %)67. Wynika z nich
m. in., że na wzrost liczby mieszkańców nie miała wpływu utrata przez Wąwolnicę praw miejskich w 1869 r.. Dla pełniejszego obrazu Wąwolnicy z początków
2 połowy XIX w. warto przytoczyć kilka informacji z opisu miasta z 1860 r., autorstwa burmistrza Michała Kośmiderskiego. W 1859 r. w mieście dominowała zabudo63
Polski słownik judaistyczny. Dzieje. wa drewniana, tylko 7 domów było murowanych
Kultura. Religia. Ludzie, Oprac. Z. (zapewne przy rynku), były tu 3 szynki, 2 zajazdy,
Borzymińska i R. Żebrowski, War- 2 jatki rzeźnicze i 6 sklepów z pieczywem. Rolnicszawa 2003, t. 1, s. 492, 755.
64
APL. RGL I, sygn. Adm. 878 Opis twem zajmowało się 171 mieszkańców, rzemieślStatystyczny Miast Powiatu Lubel- nicy to: 3 szewców, 3 tkaczy, 2 krawców, 4 kowali,
skiego 1860 r., s. 314.
1 bednarz, 3 rzeźników, 6 piekarzy, a zajmują65
Tamże.
cych się handlem to 15 „kramarzy i solarzy”68.
66
S. Wiśniewski, op. cit., s. 107.
67
Tamże.
Wykaz ten nie całkiem koresponduje z powyż68
Tamże.
szymi rozważaniami na temat profesji Żydów
wąwolnickich w świetle zapisów metrykalnych.
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Z zapisów w księgach miejskich z przełomu XVIII i XIX w. 69 APL, RGL II, sygn.
A IV 1889:97.
oraz z planu miasta z 1820 r. wynika że większość Żydów
mieszkała tradycyjnie, tak jak w innych miastach i miasteczkach, w centrum, kilku
z nich, zapewne bogatszych przy rynku i w jego pobliżu. Kwartał żydowski zaczął
kształtować się za północną pierzeją rynku, gdzie znajdowały się domy modlitwy,
mykwa, a bliżej rzeki –szlachtuz. W wykazie z 1889 r. podano, że w Wąwolnicy nie
ma synagogi, jest jeden dom modlitwy i jedna „szkoła modlitewna”, jeden rabin,
jeden „duchowny” i jeden „uczony”69.
W zapisach metrykalnych nie ma też śladów żadnych ważniejszych wydarzeń
– pożarów, powodzi, kataklizmów pogodowych, czy przejść wojska. Nie odzwierciedlają one też kontekstów historycznych – obecności wojska w czasie powstania
listopadowego 1831 r., po którym został szaniec koło kirkutu. Nie odczuwa się jakichś wydarzeń związanych z powstaniem styczniowym. Konsekwencje powstania
widać za to w zapisach metrykalnych, gdyż w ramach restrykcji popowstaniowych
wprowadzono w 1868 r. w Królestwie Polskim język rosyjski do administracji,
w tym także do zapisów metrykalnych. Żydzi w aktach podpisywali się najczęściej
po hebrajsku, ale z czasem, niektórzy zaczęli podpisywać się po polsku. Jako pierwszy zrobił to garbarz – Dan Abramowicz Garbman w 1823 r. (1823 ur. 75). Ilość
sygnatur po polsku od około połowy i w 3 ćwierci wieku XIX wzrasta powoli, ale
systematycznie. Od 1868 r. pojawiają się pod aktami podpisy alfabetem rosyjskim
– także początkowo nieliczne, ale z czasem ich przybywa więcej. W zapisach metrykalnych z tego czasu brakuje czytelnych śladów wzrostu popularności chasydyzmu, czy oddziaływania haskali w Królestwie Polskim.

5. Początek XX w.
(do wybuchu I wojny światowej)
Więcej innych niż metrykalne informacji na temat społeczności żydowskiej Wąwolnicy pochodzi dopiero z początku XX w., z archiwaliów rosyjskiej
administracji Królestwa Polskiego. W Archiwum Państwowym w Lublinie
zachowały się poszyty dotyczące omówionych wyżej wyborów do dozorów
bożniczych, uchwalania kolejnych budżetów, wyborów rabina w latach 19111912, remontu łaźni i budowy domu modlitwy.
Z początkowych lat XX w. zachowało się kilka kolejnych budżetów Wąwolnickiego Okręgu Bożnicznego, począwszy od budżetu na lata 1903-1905. Podstawę
dochodów stanowiła składka bożniczna od lepiej sytuowanych członków społeczności
żydowskiej, podzielonych pod względem zamożności na 4 klasy. Im też przysługiwało
prawo wyborcze. Uzupełnieniem dochodów była opłata za dzierżawienie łaźni. Główne
wydatki stanowiły pensje rabina, pisarza bożniczego i stróża, koszty remontów i ogrze-
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wania budynków bożniczych, czyszczenia toalet, a także leczenia ubogich Żydów70. Wydatki na leczenie stale rosły i trzeba było organizować dodatkową zbiórkę na ten cel71.
W kolejnych latach do dochodu doszła opłata od prowadzących prywatne domy modlitwy w Wąwolnicy i w Nałęczowie. Ten w Nałęczowie związany był z rozwojem od 1880 r.
uzdrowiska, które szybko zdobyło renomę. Zaczęli do niego licznie przybywać także Żydzi. Już pod koniec XIX w. działały tam trzy pensjonaty żydowskie: Tenenbauma, Rosenfeina i Zweihafta72. Wspomiany – Icek Tenebaum starał się od 1904 r. o otwarcie w jego
domu prywatnego domu modlitwy, motywując to tym, że w Nałęczowie mieszka już
20 rodzin żydowskich, a razem z przybywającymi tu kuracjuszami jest około 40 osób,
chcących obchodzić święta żydowskie. W czasie akcji żandarmerii 29 sierpnia tego roku
zastano w domu Tenebauma w jednym pomieszczeniu 30 modlących się mężczyzn,
a drugim 29 kobiet, a w kolejnej akcji we wrześniu 15 mężczyzn. Jednak władze centralne i gubernialni systematycznie odmawiały mu wydania zezwolenia na otwarcie domu
modlitwy73. Sytuacją, która być może wpłynęła na zmianę decyzji władz było wydanie
przez cara ukazu tolerancyjnego w 1905 r. W 1908 r. Tenenbaum otrzymał w końcu od
Naczelnika Powiatu Nowo-Aleksandryjskiego, zezwolenie na otwarcie domu modlitwy.
Domem tym był parterowy budynek na terenie posesji Tenebauma, przy ulicy prowadzącej do stacji kolejowej74. W tym samym roku pozwolenie na otworzenie domu modlitwy
w Nałęczowie uzyskał Moszek Hofman, który motywował potrzebę otwarcia takowego
m. in. tym, że mieszkający u niego kuracjusze nie chcą uczęszczać do domu modlitwy
Tenebauma75. To ciekawa informacja, wskazująca na zaistniałe w tym czasie podziały
w społeczności żydowskiej, co mogło być związane z oddziaływaniem na Żydów różnych
ośrodków chasydzkich, ale może także też wpływa70
APL, RGL II, sygn. A IV 1903:4.
mi haskali. Nieco wcześniej podobna sytuacja zaszła
71
APL, RGL II, sygn. A IV 1907:45.
72
Nałęczów i jego okolice. Przewodnik w Wąwolnicy, gdzie zezwolenie na otwarcie pryinformacyjny dla leczących się i leka- watnego domu modlitwy uzyskał już w 1906 r. Izrarzy, Warszawa 1897, s. 48-49.
el Frydheim, pełniący funkcję rzezaka. Motywacją
73
APL, RGL II, sygn. A IV 1904:132.
74
podaną przez wnioskującego był brak w Wąwolnicy
APL, RGL II, sygn. A IV 1908:166.
75
APL, RGL II, sygn. A IV 1908:100.
synagogi i – w związku z tym – ciasnota panująca
76
APL, RGL II, sygn. A IV 1907:72.
w dwóch tutejszych gminnych domach modlitwy,
77
P. Sygowski, Wąwolnica woj. Lubelskie.
Cmentarz żydowski – teczka ewiden- w wyniku czego dochodziło tam do częstych niepocyjna, Lublin 1992 (m-pis archiwum rozumień76. Właściciele domów modlitw za prawo
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zaich otwarcia wpłacali, zgodnie z ich zobowiązaniem,
bytków w Lublinie), s. 10.
po 7 rubli 50 kopiejek do kolejnych budżetów. Jeden
z gminnych domów modlitwy spłonął w 1895 r. i został do 1907 r. odbudowany77.
Zebranie wąwolnickiej społeczności żydowskiej w 1900 r. uchwaliło potrzebę rozbudowy łaźni o łaźnię parową. Rozpoczęto zbiórkę funduszy na ten cel, ale do 1905 r. zebrano tylko część pieniędzy. W 1906 r. założono Komitet Budowlany, który miał nadzorować prace, które ruszyły dopiero w 1907 r. W styczniu 1909 r. inżynier architekt guberni
lubelskiej stwierdził, że prace wykonane zostały źle i nakazał wykonanie poprawek. Wójt
gminy Drzewce, na terenie której leżała Wąwolnica, informował w marcu Naczelnika
Powiatu Nowo-Aleksandryjskiego, że Żydzi „kategorycznie odmówili wykonania popra-
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wek”, a także w czerwcu ponownie odmówili ich wykonania. Jednak naciski administracyjne przyniosły skutek i jakieś poprawki zostały wykonane na wiosnę 1910 r.78
W wyniku pożaru w maju 1912 roku spłonęło prawie całe miasto, w tym gminny
dom modlitwy. Ażeby rozpocząć jego odbudowę dozór bożniczny powinien był przedstawić w 1913 r. naczelnikowi powiatu jej plan i budżet. Dozór uzależnił jednak przygotowanie dokumentów od wcześniejszego wypłacenia odszkodowania. Rozmowy na
ten temat trwały do wiosny 1915 r., kiedy to naczelnik powiatu w piśmie do Rządu Gubernialnego Lubelskiego stwierdza, że nie można rozpocząć budowy domu modlitwy,
gdyż, z powodu wojny, wielu Żydów wyjechało i dlatego nie można zebrać potrzebnych
na to pieniędzy79. Część Żydów jednak została i zapewne dlatego wybrano nowy zarząd
gminy. Powojenny, przeprowadzony już w odrodzonej Polsce, spis ludności z 1921 r.
78
APL, RGL II, sygn. A IV 1902:29.
potwierdza niewielki spadek liczby mieszkań79
APL, RGL II, sygn. A IV 1913:140.
ców, w społeczności żydowskiej – ze 1199 Żydów
80
B. Wasiutyński, Ludność żydowska
w Polsce w wiekach XIX i XX. Sudjum w 1909 r., do 1043 w 1921 r. (ok. 35 % mieszkaństatystyczne, Warszawa 1930, s. 63.
ców), i wśród katolików – z 2055 do 1960 osób80.

6. Okres międzywojenny (1918-1939)
Koniec XIX i początek XX w. to w społeczności żydowskiej czas tworzenia się partii politycznych, powstawanie związków zawodowych, organizacji
społecznych, wydawnictw, prasy, bibliotek. Nie udało się ustalić jak proces ten
przebiegał w Wąwolnicy.Zmiany w społecznościach żydowskich przyspieszała I wojna światowa, działania zbrojne, przemieszczanie się dużych grup
ludności, wojska, kontakty z ludźmi o różnych narodowościach i tradycjach.
Doprowadziło to wiele osób do przewartościowania dotychczasowego sposobu życia, nawet w takim środowisku jak przestrzegająca ortodoksyjnych
reguł społeczność żydowska. W odniesieniu do Wąwolnicy możemy się tylko
domyślać, że tak jak i w innych miastach, miasteczkach i osadach widać też było
jakieś zachodzące zmiany. Nie wskazują na to jednak żadne wykazy statystyczne ani
budżety Gminy Wyznaniowej Żydowskiej. W wykazie z 1920 r. podano, że w Wąwolnicy nie ma bożnicy, są natomiast 2 domy modlitwy, prawdopodobnie prywatne,
z których jeden to zapewne wspomniany dom modlitwy w Nałęczowie81. W końcu
1922 r. starosta puławski wysłał do Urzędu Wojewódzkiego w
Lublinie raport o stanie Gmin Wyznaniowych Żydowskich na 81 APL, UWL, WSP,
sygn, 730, s. 111.
terenie powiatu w latach 1919-1921. Polska administracja przejęła wprowadzone przez Rosjan rozwiązania w relacjach z gminami żydowskimi
– z tym, że na czele gmin zamiast „dozorców bożnicznych” stały trzyosobowe zarządy, teraz dodatkowo z osobą przewodniczącego. Zarządy musiały opracowywać
coroczne budżety, przedstawiane do akceptacji regionalnej administracji. W projek-
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tach budżetów miały być wskazane źródła
dochodów, a w wydatkach – ich cele. Istotną część dochodów miały stanowić, tak jak
poprzednio, składki od bogatszych Żydów,
wpływy z łaźni i z „pokładnego”. W jednym
z projektów budżetu zaproponowano także
dochody z „rzezi” koszernej, które w założeniu miały być jego największą częścią.
Według wspomnianego wyżej raportu z 1922 r. w całej wąwolnickiej Gminie
Żydowskiej było 1569 Żydów, w tym 148
płatników składki bożniczej i 165 mających prawo głosu. Żydzi byli podzieleni pod
względem zamożności już na 6 grup, z których składki płaciły 4 najbogatsze grupy. Za- Pieczęć rabina Jehudy Lejba Frajberga – rabina
rząd stojący na czele Gminy wybrany został wąwolnickiego w okresie międzywojennym. Dokument w zbiorach prywatnych.
w 1915 r., był tu też już nowy rabin – Judka
Lejb Frajberg oraz podrabin – Josek Rachman. Własnością Gminy była już bożnica,
łaźnia i cmentarz, a na etacie w Gminie byli sekretarz, stróż bożnicy i stróż cmentarza. Dwóch rzezaków dostawało pensje, ale nie była ona wypłacana ze środków
Gminy. W komentarzu na temat członków zarządu gminy zapisano, że są wybrani
z „różnych ugrupowań społecznych żydowskich” oraz że są na ogół starsi i „skłaniają się do żydowskich prawicowych organizacji politycznych, społecznych i religijnych” 82. Jednak raport ten, według Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, nie był
zgodny z rzeczywistością, gdyż dane w budżecie były „wstawione dla formalności
[…] i nie mogą odpowiadać rzeczywistości”, a pełniący obowiązki rabina i rzezacy

Fragment druku „firmowego” Zarządu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Wąwolnicy.
Archiwum Państwowe w Lublinie, UWL, WSP, sygn. 819.
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„czerpią uboczne dochody z rzezactwa”83. Po kilku interwencjach i uwagach administracji państwowej budżety zaczęto poprawiać i ulepszać. W dwóch zachowanych
budżetach – na 1928 i na 1930 r., do „przychodu” włączono dochody od kuracjuszy żydowskich w Nałęczowie (po 3 zł od osoby), pożyczki i kaucje, a w wydatkach
przewidziano pensje innych funkcjonariuszy
82
APL, UWL, WSP, sygn. 722 Statystyka gmin wyznaniowych żydowskich Gminy. Oprócz wspomnianych rabina, jego zaw powiecie puławskim 1922, s. 1-13.
stępcy i wdowy po rabinie Rubinsztajnie, pensje
83
APL, UWL, WSP, sygn. 819, Budżety
mieli pobierać rzezacy – Szulim Gitelman i Aron
i listy składek Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Wąwolnicy, pow. puławski Grynberg, wdowa po rzezaku – Fajga Frydhejm,
1922-1927, s. 25.
sekretarz – Szlama Don, „poborca” – Abram
84
Tamże, s. 70-104.
Gotlib i szkolnik – Fiszel Raichenboch. Zarząd
85
Levin Shmuel, Blatman Daniel, [hasło] Wąwolnica, [w:] Pinkas ha-kehilot miał swój budynek biura. Wydatki przewidziano
Polin: enciklopedia szel ha-jiszuwim m. in. na „utrzymanie” domu modlitwy, „Mikwy”,
ha-Jehudijim le-min hiwasdam we-ad
cmentarza, szkoły Talmud-Tora, organizacji Lile-achar Szoat milchemet ha-olam
ha-szenija, t. 7: Mechozot Lublin, nas Hacedek, na „odbudowę Palestyny”, na „subKielce, red. Abraham Wein, Bracha sydium” dla domu modlitwy w Nałęczowie i na
Freundlich, Wila Orbach, Jeruszalajim
postawienie „klozetu”. W 1930 r. do wąwolnickiej
1999, s. 166
86
Księga Adresowa Polski (wraz z W. M. Gminy Wyznaniowej Żydowskiej należało 1879
Gdańskiem) dla handlu przemysłu, Żydów, z których do opłacenia składek na utrzyrzemiosła i rolnictwa za rok 1929, Warmanie Gminy pociągnięto 255 osób84. Do budżeszawa 1928, s. 606.
tu dołączono ich wykaz. Mimo pożaru w 1927 r.,
który strawił 32 domy, głównie żydowskie, i pozbawił około 200 osób dachu nad głową85, do 1930 r. liczba osób w Gminie nieznacznie wzrosła. Po pożarach wznoszono
coraz więcej domów murowanych i już dwukondygnacyjnych (głównie przy rynku).
Odbudowana bożnica stała za północną pierzeją rynku, na spadku terenu w stronę
doliny rzeczki Bystrej, wzniesiona była z białego kamienia (opoki), dach miała kryty
papą, a duże okna zakończone były u góry półkoliście. Tak jak poprzednio niedaleko
bożnicy stał drewniany budynek łaźni, a bliżej rzeki drewniany szlachtuz. Właścicielami większości sklepów
zakładów rzemieślniczych
byli Żydzi86. Poza Wąwolnicą większym skupiskiem
Żydów w Gminie stawał się
Nałęczów. Mieszkający tam
Żydzi to w dużej części inteligencja – do szkoły Talmud
Tora w Wąwolnicy przyjeżdżał z Nałęczowa nauczyciel
– tamtejszy rabin. W uzdrowisku działało już 7 pensjonatów żydowskich i było
kilka żydowskich sklepów87. Pieczęć „Rada Młodych Wiernych Izraela / Wąwolnica” w książce ze
zbiorów Sławomira Snopka.
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Istotnym uzupełnieniem informacji archiwalnych są inne źródła –, spisane
wspomnienia ocalałych Żydów, wywiady terenowe zbierane przez pracowników
Żydowskiego Instytutu Historycznego i inne osoby, księga adresowa Polski, opracowania słownikowe, regionalne, przewodniki i kolekcje regionalistów. Wiadomo
z nich, że działały w Wąwolnicy: kasa zapomogowa Gemilut Chased, organizacje
syjonistyczne Hitchadut i Mizrachi oraz partia skupiająca ortodoksyjnych Żydów –
Agudat Israel. Choć organizacje te zakładały swoje biblioteki i prowadziły nauczanie,
część dzieci żydowskich uczęszczała do szkoły polskiej88. Dzięki regionalistom, którzy zdołali ocalić kilka książek z bibliotek różnych orga87
W. Cholewiński, Przewodnik
po Nałęczowie i jego okolicach nizacji i partii żydowskich w Wąwolnicy, wiemy, dzięki
wraz z planem Nałęczowa zachowanych na nich pieczątkach, że pochodzą z różi okolic, Lublin 1934, s. 89-96. nych bibliotek – z biblioteki organizacji młodzieżowej
88
P. Sygowski, Wąwolnica,
op. cit., s. 11; M. Kubiszyn, partii ortodoksyjnej, z biblioteki organizacji młodzieop. cit., s. 423, Levin Shmu- żowej partii syjonistycznej, oraz z biblioteki organizacji
el, Blatman Daniel, op. cit., kobiecej związanej z partią ortodoksów.
s. 165-167.

Pieczęcie: „Córki Związku Izraela / Wąwolnica” oraz Organizacji „He-Chaluc Mizrahi” w Polsce / Oddział w Wąwolnicy (organizacja młodzieżowa związana z partią syjonistów ortodoksów). Pieczęcie w książkach ze zbiorów Sławomira Snopka.

7. II wojna światowa
Okres II wojny światowej to czas, w którym uległa zagładzie społeczność żydowska z terenów II Rzeczypospolitej okupowanych przez Niemców. Przestała istnieć także społeczność Żydów wąwolnickich. Na temat
zagłady Żydów na terenie Polski w czasie II wojny światowej powstało wiele opracowań. Wiele wspomnień osób, które przeżyły holokaust zostało
wydanych, tak w Polsce jak i za granicą. Szereg wspomnień niepublikowanych czeka jeszcze na opracowanie. Wspomnień dotyczących Wąwolnicy
zachowało się niewiele. Nie powstała księga pamięci Żydów wąwolnickich.

II WOJNA ŚWIATOWA
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O tym co się działo w Wąwolnicy w czasie wojny wiemy z archiwaliow przechowywanych w zasobach Żydowskiego Instytutu Historycznego, Instytutu Pamięci
Narodowej oraz artykułów omawiających problem zagłady w regionie lubelskim, a także z wywiadów terenowych. Wiadomo, że wojska niemieckie weszły
do Wąwolnicy około połowy września 1939 r. Wkrótce dotarła tu grupa Żydów
ze spalonego Kurowa. Sytuacja w Wąwolnicy przez pewien czas była lepsza niż
w innych okolicznych miastach. Jednak już w 1940 r. Niemcy rozpoczęli działania
represyjne wobec ludności żydowskiej – zakaz handlu, konfiskata mienia, prace
przymusowe, pobicia. Eskalacja represji postępo89
Informacja od Jakuba Chmielew- wała z czasem. Powstała Rada Żydowska (Judenskiego z Państwowego Muzeum
rat). Nie ma zgodności co do tego, czy i w jakim
na Majdanku.
okresie funkcjonowało w Wąwolnicy getto. Jedne
źródła podają, że w Wąwolnicy nie było getta, inne, że getto powstało w 1941 r. –
w konsekwencji epidemii tyfusu, a jeszcze inne podają, że getto powstało dopiero na początku 1942 r. przed planowaną akcją deportacji. Wiadomo natomiast,
że getto utworzono w Nałęczowie. W Wąwolnicy i okolicznych wsiach Niemcy
utworzyli szereg obozów pracy, w których kilkunastoosobowe grupy zajmowały
się pracami melioracyjnymi, budowlanymi, rolnymi, itp. Do Wąwolnicy przybyły
także grupy Żydów z innych miast oraz z Czech. Rękami Żydów rozebrana została bożnica, a uzyskanymi z niej kamieniami utwardzono drogę w okolicach
mostu na rzece Bystrej. Pozyskanymi z cmentarza żydowskiego nagrobkami
wzmocniono zjazd z rynku w kierunku północnym i biegnący obok niego rów.
Około połowy marca 1942 r. został zabity w Wąwolnicy pracownik Arbeitsamtu o nazwisku Kot, w konsekwencji czego przeprowadzono 22 marca egzekucję
grupy 80 Żydów89. Zostali oni, według relacji mieszkańców rozstrzelani na placu
targowym, a ich zwłoki zostały przewiezione furmankami na cmentarz żydowski i tam pochowane w zbiorowej mogile. Według relacji jedna osoba ocalała.
Inne opracowania podają, że egzekucja miała miejsce na kirkucie, a inne, że były
3 duże egzekucje grup około stuosobowych. Kilkunastoosobowe grupy Żydów
rozstrzeliwano w okolicznych wsiach – w Antopolu, Bronicach, Buchałowicach,
Charzu, Czesławicach, Karmanowicach, Kęble (Żydzi z Czech), Łąkach, Nałęczowie (także na stacji kolejowej), Rogalowie, Sadurkach i Strzelcach. W końcu

Pieczęć „Judenratu” i podpisy członków zarządu. Dokument w zbiorach prywatnych.
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marca Żydów z Wąwolnicy poprowadzono przez Nałęczów do Opola czy
Poniatowej, a wkrótce na stację kolejową w Nałęczowie, skąd wywieziono jakąś ich część do obozu zagłady
w Sobiborze, a część do obozu zagłady
w Bełżcu. Getto, w którym pozostała
grupa około 40 osób, zostało zlikwidowane w maju tego roku. Wiadomo, ze
przeżyło kilka osób ukrywanych przez
państwa Polkowskich, państwa Dobraczyńskich i przez proboszcza wąwolnickiego – księdza Jana Gorajka90. Medalem „Sprawiedliwy wśród narodów świata” została odznaczona w 1980 r. pani Maria Polkowska, a w 1989 r. ks. Gorajek.
Na skutek eksterminacji ludności żydowskiej liczba mieszkańców Wąwolonicy
spadłą w 1943 r. do 1639 osób91.
90 K. Leszczyński, Eksterminacja ludności na
ziemiach polskich w latach 1939-1945. Opracowanie materiałów ankiety z 1945 roku
(województwa krakowskie i lubelskie) [w:]
Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni
Hitlerowskich w Polsce, t. 9 (1957), s. 214224Z. J. Hirsz, Miejsca walki i męczeństwa w
powiecie lubelskim 1939-1944, Lublin 1974; ;
P. Sygowski, Wąwolnica, op. cit., s. 9; M. Kubiszyn, op. cit., s. 423-424; The United States
Holocaust Memorial Museum Encyclopedia of
Camps and Ghettos 1933-1945, vol. II, Ghettos in German-Occupied Eastern Europe, red.
G. P. Megargee, M. Dean, Washington 2012;
91 P. Sygowski, Wąwolnica, op. cit., s. 9-10.

W tle wzgórze, na którym znajduje się cmentarz żydowski, widok od zach.; fot. P. Sygowski, 2017.
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Cmentarz Żydów wąwolnickich, oddalony od miasta, miał to szczęście,
że zachował swój teren – nie został zabudowany ani zajęty na pole uprawne,
zaś znajdujące na nim pochówki nie zostały narażone na profanację. Oddalenie to spowodowało jednak dalszą dewastacje pozostałych macew, które
albo zabierano do celów użytkowych, albo rozbijano na miejscu na drobne
kawałki. Teren cmentarza, zarówno przed wojną, jak i tuż po niej, pozbawiony był drzew, z czasem zarósł lasem, a jego południowy fragment, który jeszcze w latach 90-tych XX w. był łąką, porósł gęsto krzakami tarniny. Wartość
historyczna i zabytkowa tego kirkutu polega nie tylko na tym, że zachowany
jest jego teren i znajdujące się na nim pochówki, ale także na tym, że zachowały się na nim, pozostałości nagrobków. Są one, co prawda, nieliczne,
jednak daje to podstawę do skromnej analizy zarówno nagrobków, jak i organizacji
przestrzeni cmentarza, co w przypadku wielu innych miejsc tego typu jest już dziś
niemożliwe.

Wzgórze z terenem cmentarza żydowskiego (las i łąka). Fot. P. Sygowski, 1992.
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1. Lokalizacja
Cmentarz Żydów wąwolnickich znajduje się obecnie na terenie wsi Zarzeka, około 1,5 km na pn.-wsch. od centrum Wąwolnicy. Do cmentarza
dochodzi się idąc od rynku na północ ulicą 3 Maja, następnie na za mostem
na rzeczce Bystrej, już na terenie Zarzeki, za przydrożną figurą trzeba skręcić na wschód lokalną szosą (dawna ul. Królewska) i po kilkuset metrach
dochodzi się do rozwidlenia dróg. Tu asfaltowa szosa biegnie dalej na wsch.
przez Chruszczów do Nałęczowa, a droga gruntowa kieruje się na pn.-wsch.
Nią około 200 m., następnie ukośnie na prawo, przez łąkę, kilkadziesiąt metrów do kolejnej drogi gruntowej biegnącej po zachodniej i północnej stronie wzgórza. Po około 200 m, w okolicy zakrętu tej drogi w lewo, trzeba wspiąć się
ścieżką dosyć stromym stokiem wspomnianego wzgórza na jego porośnięty drzewami i krzewami płaskowyż, będący częścią ramienia tego wzgórza, lekko opadającego na zachód. Tu właśnie znajduje się cmentarz żydowski, o czym informuje
ustawiona na nim w 2017 r. tablica. Jego najbliższe otoczenie to od południa teren
dwóch zagród mieszkańców Zarzeki, od północy skarpa terenowa (ze wspominaną ścieżką dojściową), od wschodu, znajduje się, za dawną drogą, teren dawnej
fortyfikacji ziemnej z 1831 r., porośnięty lasem. Granica zachodnia jest trudno czytelna ze względu na to, że biegnie ona na terenie zagajnika porastającego zarówno
cmentarz, jak i przylegającą do niego od zachodu wąską działkę, za którą znajduje
się pole orne.

Fragment Mapy Taktycznej Polski, Wojskowego Instytutu Geograficznego. Warszawa 1937.
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2. Historia cmentarza
Na obecnym etapie badań nie udało się jednoznacznie ustalić kiedy został
założony cmentarz żydowski w Wąwolnicy. Mimo zakazu osiedlania się Żydów
w mieście, ich liczba w 2 połowie XVIII wieku powoli, ale systematycznie, wzrastała. Tutejsza społeczność żydowska należała do kahału w Kazimierzu Dolnym. Tam dokonywane były wszystkie ważniejsze obrzędy religijne, a zmarłych
Żydów wąwolnickich chowano początkowo na starym kazimierskim cmentarzu żydowskim. Po III rozbiorze Polski, za czasów zaboru austriackiego liczba
Żydów w Wąwolnicy wzrosła na tyle, że, jak można przypuszczać, postanowili
oni z czasem uniezależnić się od kahału kazimierskiego92. Wiadomo, że w 1804
r. został wzniesiony tu dom modlitwy. Wydaje się, że powstanie takiego domu mogło być sygnałem dla początków dążenia do utworzenia własnego kahału93. Na pewno
Żydzi posiadali wówczas także własną łaźnię i rzeźnię. Do pełnego usamodzielnienia
brakowało im tylko własnego cmentarza. Niestety nie udało się odnaleźć materiałów
archiwalnych mówiących bezpośrednio o tym, kiedy cmentarz ten w Wąwolnicy powstał. Koniec XVIII i pierwsze lata XIX w. to w Europie czas burzliwy – okres wojen
napoleońskich, które także przetaczały się przez tereny Polski. Zmieniały się przynależności państwowe i administracyjne. To oczywiste, że czas ten nie sprzyjał prowadzeniu regularnych zapisów w księgach miejskich, które zachowały się tylko do 1811 r.
Nie ma w nich informacji o żydowskim cmentarzu. W kolejnym istotnym źródle do
dziejów tutejszej społeczności żydowskiej – w zapisach w księgach metrykalnych, prowadzonych od końca 1810 r. – także brak wzmianek o kirkucie. Można jedynie przyjąć,
że wzrost liczby zgłoszonych zgonów pod koniec 1 ćwierci XIX w. może wskazywać na
zaistnienie już potrzeby założenia tu cmentarza. W zapisach metrykalny np. odnotowano w 1811 r. 6 zgonów, w 1812 r. – 5, a w 1822 r. już 15, w 1830 – 16, a w 1831 r. – 17.
Po epoce wojen napoleońskich, w wyniku Kongresu Wiedeńskiego w 1815 r.,
powstało Królestwo Polskie pod berłem cara Rosji. Relatywny spokój w kolejnych
dekadach spowodował wzrost liczby ludności w Wąwolnicy, w tym także Żydów. Obrazują to dane statystyczne z drugiego i trzeciego dziesięciolecia XIX w.
– w wykazie statystycznym z 1819 r. podano, że wśród 843 mieszkańców było
191 Żydów (ok. 22% ogółu mieszkańców), a w 1827 r. wśród 1223 mieszkańców
– 369 Żydów (ok. 30%)94. Jednak z powyż92
P. Sygowski, Wąwolnica, op. cit., s. 7-12.
szych, ogólnych informacji można jedynie
93
APL, AmW, sygn. 3, s. 821-822.
94
P. Sygowski, Liczba ludności żydowskiej tylko przypuszczać, że samodzielny kahał
w wykazie statystycznym województwa w Wąwolnicy powstał w 1 ćwierci XIX w.
lubelskiego z 1819 r. [w:] Studia żydowi że także wówczas został założony tu cmenskie. Almanach (red. K. Zieliński), t. 1,
tarz. W alegatach parafii rzymskokatolickiej
Zamość 2011, nr 1, s. 147-156.
w Wąwolnicy zachowały się dwa dokumenty
przybliżające czas powstania cmentarza żydowskiego. Jeden z nich to sporządzone w Kazimierzu zaświadczenie potwierdzające zgon Majera Moszkowicza. Zapisana w nim data roczna zgonu jest poprawiana – może to być rok 1803, 1813,
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181595. Niezależnie od faktycznej daty śmierci istotne jest, że pochówek wspomnianej
osoby z Wąwolnicy odbył się w tym czasie jeszcze na cmentarzu żydowskim w Kazimierzu. Drugi dokument w tym zespole, z 6 grudnia 1820 roku, zaświadczający
o śmierci Jakuba Szmulowicza w 1807 r., został podpisany przez Lejzora Ickowicza
i Szlamę Mendlowicza – reprezentujący ch „przykahałek Wąwolnicki”96 – zapewne
tutejszą starszyznę żydowską. Wskazuje to, że samodzielnego kahału w 1820 r. jeszcze
nie było, w związku z czym kirkut nie powinien tu jeszcze funkcjonować. Warunkiem
stworzenia kahału było posiadanie także własnego cmentarza, który musiał być już
wcześniejszej przygotowany, poprzez zakup terenu. Jak było już wspomniane w latach
20tych XIX w. tutejsza społeczność żydowska miała już swoją starszyznę, swojego
kantora i wiernika (pisarza). W 1822 r. decyzją władz administracyjnych Królestwa
Polskiego zniesione zastały kahały, a na ich miejsce wprowadzono „Gminy starozakonnych”, z „dozorami bożnicznymi”. W Wąwolnicy „dozorca bożniczny” odnotowany
jest stosunkowo wcześniej niż gdzie indziej – w 1826 r. Wskazuje to, że funkcjonowała
tu już samodzielna gmina żydowska, która oprócz bożnicy i mykwy musiała w tym
czasie posiadać także swój własny cmentarz. Przypuszczalnie jego powstanie można
datować na koniec 1 ćwierci XIX w. Pierwsza źródło95
APL, APL. USCwrzk, PrzkW,
wo potwierdzona informacja, poświadczająca istnienie
sygn. 128, k. 211.
96
kirkutu pochodzi jednak z czasów nieco późniejszych
Tamże, sygn. 130,k. 9.
97
Topograficzna Karta Królestwa – na tzw. Mapie Kwatermistrzostwa są zaznaczone
Polskiego, Petersburg 1843, ska„Żyd. Mogiłki”. Mapa ta został wydana w Petersburgu
la 1: 126 000 – zob.: Centralny
Katalog Zabytków Kartogra- w 1839 r., ale materiały do niej zbierane były w latach
ficznych w Polsce, z. 5, cz. 1, 20-tych i 30-tych XIX w.97 Nie udało się ustalić w któWrocław 1983, s. 55.
rym roku kartografowie byli w Wąwolnicy, ale poło-

Fragment Topograficznej Karty Królestwa Polskiego, S.-Petersburg 1839.
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żony na wzgórzu za miastem cmentarz żydowski mógł zostać przez nich wówczas
zauważony, być może ze względu na widoczne już z daleka macewy. Jego obecność
została odnotowana na tej mapie, czego nie można powiedzieć o większości cmentarzy
żydowskich istniejących wówczas na terenie Królestwa Polskiego. Trzeba także zauważyć, że cmentarz żydowski nie jest zaznaczony na planie miasta z 1820 r.98, co być może
wynika z tego, że albo wówczas jeszcze go nie było, albo – jeśli nawet jeśli był – mógł
znajdować się poza terenem zainteresowania kartografa – Jana Kierłowicza.
Na doprecyzowanie czasu powstania cmentarza nie pozwala niestety brak zachowanych na nim w całości macew, a także znaczny stopień zniszczenia pozostałych fragmentów nagrobków (większość to przyziemia bez inskrypcji). Najstarsza znana macewa, istniejąca jeszcze w 1992 r. – dziś już niezachowana, dotyczy pochówku w 1846 r.
Być może starsze od niej jest jedno ze stojących in situ w północno-wschodniej części
cmentarza przyziemi z fragmentem daty, obejmującym literę oznaczającą jednostki

Fragment Planu Sytuacyjnego Położenia Folwarku Kębła, i Miasta Wąwolnicy […]. 1852 R […]. z zaznaczonym
cmentarzem żydowskim, Archiwum Główne Akt Dawnych, Zbiory kartograficzne, sygn. 376-22.

oraz poprzedzająca ją częściowo zachowana litera
oznaczający dziesiątki. Utrudnia to prawidłowe
datowanie. Przypuszczalnie jest to rok 1835.
W tej części cmentarza, także in situ, zachowane są kolejne datowane obiekty – przyziemnie podwójnej macewy z 1849 r. i dwie tumby z
lat 1854/1855. Z datowanych nagrobków, zachowanych jak się wydaje także in situ,
jest jeszcze tylko jeden – z 1917 r. – złamany, przewrócony i przysypany ziemią,
znajdujący się w północnym fragmencie południowej części kirkutu. Na początku
XXI wieku został zwrócony został na cmentarz duży fragment nagrobka z inskrypcją z

98

APL, Zbiór Planów Różnych Urzędów, sygn. 843, Plan Sytuacyjny
Municypalnego Miasta Wąwolnicy
[…] Roku 1820 przez niżey podpisanego Jeometrę Przysięgłego [Jana
Kierłowicza] zdięty i Delineowany
(zob. str. 14–15)
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1928 r. (zob. rozdz. Macewy), ale nie wiadomo, gdzie pierwotnie był on zlokalizowany.
Innych informacji źródłowych o cmentarzu jest niezwykle mało i są to w większości informacje pośrednie. Jedną z nielicznych, bezpośrednich informacji o cmentarzu jest zaznaczenie jego położenia na planie z 1852 r., wykonanym przez Jakóba
Rawicz Rusieckiego99. Inna bezpośrednia wzmianka o kirkucie pochodzi z tzw. „Tabel likwidacyjnych” z 1870 r., – to informacja, w której podana jest powierzchnia
cmentarza – 88 prętów kwadratowych100, czyli około 1650 metrów kwadratowych
(to przykładowo działka o wymiarach 40 m x 40 m, lub 80 x 20 m). Wskazuje to, że do
czasu wybuchu II wojny światowej, cmentarz powiększano co najmniej dwukrotnie

Fragment podkładu sytuacyjno-wysokościowego Wąwolnicy i Zarzeki – lata 80-te XX w.

– przypuszczalnie w kierunku południowym i zachodnim, gdyż działka cmentarza
osiągnęła przed wojną powierzchnię 0,45 ha. Na taki kierunek rozwoju terenu cmentarza (na południe) wskazują formy zdobienia zachowanych tam przyziemi macew
– charakterystyczne dla początku XX w. – oraz wspomniana macewa z 1917 r.
Nieco więcej zachowało się informacji pośrednich o cmentarzu. W budżetach
wąwolnickiej gminy żydowskiej, z lat 1843-1863, układanych, tak jak to wówczas
obowiązywało, na kolejne trzyletnie okresy, przewidywano dochód „od pogrzebów”. We wspomnianym czasie planowana wysokość tego dochodu to 5 rubli i 40
kopiejek, ale nie przewidywano wydatków na cmentarz101. Podobnie było w budżetach z lat 1903-1914, w których projektowano także tylko dochód z cmentarza.
Problematyczna jest jednak kwestia, na ile budżety te odpowiadały rzeczywistości.
Władze administracyjne Królestwa Polskiego w 1822 r. zniosły bractwa pogrzebowe „Chewra Kadisza”, które tradycyjnie, do tego czasu, zajmowały się pogrzebami, jednak bractwa te, choć nielegalne, istniały do czasów II wojny światowej102.
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Dochody pobierane przez bractwo były nieporównanie wyższe, niż te wzmiankowane w budżetach, na co czasem skarżyli się sami Żydzi.
Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę gminy wyznaniowe żydowskie musiały także, ale już co roku, przedstawiać projekty budżetu. Jedyniwe w projektach
z lat 1919-1921 przewidziano wydatki osobowe na etaty sekretarza, stróża bożnicy
i stróża cmentarza, w kolejnych budżetach etatu stróża cmentarza już nie ma. Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego inaczej oceniło budżet
gminy wąwolnickiej na rok 1921. W 1922 r. zażądało od wojewody lubelskiego
ukarania zarządu gminy, gdyż ten nie złożył
99
Archiwum Główne Akt Dawnych
jeszcze projektu budżetu za poprzedni rok.
(dalej: AGAD), Zbiory kartograficzne,
sygn. 376-22 Plan sytuacyjny PołożeProjekt taki został przysłany w sierpniu 1922 r.,
nia Folwarku Kębła, i Miasta Wąwolale starosta puławski w piśmie do wojewody
nicy w Okręgu Kazimierskim, w Powiezwrócił uwagę, że budżet ten nie odpowiadał
cie, i Gubernij Lubelskiej sytuowanych
(…) ukończony w dniu 29. Pazdzer /
rzeczywistości, gdyż „Inne gminy żydowskie
10. Listop. 1852 R. (…). J. Żywicki odwykazują w dochodach z cmentarza nieraz
notowuje działającego w tym czasie
kilkaset tysięcy [marek], co jest możliwe, gdy
(1848 i 1853) geometrę guberni lubelskiej – Aleksandra Rusieckiego. Vide
się zważy, że dziś bogatsi płacą za miejsca na
J. Żywicki , Urzędnicy: architekci, bucmentarzu kilka, a nawet kilkanaście tysięcy
downiczowie, inżynierowie cywilni…
marek, podczas gdy zarząd gminy żydowskiej
Ludzie architektury i budownictwa w
województwie lubelskim oraz guberni
w Wąwolnicy przewiduje z cmentarza Mk: 10
lubelskiej w Królestwie Polskim w la000, za to w wydatkach na cmentarz zarząd
tach 1815-1915, Lublin 2010, s. 502.
preliminuje ogólnie 16 000 Mk.”, zatem wyka(zob. str. 16–17)
100
APL, Zbiór tabel likwidacyjnych lubelzane dochody są „zbyt niskie, wprost niewiaskiej i siedleckiej guberni 1865-1917,
rygodne”. Problem ten powtórzył się w 1924 r.
sygn. 2365, Wąwolnica, k. 60-61.
101
Wówczas to Urząd Wojewódzki Lubelski w piAGAD, CWW, sygn. 1642 Akta tyczące się gminy starozakonnych w
śmie do Starostwa Puławskiego zwrócił uwaWąwolnicy w guberni lubelskiej 1845gę, że „Prawie wszystkie pozycje w dochodach
1857, s. 3, 32.
102
i wydatkach […] wstawiono tylko dla formalA. Cała, H. Węgrzynek, G. Zalewska,
Historia i kultura Żydów polskich.
ności i takowe nie mogą odpowiadać rzeczySłownik, Warszawa 2000, s. 59.
wistości. Dochód z bożnicy np. podano za cały
rok 2 złote, z cmentarza 20 złotych. Istotny dochód z cmentarza w gminie mającej
około 2000 wyznawców wynosić winien sumę co najmniej dwadzieściokroć i to
bez wygórowanych (opłat) za pogrzeby. […] Dowodzi to, iż cmentarz w powyższej
gminie jest wbrew rozporządzeniu Ministerstwa W. R. i O. P. nadal eksploatowany
przez „Bractwo pogrzebowe”, które wszelkie dochody zabiera, zaś zarząd gminy
aby wypełnić pozycję budżetową wstawił kwotę 20 złotych”. […] Zarząd Gminy
Wyznaniowej Żydowskiej ma pod rygorem odpowiedzialności sądowej, przystąpić
niezwłocznie do racjonalnego uporządkowania tejże, a szczególnie sprawy cmentarza, bożnicy oraz łaźni”. W budżecie na rok 1927 zaplanowano już dużo wyższy
dochód z cmentarza – 600 zł, ale osiągnięto tylko dochód wysokosci 125 zł. Na rok
1928 zaplanowano już niższy dochód – 400 zł. W wydatkach w tym preliminarzu
budżetowym pojawiła się pozycja „Koszta utrzymania cmentarza”, w której zapro-
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jektowano wydatki na „pochowanie biednych” – 100 zł i na „remont ogrodzenia
płotu” także 100 zł. W projekcie budżetu na 1930 r. przewidziano dochód z cmentarza wysokości 300 zł, i wydatki już tylko na „pochowanie biednych” – 100 zł103.
Według informacji odmieszkańców teren cmentarza przed wojną nie był porośnięty drzewami i krzewami; ogrodzeniem od wschodu był mur z „opoki” – kamienia wapiennego, od zachodu płot deskowy, od
103
APL. Urząd Wojewódzki Lubelski (dapółnocy i południa drut kolczasty rozpięty na
lej: UWL), Wydział Społeczno-Polityczny (dalej: WSP), sygn. 819 Budżebetonowych słupkach; brama znajdowała się w
ty i listy składek Gminy Wyznaniowej
pd.-zach. narożniku; nie było tu żadnego buŻydowskiej w Wąwolnicy 1922-1927,
dynku. Na cmentarz prowadziła droga gruntos. 1-8, 25-27, 84-86, 97-99.
104
P. Sygowski, Wąwolnica, op. cit., s. 12.
wa od południa, miedzy zagrodami104.
105
Ibidem, s. 12. Według mieszkańców
W czasie II wojny światowej cmentarz
macewy te znajdują się na głębokości
pełnił
swoją funkcję jeszcze do wiosny 1942 r.
1-1,5 m pod warstwą ziemi i asfaltem.
106
Ibidem, s. 9. Udzielający wywiadów
Do tego czasu odbywały się na nim pochówki,
mieszkańcy Wąwolnicy nie potwiertakże osób zastrzelonych przez Niemców na
dzali powtarzanej przez niektóre
terenie miasta i w jego okolicy. W bliżej niewydawnictwa informacji o tym, że
któraś z tych egzekucji miała miejsce
określonym czasie, być może już w roku 1940,
na terenie cmentarza.
a może dopiero w roku 1941, Niemcy, tak jak w
innych miastach, zarządzili dewastację cmentarza, z którego cześć macew, wydobytych rękami Żydów, posłużyła do wyłożenia drogi z rynku w kierunku pónocnym
i rowu przy niej, a zapewne także i innych miejsc. Według informacji uzyskanej od
mieszkańców, macewy do dziś znajdują się pod wybiegającą z rynku ul. 3 Maja105.
Na wiosnę 1942 r. Niemcy przeprowadzali na placu targowym zbiorową egzekucję
grupy około 80 osób. Według świadków ciała ofiar zostały przewiezione furmankami
na kirkut i pochowane w zbiorowej mogile, na dokupionej przed wojną południowej
części cmentarza106.
Po wojnie cmentarz
pozostawiony
bez opieki był nadal
dewastowany, nieliczne już macewy
były zabierane przez
mieszkańców miasta
i okolicznych wsi, co
wynikało z tego, że
nagrobki te były wykonane z piaskowca,
który dobrze nadawał
się do różnych celów. To, że po wojnie
Fragment fotografii Wąwolnicy po pacyfikacji dokonanej przez UB, MO i KBW w dniu 2 maja 1946 r. – w tle, na lewo
od komina na wzgórzu (przed zagajnikiem) widać cmentarz żydowski z zachowanymi nagrobkami. Fot. w archiwum Instytutu Hoovera w Stanford: Box 212, Folder 17, Stanislaw Mikolajczyk papers, Hoover Institution Archives.
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na cmentarzu zachowało się jeszcze wiele macew, widać na zdjęciu z 1946 r.107 Według anonimowych informatorów do lat 60-tych XX w., a może nawet i w 70-tych, we
wschodniej części cmentarza zachowało się jeszcze kilka przewróconych, ale całych
macew, które później zostały przez kogoś zabrane. Także z relacji mieszkańców wiadomo, że nagrobki z cmentarza żydowskiego znajdują się do dziś na terenie niektórych
posesji w Wąwolnicy i we wsi Zarzeka, a zapewne także w innych okolicznych wsiach.
W 1992 r., w trakcie prowadzonego, na zlecenie Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków w Lublinie rozpoznania kirkutu – dla opracowania jego dokumentacji –
okazało się, że na cmentarzu nie zachowała się już żadna stojąca macewa. Odnaleziono tylko dwie przewrócone macewy, cztery tumby, kilkadziesiąt przyziemi oraz
wiele kawałków porozbijanych macew. Na
początku lat 90-tych XX w. na kirkut dochodziło się jeszcze starą drogą od południa, między zbudowaniami znajdujących
się przy drodze do Nałęczowa zagród.
Obecnie droga ta została włączona do
przylegających posesji i zagrodzona.
W kwietniu 1993 r. Sara Tregerman-Ryterska – Żydówka pochodząca z Wąwolnicy
(wówczas mieszkanka Izraela) – ufundowała tablicę i pomnik poświęcone ofiarom
egzekucji oraz członkom jej rodziny, którzy
zginęli w czasie wojny i zostali pochowani
na tym cmentarzu. Robotnicy wykonujący
ten pomnik zużyli do jego wykonania jedną Fragment macewy kobiety zmarłej w latach 20tych XX w. Fot. P. Sygowski 2017.
z dwóch zachowanych macew (tę z 1846 r.),
dwie proste tumby, kilka przyziemi i gruz z rozbitych macew108. W 1997 r., decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie, cmentarz został wpisany do „Rejestru
zabytków” (numer w rejestrze – A/1113). Około roku 2005 ktoś odniósł na cmentarz
107
Fotografia ze zbiorów Instytutu Ho- duży fragment jednej macewy.
overa: Box 212, Folder 17, Stanislaw
Ponowne zainteresowanie cmentarzem naMikolajczyk papers, Hoover Institustąpiło około 2010 r. i było wynikiem chęci wytion Archives.
108
P. Sygowski, Wąwolnica, op. cit., s. dobycia z zapomnienia tego obiektu przez Sto40-41.
warzyszenie „Studnia Pamięci”. Po kilku latach
skromniejszych prac „Studnia” doprowadziła do przeprowadzenia w 2014 r. prac
na większą skalę, głównie polegających na usuwaniu dziko rosnącej roślinności
w okolicach pomnika, jego odmalowania oraz przymocowania brakującej na tablicy gwiazdy Dawida. Rozpoczęto także współpracę z władzami gminy oraz lokalną
szkołą. W 2017 r. zaproszeni wolontariusze z Polski, z amerykańskiej organizacji
„The Matzevah Foundation” (baptyści ze stanu Tennessee USA) z jej liderem Stevenem Reecem, oraz studenci Staffordshire University w Wielkiej Brytanii, kierowani przez archeolog dr Caroline Sturdy-Colls przeprowadzili prace porządkowe
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oraz nieinwazyjne badania archeologiczne
na terenie cmentarza.
Szczególnym
celem
pracy angielskich studentów było wskazanie
granic masowej mogiły. Zadanie to zakończyło się jak na razie
niepowodzeniem, gdyż
dawna łąka, na której
znajdują się te mogiły,
porosła w ostatnich latach zbitym gąszczem
tarniny – trudnym do
Dr Caorolina Sturdy-Colls z Uniwersytetu Staffordshire
usunięcia. W wyniw czasie prac terenowych. Fot. T. Klimowicz, 2017.
ku tych prac usunięto
krzewy z części cmentarza oraz ustawiono tablicę informacyjną, ufundowaną dzieki
wsparciu finansowemu Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Prace porządkowe były
prowadzone także w 2018 r., również z inicjatywy Stowarzyszenia „Studnia Pamięci”,
przy udziale wolontariuszy z Polski, Stevena Reece’a z „The Matzevah Foundation”, a
także grupy uczniów ze szkoły w Wąwolnicy. Prowadzonym dotychczas działaniom,
zmierzającym do wydobycia z zapomnienia i uporządkowania cmentarza żydowskiego, sprzyjają władze Wąwolnicy.

Wolontariusze programu „Ogrodnicy Pamięci” na cmentarzu żydowskim w Wąwolnicy. Fot. P. Sygowski 2018.
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3. Opis cmentarza
a) Teren cmentarza
Działka cmentarza ma kształt wydłużonego, nieregularnego trapezu
o wymiarach ok. 110 x ok. 45 m., o osi dłuższej północ – południe, na południowo-zachodnim zboczu wzgórza. Część wschodnia, wąska, o długości 2/3
długości cmentarza, być może starsza, opada niewielkim uskokiem w kierunku zachodnim, zanikającym w części południowej kirkutu. Przy wschodniej
granicy cmentarza biegła niegdyś droga, częściowo jeszcze dziś czytelna. Za
tą drogą zachowały się fragmenty ziemnych umocnień, związanych z powstaniem listopadowym, dziś zarośniętych lasem. Druga droga biegła podobno również wzdłuż
północnej granicy cmentarza – krawędzią skarpy. Las porastający cmentarz wchodzi
od zachodu na sąsiednią działkę, za którą znajduje się pole orne; od południa cmentarz graniczy z terenem prywatnych zagród, które zajęły teren dawnej drogi dojazdowej na cmentarz. Zachowane fragmenty macew znajdują się głównie we wschodniej,
położonej wyżej, części cmentarza; pozbawiona macew (z wyjątkiem jednego przyziemia) jest część wschodnia cmentarza. Teren ten porósł z czasem gęsty las, a część
południową gęsto krzaki tarniny. Mniej więcej na środku północnej części cmentarza
został ustawiony w 1993 r. wspominany już pomnik, ufundowany przez panią Sarę
Tregerman-Ryterską, który, jak głosi tekst polski inskrypcji, poświęcony jest pamięci
Żydów Wąwolnicy i Nałęczowa, pomordowanych w czasie II wojny światowej. Tekst
hebrajski upamiętnia członków rodziny Tregermanów, zabitych 31 marca 1941 r. i 20
marca 1942 r. (zob. niżej).

Wzgórze na którym znajduje się cmentarz żydowski – widok od płd.-zach. Fot P. Sygowski, 1992.
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b) Macewy
W czasie rozpoznania cmentarza w 1992 r. odnalezione zostały tu, jak wspomniano wyżej, tylko dwie przewrócone macewy, dwie ozdobne tumby, dwie proste
tumby (wykonane z wtórnie użytych macew), około 40 przyziemi in situ – w zdecydowanej większości bez inskrypcji, oraz wiele gruzu z rozbitych macew, w tym
niektóre kawałki macew dość duże109. Cmentarz wąwolnicki wyróżnia się tym,
że ilość gruzu pochodzącego z rozbitych macew jest dużo większa niż na innych
cmentarzach żydowskich. Okoliczności zaistnienia takiej sytuacji (rozbijania macew na drobne kawałki) nie są znane. W 1993 r., jedna macewa, dwie tumby, kilka
przyziemi i część gruzu z rozbitych macew zostały użyte do budowy wspomnia-

Gruz z rozbitych macew w płn.-wsch. części cmentarza. Fot. P. Sygowski 1992.

nego pomnika. W wyniku wycinki w 2017 i 2018 r. dziko krzewiącej się zieleni,
odnalezionych zostało jeszcze kilkanaście przyziemi in situ. Naniesienie przyziemi
na plan cmentarza wskazuje wyraźnie na rzędy pochówków na linii północ – południe, oraz to, że macewy były skierowane inskrypcjami na wschód. W skrajnym,
109
Ibidem, s. 15 oraz ówczesna do- wschodnim rzędzie byli chowani mężczyźni.
kumentacja fotograficzna w tym
Można przypuszczać, że dalsze prace porządopracowaniu.
110
APL, USCwm, OBwW, sygn. 3, s. 131 kowe ujawnią kolejne przyziemia, co pozwoli
- zapis nr 15; s. 133 - zapis nr 19.
uzupełnić dotychczasowa wiedzę.
Użyty w 1993 r. do budowy pomnika nagrobek to macewa podwójna, z 1846 r.,
która pierwotnie stała na grobie małżeństwa – Jehudy Lejba, syna Aharona oraz
jego żony – Rechel córki Jicchaka. W zwieńczeniu macewy była płaskorzeźba
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przedstawiająca dwa ptaki siedzące naprzeciw siebie na koszyczku (fot.). Dzięki
zachowanym częściowo w Archiwum Państwowym w Lublinie księgom metrykalnym wyznania mojżeszowego udało się ustalić, że była to macewa małżeństwa
Federmesserów z Zawady, którzy zmarli w odstępie mieciąca – we wrześniu i październiku roku 1846110. Nagrobek ten w 1992 r., przewrócony, przełamany poniżej
inskrypcji, leżał w pn.-wsch. części cmentarza.
AKTY ZGONÓW MAŁŻEŃSTWA
FEDERMESSERÓW
Archiwum Państwowe w Lublinie, Urzędy Stanu Cywilnego Wyznania Mojżeszowego, Akta stanu cywilnego
Okręgu Bożniczego w Wąwolnicy 1826-1911, sygn. 3.

s. 131, 15.: Działo się w Wąwolnicy dnia
trzydziestego września tysiąc osiemset czterdziestego szóstego roku o godzinie jedynastej
zrana – Stawił się Mosiek Szyajnberg Krawiec
lat pięćdziesiąt sześć mający, i Majer Mandelbaum Szynkarz trunków lat sześćdziesiąt
liczący obydwa tu w Wąwolnicy zamieszkali
i oświadczyli, ze dnia dwudziestego ósmego
bieżącego miesiąca i roku o godzinie dziewiątej zrana umarła tu w Wąwolnicy Ruchla
Federmesner wyrobnica lat sześćdziesiąt
mająca Corka Arona i Frajdy małżonków
Federmesnerów obecnie nieżyjących, we wsi
Zawadze stale a tu w Wąwolnicy chwilowo
przebywająca, pozostawiwszy męża Lejbusia
Federmesner i dzieci Icka, Mendla, Szlamę,
Wigdora i Złotę, wszystkich we wsi Zawada
zamieszkałych – Po przekonaniu się naocznym o zejściu Ruchli Federmesser, Akt ten stawającym przeczytany i przez nich podpisany

Macewa (już nieistniejąca) małżeństwa Federmesserów, zmarłych w 1846 r. – Ruchli (zm. 30
września) i Lejbusia – zm. (31 października).
Fot. A. Trzciński, 1992

Mosiek Sztajnberg (hebr.)
Majer Mandelbaum (hebr.)
Urzędnik Stanu cywilnego Burmistrz – Felix Rutyna

s. 133, 19.: Dzieło się w Wąwolnicy dnia dwudziestego dziewiątego października tysiąc
osiemset czterdziestego szóstego roku o godzinie dziewiątej zrana – Stawił się Mosiek Hofman
Solarz lat czterdziesci trzy i Mosiek Szyajnberg Krawiec lat pięćdziesiąt sześć obydwa tu w
Wąwolnicy zamieszkali i oświadczyli: że w dniu dwudziestym siódmym bieżącego miesiąca
i roku o godzinie ósmej zrana we wsi Zawada tutejszym okręgu bużnicznym umarł Lejbuś
Federmesner wyrobnik lat siedemdziesiąt mający syn niewiadomych rodziców pozostawiwszy
po sobie dzieci Icka, Mendla, Szlamę, Wigdora i Złotę tam że we wsi Zawada zamieszkałych –
Po przekonaniu się naocznym o zejściu Lejbusia Federmesser, akt ten stawającym przeczytany
i przez nich podpisany został –
Mosiek Hofman (hebr.)
Mosiek Sztajnberg (hebr.)
Urzędnik Stanu Cywilnego Burmistrz – Felix Rutyna
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INSKRYPCJA PODWÓJNA:

הנאהבים והנעומים בחייהם ובמותם
לא [נפרדו]ו
פ׳׳נ

1

Ukochani i przyjemni. I za swego życia
i w swej śmierci nie rozłączeni.

2

Tu spoczywają

(po prawej) JEHUDA LEJB BEN AHARON; zm. 11 cheszwan 5607,
tj. 31 października 1846.

איש תם וישר
כל פעליו היו
בצדק ומישו׳ו
ה׳׳ה מ׳׳ו יהודא
ליב בן מו׳ה

3

Mąż zacny i prawy,

4

wszystkie jego czyny były

5

sprawiedliwe i prawe.

6

Oto ten, nasz nauczyciel, pan Jehuda

7

Lejb syn naszego nauczyciela, pana

אהרן ז׳׳ל

8

Aharona, pamięć jego niech będzie błogosławiona.

נ׳׳פ י׳׳א מרחשון

9

Odszedł 11 <dnia> gorzkiego cheszwan

תר׳׳ז לפק תנצבה

10

607 według krótkiej rachuby. Niech będzie dusza jego zawiązana w woreczku
żywych.

(po lewej) RECHEL BAT JICCHAK; zm. 10 tiszri 5607, tj. 30 września 1846.

אשה צנועה
וחשובה אשת
חיל נאום מעשי׳ו
כשר מפעליה
מרת רעכיל
בת הרבני המופ׳ו

3

Niewiasta skromna

4

i poważana, niewiasta

5

dzielna, przyjemne jej uczynki,

6

czyste jej czyny.

7

Pani Rechel

8

córka uczonego, znakomitego,

מו׳׳ה יצחק ז׳׳ל

9

naszego nauczyciela, pana Jicchaka, pamięć jego niech będzie błogosławiona.

נ׳׳פ מ׳׳יה׳׳כ תר׳׳ז לפק

10

Odeszła w Jom Kipur 607 według krótkiej rachuby.

תנצבה

11

Niech będzie dusza jej zawiązana w woreczku żywych.

Uwagi: WERS 1: 2Sm 1,23. WERS 3 (strona prawa): Job 1,1; 1,8; 2,3. WERS 10 (strona prawa): Por. 1Sm 25,29.
WERSY 4-5 (strona lewa): Por Prz 31,10. WERS 11: Por. 1Sm 25,29; TB, Szabat 152b oraz modlitwa Jizkor.
Opracowanie inskrypcji: A. Trzciński.

str. 57

OPIS CMENTARZA

Druga macewa zachowana w większym fragmencie, przewrócona, przełamana w dolnej części, ale ma zachowaną
większą część inskrypcji. Obecnie jest
ona zasypana warstwą ziemi. To nagrobek
Naftalego, syna Cwi, zmarłego w 1917 r.
Stela jest ozdobna, ma inskrypcję ujętą
w dwie półkolumny, na których wsparte
jest półkoliste zwieńczenie, obramione
jońskim kimationem, ze środkowa kwaterą wypełnioną przedstawieniem kotary.
Niestety nie zachowała się księga stanu
cywilnego z tego roku, dlatego nie można
ustalić nazwiska zmarłego i jego wieku.
Macewa Naftalego, syna Cwi – zm. 24 lipca 1917 r.
Fot. P. Sygowski, 2017.

NAFTALI BEN CWI; zm. 5 aw 5677 r., tj. 24 lipca 1917.

נפטר ה׳ אב תרע׳׳ז
פ׳׳נ
איש תם וישר
והלך בדרך טובים

1

Odszedł 5 aw 577.

2

Tu spoczywa

3

mąż zacny i prawy,

4

i kroczył drogą dobrych,

בגן עדן תהא מנוחתו

5

w ogrodzie Eden niech będzie jego odpoczynek.

מ׳ נפתלי ב׳׳ר

6

Nasz nauczyciel Naftali syn pana

ן... צבי [ז]׳׳ל

7

Cwiego, pamięć jego niech będzie błogosławiona, ...

...

8

...

Uwagi: WERS 3: Job 1,1; 1,8; 2,3. WERS 4: Por. Prz 2,20. WERS 5: Fragment modlitwy El male rachamim
(odmawianej w intencji zmarłych). WERS 8: Odłamana część steli, zapewne zawierająca formułę końcową: תנצבה. Opracowanie inskrypcji: A. Trzciński.

Trzecia zachowana w większej części macewa, została zwrócona na cmentarz na
początku obecnego stulecia. Jest to duży fragment steli – bez zwieńczenia i części dolnej, ale za to z zachowaną w większości inskrypcją. Macewa ta to nagrobek Peltiela
Sznajdera, syna Josefa Jehudy zmarłego w 1928 r. Ciekawostką jest zamieszczenie w inskrypcji nazwiska zmarłego. Ten zwyczaj upowszechnił się dopiero w latach dwudziestych i trzydziestych XX w., do tego czasu na nagrobkach podawano jedynie imię zmarłego i jego patronimikum (imię ojca). Dzięki tej informacji, na podstawie zachowanych
różnych źródeł z archiwum lubelskiego, wiadomo że Paltiel Sznajder (w rosyjskich
zapisach: Pentel) był ważną postacią w społeczności żydowskiej Wąwolnicy końca XIX
i początku XX w. Pojawił się w zapisach metrykalnych w 1864 r. jako osoba mająca lat
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19 i zgłaszająca urodziny syna Abrama Icka
przez jego żonę Rochmę z Goldbergów –
lat 18 (1864 ur.14), w 1871 r. przy zgłoszeniu urodzenia syna Kiwy podano informację, że zajmował się handlem (1871 ur.6).
Pod koniec XIX w. należał do bogatszych
Żydów wąwolnickich, którzy płacili
składkę na utrzymanie gminy i wspierani biedniejszych (trzecia klasa płatników
spośród pięciu klas), ale skarżono się na
niego, że płaci mniej niż powinien (1905
r.). Sznajder startował w 1901 r. wyborach
do „Dozoru Bożnicznego” (zarządu gminy
Macewa (środkowy fragment) Paltiela Sznajdera
żydowskiej), w 1906 należał do komitetu
– zm. 4 lutego 1928 r. Fot. P. Sygowski 2018.
b
u
d
o
w
111
APL, RGL 1901:137, k. 7; RGL
111
A IV 1905:75, k. 23v; RGL AIV lanego, który zgłosił się do budowy łaźni . Był też
1902:29, k. 18.
świadkiem przy różnych zapisach metrykalnych
112
USCwm, OBwW, sygn. 4, s. 259
w latach 1899-1905, jako właściciel domu i handlarz
– zapis nr 14; s. 325 – zapis nr 15.
112
113
APL, RGL A IV 1911:106, k. 8-10v. (w 1905 jako mający lat 60) , ostatni raz w zachowa114
USCwm, OBwW, sygn. 4, s. 384 nym archiwalnym materiale metrykalnym był odno– zapis nr 1.
towany w 1911 r., jako płatnik składki bożniczej113 oraz
jako zgłaszający śmierć swojej żony Rochmy – lat 65, córki Moszka Arona i Chai Ety114.
Zmarł w wieku około 82 lat i został pochowany na kirkucie w Wąwolnicy.
PALTIEL BEN JOSEF JEHUDA SZNAJDER, zm. 10 szwat 5688 r., tj. 1 lutego 1928.

...
איש ישר וחסיד
בעל בית נכבד

1

Mąż prawy i pobożny,

2

gospodarz szanowany

ומהולל בכל ע[וד]ו

3

i wychwalany w każdym czasie

ושהי׳ ביתו פתוחה לרוחה
 פלטיאל בן.כמר

4

i którego dom był otwarty na oścież,

5

czcigodny pan Paltiel syn

ר׳ יוסף יהודה ז׳׳ל

6

pana Josefa Jehudy, pamięć jego niech
będzie błogosławiona,

שניידער
שנפטר לעולמו ביום

7

Sznajder,

8

który odszedł do swego świata dnia

י׳ לחודש שבט תר׳׳פח לפ׳׳ק

9

10 miesiąca szwat 686 według krótkiej
rachuby,

בעיר וואנוואליץ

10

w mieście Wąwolnica

...

Uwagi: Górna część steli odłamana, numeracja przyjęta dla zachowanej liczby wersów. Na odłamanej
części prawdopodobnie była typowa formuła początkowa פ׳׳נ. WERS 4: Por. Miszna, Pirke awot 1,5.
Opracowanie inskrypcji: A. Trzciński.
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c) Tumby
Do najciekawszych zabytków żydowskiej sztuki sepulkralnej na tutejszym
cmentarzu należą dwie tumby, znajdujące się w jego pn.-wsch. narożniku. Nagrobek
złożonym ze steli (macewy) i tumby to bogatsza jego forma. Tumby wąwolnickie są
zbliżone kształtem do łacińskiej trumny, taka forma tumby nie jest znana z innych
cmentarzy żydowskich Lubelszczyzny, ale także z innych cmentarzy żydowskich
w Polsce. Ich ukośne krawędzie ozdobione są ornamentem roślinnym, a górna
powierzchnia zawiera inskrypcje. Niestety z macew związanych z tymi tumbami
zachowały się tylko przyziemia bez inskrypcji, nie wiadomo zatem elementem czyjego nagrobka te tumby były. Obie zawierają w zapisanych na nich inskrypcjach
datowanie na rok (5)635 – według kalendarza żydowskiego, co w przeliczeniu na
kalendarz gregoriański daje rok 1854/1855 (od 23 września 1854 r. do 12 września
1855 r.). Przyziemie macewy skrajnej narożnej,
115
USCwm, OBwW, sygn. 4, s. 3 – zapis
północno-wschodniej tumby jest nieco szersze
nr 6.
116
USCwm, OBwW, sygn. 4, s. 7-13 –
niż macew pojedynczego pochówku, co może
zapisy od nr-u 13 do nr-u 31. W przysugerować, że macewa ta była podwójną,
padku pierwszego zgonu na cholerę
związaną z pochówkiem dwóch osób. W oparodnotowani przyczynę tego zgonu
(co było wyjątkowo rzadkie w tego
ciu o zachowaną księgę metrykalną z zapisami
typu zapisach w Wąwolnicy): 14
m. in. zgonów w latach 1854 i 1855 można prósierpnia zostało zanotowane, że 13
bować ustalić hipotetycznie osoby, z których
sierpnia 1855 roku zmarł na cholerę
zmarł Jankiel Josef Ajzerner lat 18.
pochówkami tumby te mogły być związane.
Umierały 2-3 osoby dziennie. EpiMógł to być Wolf Grünfeld, syn Szlamy i Sury
demia trwała od 13 sierpnia do 29
– pełniący funkcję zastępcy rabina wąwolsierpnia. W kolejnych zapisach nie
podawano już przyczyny zgonu.
nickiego – zmarły 12 marca 1855 r. w wieku
117
USCwm, OBwW, sygn. 4, s. 11 – za55 lat115. Około połowy sierpnia tego roku do
pis nr 26.
118
Wąwolnicy
dotarła epidemia cholery. Trwała
USCwm, OBwW, sygn. 4, s. 8 – zapis
nr 21; s. 10 – zapis nr 23 i 24.
dwa tygodnie i w jej czasie zmarło 19 osób116.
119
USCwm, OBwW, sygn. 4, s. 7 – zapiNa cholerę zmarła 23 sierpnia w wieku 22 lat
sy nr 13 i nr 15.
córka wyżej wymienionego Wolfa i Rojzli
Grinfeldów – Chana Baila, po mężu Fajnzylber117. Macewę na grobie stawiano dopiero w rok po śmierci danej osoby (osób), więc jedna z tumb może dotyczyć grobu
ojca i córki, ale nie wiadomo, czy było to możliwe w sytuacji, kiedy córka była już
zamężna? W czasie epidemii, w ciągu trzech dni, zmarło małżeństwo Tropów i ich
córka – 19 sierpnia zmarł Kopel (lat 40), a 21 sierpnia jego żona Chaia (lat 29)
i córka Ruchla Łaja (5 lat)118. W takiej sytuacji jest bardzo prawdopodobne, że są
pochowani obok siebie. Dosyć prawdopodobne jest także to, że jedna z tumb jest
elementem nagrobka, należącego do najbogatszych w gminie Icka Ajzernera, lat
43 – „dzierżawcy Młyna i Tartaku w Wąwolnicy” (syna Joska i Perli), który zmarł
17 sierpnia. Mógł być on pochowany obok syna Jankiela Josefa, lat 18 (synem Icka
i Małki), który zmarł na cholerę w Wąwolnicy jako pierwszy – 13 sierpnia 1855 r.119
W czasie epidemii zmarł też Ela Zylberman lat 47 – częsty świadek zapisów metry-
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USCwm, OBwW, sygn.
4, s. 8 – zapis nr 17; s.
11 – zapis nr 27; s. 12 –
zapis nr 28.

kalnych (być może należący do starszyzny gminy), zmarła
też żona „duchownego” Zelmana Zylbera (późniejszego
rabina) – Brandla, lat 29, oraz malarz Majer Goldfeler,
lat 44120. Jedna z tumb (zachodnia) mogła być elementem
grobu którejś z tych osób.

NN; zm. w 5615 r., tj. między 23 września 1854 a 12 września 1855.

לפרט אך גורלך לקץ הימין לפק

1

Według rachunku: Zaiste, los twój u kresu dni, według krótkiej rachuby.

Uwagi: Zachowane tylko przyziemie i poziomy element nagrobka – blok układany wzdłuż osi grobu.
Por. Dn 12,13. Suma wartości liczbowych liter w wyodrębnionej frazie wynosi 615. Opracowanie inskrypcji: A. Trzciński; fot. M. Tarajko.

NN; zm. w 5615 r., tj. między 23 września 1854 a 12 września 1855.

לפרט וזה הגפן בוסר נאסף לפק

1

Według rachunku: I tej winnej latorośli
niedojrzałe grono zostało zabrane, według krótkiej rachuby.

Uwagi: Zachowane tylko przyziemie i poziomy element nagrobka – blok układany wzdłuż osi grobu.
Suma wartości liczbowych liter w wyodrębnionej frazie wynosi 615. Opracowanie inskrypcji: A. Trzciński; fot. M. Tarajko
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Tumba (?) o kształcie macewy (nieistniejąca), przy nagrobku
(przyziemiu) o numerze ewidencyjnym 33. Fot P. Sygowski 1992.

Wspomniane wyżej pozostałe
dwie tumby, dosyć proste, to wtórnie
użyte piaskowcowe płyty o kstałcie
macewy, z półkolistym zwieńczeniem
– jedna bez żadnych inskrypcji a druga
ze skutą inskrypcją. Były one zapewne elementami nagrobków z okresu
międzywojennego. Tumby te zniknęły
w 1993 r. – jak można przypuszczać
zostały użyte do budowy pomnika.

Tumba (nieistniejąca) nagrobka o numerze ewidencyjnym 39. Fot. P. Sygowski 1992.

Pozostałości nagrobka o numerze ewidencyjnym 39. Fot. P. Sygowski 2017.
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d) Przyziemia macew
Z ponad czterdziestu przyziemi macew zinwentaryzowanych w 1992 r. kilka
zniknęło w 1993 r. – prawdopodobne zostały użyte do budowy pomnika. Prowadzone w 2017 i 2018 r. prace przy porządkowaniu cmentarza – wycinanie krzewów
i przewróconych drzew, odsłoniły kilka kolejnych przyziemi. Tylko na kilku przyziemiach zachowały się większe lub mniejsze fragmenty inskrypcji. Być może najstarsza inskrypcja, to ta na zachowanym in situ przyziemiu – w pobliżu pn.wsch.
narożnika cmentarza, na której zachowało się tylko kilka liter (wykutych wypukle),
dotyczących roku śmierci, wskazujących jednak tylko to, że data ta może dotyczyć
kogoś (przypuszczalnie mężczyzny) zmarłego zapewne w latach 1834-1835.
Do najstarszych należy przyziemie macewy podwójnej z fragmentem inskrypcji
z 1849 r. , stojące także in situ w środkowym fragmencie północnej części cmentarza.
Z inskrypcji wynika, że dotyczy ona dwóch osób, zmarłych 21 i 23 września 1849 r.
(na pewno jedna z nich to mężczyzna). Z ksiąg metrykalnych wynika, że 21 września
1849 roku w Nałęczowie zmarł Tybel Zysman, lat 70, syn Mejera i Sosi, dzierżawca młyna, a 23 września tego roku zmarł jego syn – 11-letni Lejzor Berek Zysman
(syn jego i Ryfki)121. Innych zapisów dotyczących zgonów w tych daniach nie ma.
To o tyle interesujące, że chłopiec w tym wieku (jeszcze przed bar-micwą) zaliczany
był do dzieci, a ich groby wyjątkowo rzadko miały swoje macewy.
Pozostałe trzy przyziemia macew (in situ), z zachowanym 2-3 linijkami inskrypcji,
znajdują się we wschodnim fragmencie środkowej części cmentarza. Sądząc po zdobiących je elementach obramienia – półkolumnach o charakterystycznych, kielichowatych
bazach i formie liter – dotyczą pochówków z pierwszej ćwierci XX w. Jedno to przyziemie (rozbite na kilka części) macewy Zelmana Note, syna Naftalego. Drugie (zniszczone pomiędzy 1992 a 2017 rokiem) – to przyziemie macewy Awrahama syna Szm….
Trzecie przyziemie z zachowanymi tylko częściowo literami i przez to z trudnym do
odczytania zapisem personaliów – to zapewne fragment macewy Szmuela syna Awrahama. W tych trzech przypadkach kwerenda zachowanych zapisów w księdze zapisów
121
USCwm, OBwW, sygn. 3, s. 178 – zapi- zgonów z lat 1900-1911, nie dała rezultatu – nie
sy nr 17 i 18.
zostały odnalezione osoby o takich personaliach.
122
A. Trzciński, P. Sygowski, Ocalałe macewy z włodawskich kirkutów [w:] Ze- To ciekawa sytuacja, ale nie wyjątkowa, gdyż
szyty Muzealne, red. A. Lewczuk vel podobnym wynikiem zakończyły się kwerendy
Lewoniuk, K. Tokarska, t. 17, Włodadotyczące próby porównania inskrypcji na szewa 2016, s. 63-88; fot. 1-47; P. Sygowski, Żydzi w Sławatyczach w XIX w. – regu macewach lub ich fragmentach, z zapisami
w świetle akt Urzędu Stanu Cywilnego w księgach stanu cywilnego w innych miastach,
Cywilnego z Archiwum Państwowego
np. z Włodawy czy Sławatycz122. Spośród odw Lublinie, oraz innych dokumentów
archiwalnych [w:] Nadbużańskie Sła- notowanych w inskrypcjach na zachowanych
watycze, R. 16 (2015), s. 5-32.
macewach i ich fragmentach osób, w księgach
metrykalnych odnajduje się zapisy zgonów tylko niektórych z nich – dużo personaliów
i dat odnotowanych na macewach, nie znajduje potwierdzenia w księgach zapisów zgonów. Wyjaśnienie zaistnienia takiej sytuacja wymaga dalszych badań.
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NN, zm. prawdopodobnie 5595 tj. 1834 lub 1835
...

[תק]צה לפק

ו

...
1

[5]95 według krótkiej rachuby.

Uwagi: Górna część steli odłamana, numeracja przyjęta dla zachowanej liczby wersów. Opracowanie
inskrypcji: A. Trzciński; Fot. P. Sygowski.

(po prawej) NN [mężczyzna]; zm. 7 tiszri 5610 r., tj. 21 września 1849.
...

נפטר ה
תשרי ש׳
תר׳׳י לפק

...
2

odszedł 5

3

tiszri roku

4

610 według krótkiej rachuby.

(po lewej) NN; zm. 5 tiszri 5610 r., tj. 23 września 1849.
...

...

...הב

1

...

 נפט׳ ז׳...ב
תשרי תרי לפק

2

... odszedł / odeszła 7

3

tiszri 610 według krótkiej rachuby.

Uwagi: Górna część steli odłamana, numeracja przyjęta dla zachowanej liczby wersów. Inskrypcja lewa:
brak informacji do określenia płci zmarłej osoby. Opracowanie inskrypcji: A. Trzciński; Fot. P. Sygowski.
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ZALMAN NOTE BEN NAFTALI; brak daty śmierci

...
זקן ושבע ימים מו[ה]ה
זלמן נטע ב׳ר נפתלי

1

stary i syty dni, nasz nauczyciel, [pan]

2

Zalman Note syn pana Naftalego,

ז׳׳ל תנצבה

3

pamięć jego niech będzie błogosławiona. Niech będzie dusza jego zawiązana
w woreczku żywych.

...

Uwagi: Górna część steli odłamana, numeracja przyjęta dla zachowanej liczby wersów. WERS 1: Rdz
35,29; Job 42,17; 1Krn 23,1. WERS 3: Por. 1Sm 25,29; TB, Szabat 152b oraz modlitwa Jizkor. Opracowanie inskrypcji: A. Trzciński; Fot. P. Sygowski.
1992

2017

Awraham ben Szm...; brak daty śmierci

...
נ... בגן עדן

1

w Ogrodzie Eden ...

נ...מ׳ אברהם ב׳׳ר שמ

2

nasz nauczyciel Awraham syn pana
Szm...

ז׳׳ל תנצבה

3

pamięć jego niech będzie błogosławiona. Niech będzie dusza jego zawiązana
w woreczku żywych.

...

Uwagi: Górna część steli odłamana, numeracja przyjęta dla zachowanej liczby wersów. WERS 3: Por.
1Sm 25,29; TB, Szabat 152b oraz modlitwa Jizkor. Na zdjęciach stan zachowania nagrobka w latach
80-tych XX w. i w 2018 r. Opracowanie inskrypcji: A. Trzciński; Fot. P. Sygowski.
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... Szmuel ben/bat Awraham; brak daty śmierci

ו...]מה [שמואל ב...

1

...ma [Szmuel syn/córka] ...

 [אב]רהם ני תנצבה...

2

... [Aw]rahama, jego światło niech świeci. Niech będzie dusza jego/jej zawiązana w woreczku żywych.

ו

Uwagi: Górna część steli odłamana, numeracja przyjęta dla zachowanej liczby wersów. Por. 1Sm
25,29; TB, Szabat 152b oraz modlitwa Jizkor. Opracowanie inskrypcji: A. Trzciński; Fot. P. Sygowski.

Na kilku przyziemiach macew zachowały się w całości lub we fragmentach litery formułyi końcowej. Na niektórych przyziemiach widoczne są resztki polichromii. Polichromia zachowała się także na niektórych kawałkach porozbijanych
macew – widać na nich m. in. czarne tło inskrypcji i żółte jej litery, polichromię
na płaskorzeźbionych fragmentach dekoracji – np. czerwona grzywa lwa oraz na
obramieniach.

NN; brak daty śmierci

...

1

...

תנצב[ה]ן

2

Niech będzie dusza jego / jej zawiązana
w woreczku żywych.

Uwagi: Por. 1Sm 25,29; TB, Szabat 152b oraz modlitwa Jizkor. Opracowanie inskrypcji: A. Trzciński;
Fot. P. Sygowski.

Uwagi: Brak możliwości odczytania treści inskrypcji z zachowanych fragmentów liter.
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Zachowane macewy i ich fragmenty na cmentarzu żydowskim w Wąwolnicy wskazują, że piaskowiec, z którego są wykonane pochodzi z Szydłowca, natomiast pod względem opracowania
pochodzą one z tych samych zakładów kamieniarskich, co niektóre macewy i ich fragmenty znajdujące się na cmentarzach m. in. w Markuszowie,
Kazimierzu, Rykach, Łęcznej i Opolu123.
123

P. Sygowski, Wąwolnica, op. cit., s. 15-23.

64 Gruz z rozbitych macew, z widocznymi elementami dekoracji rzeźbiarskiej i ze śladami polichromii.
Fot. P. Sygowski 2017.
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TŁUMACZENIA INSKRYPCJI NA FRAGMENTACH NAGROBKÓW INWENTARYZOWANYCH W LATACH 90-TYCH, OBECNIE NIE ODNALEZIONYCH
(opracowanie inskrypcji: Andrzej Trzciński)
NN [kobieta]; brak daty śmierci

]חכ]מות נשים בנתה
ביתה

1

Mądrość kobiet buduje

2

ich dom

... LEA bat ...; brak daty śmierci

ו... רי בפ...
וב ידיה...ו...קו
 [ל]אה בת... ]אשה צ[נועה

1

...

2

... ręce swoje

3

niewiasta s[kromna] ... [L]ea córka

 ז׳׳ל... המנוח

4

spoczywającego ..., pamięć jego niech
będzie błogosławiona.

... bat El...; brak daty śmierci

 [בת]ו... ]הה האשה מר[ת
 ו...המנוח מ׳ה אל

1

Oto ta, niewiasta, pa[ni] ... [córka]

2

spoczywającego, naszego nauczyciela El...

נפטרת כנל ת[נצבה]ו

3

Odeszła jak podano wyżej. Niech będzie
[dusza jej zawiązana w woreczku żywych.]

... bat El...; brak daty śmierci

ו...והאשה המ...

1

... niewiasta ...

ו... המנוח מ׳ה אל

2

spoczywającego, naszego nauczyciela,
pana El...

נפטרה כנל ת[נצבה]ו

3

Odeszła jak podano wyżej. Niech będzie
[dusza jej zawiązana w woreczku żywych.]

... ben / bat Jicchak; brak daty śmierci

ו[י]צחק...

2

... [Ji]cchaka

ו[תנ]צבהו...

3

... [Niech będzie dusza jego / jej] zawiązana w woreczku żywych.

Fragmenty pokruszonych nagrobków, Fot. P. Sygowski, 2018.
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... ben / bat Cwi; brak daty śmierci

ו... המנו׳ מ׳ה...

1

... spoczywającego, naszego nauczyciela, pana ...

ו[צ]בי ז׳ל כנ׳ל ת[נצבה]ו...

2

... [C]wiego, pamięć jego niech będzie
błogosławiona. Jak podano wyżej. Niech
będzie [dusza jego / jej zawiązana w woreczku żywych.]

NN; brak daty śmierci

ו...דרך יש[ר]ו

1

Drogę prawości ...

ו...ושבק [חיים לנו]ו

2

i zostawił/a [życie nam] ...

ו...באמ[ונה]ו...

3

... uczci[wie] ...

NN; brak daty śmierci

ו...כס...
ו...תבי...
ו...]נש[מת...

1

...

2

...

3

... du[sza]...

Uwagi: We wszystkich transkrypcjach powyżej wzglegniono jedynie wersy, w których zachowały się
fragmenty inskrypcji.

e) Pomnik

Pomnik na wzniesiony na cmentarzu w 1993 r. Fot. P. Sygowski 1993.
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POLSKA СZĘŚĆ INSKRYPCJI
1

Na wieczną pamięć

2

świętych ofiar

3

żydowskich osady

4

Wąwolnicy i Nałęczowa

5

zamordowanych

6

przez przestępców

7

niemieckich 23.3.1942 r.

8

B. P. P. Sztamler z Puław

9

powstał z pośród

10

zabitych prosząc

11

o darowanie życia

12

wzamian otrzymał

13

śmiertelną kulę

Pomnik w Wąwolnicy, 2018, fot. M. Tarajko.

HEBRAJSKA CZĘŚĆ INSKRYPCJI

זכרון נצח
לבני משפחת

1

Na wieczną pamięć

2

członków rodziny

טרגרמן הכחן

3

Tragerman z kohenów

האב דוד ז׳׳ל

4

Hab Dawid, pamięć jego niech będzie
błogosławiona,

הבנים אברהם הירש

5

synowie Awraham Hirsz

ורפאל מרדכי ז׳׳ל

6

i Refael Mordechaj, pamięć ich niech będzie błogosławiona,

שנספו בשואה ביום
ב׳ בניסן תש׳׳ב

7

którzy zginęli w holokauście dnia

8

2 nisan 702

והבן פסח נח ז׳׳ל

9

i syn Pesach Noach, pamięć jego niech
będzie błogosławiona,

שנספה ביום
ג׳ בניסן תש׳׳א

10

który zginął dnia

11

3 nisan 701.

ת׳נ׳צ׳ב׳ה׳

12

Niech będą dusze ich zawiązane w woreczku żywych.

ה׳ ינקום במם

13

Pan pomści ich krew.

Uwagi: WERS 3:  – האבprawdopodobnie imię. WERS 8: 2 nisan 5702 r. to 20 marca (piątek) 1942. WERS
11: 3 nisan 5701 r. to 31 marca (poniedziałek) 1941. Opracowanie inskrypcji: A. Trzciński; Fot. P. Sygowski,
M. Tarajko.
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f) Orientacyjny plan cmentarza

Schemat rozmieszczenia nagrobkw na cmentarzu żydowskim w Wąwolnicy,
oprac. M. Tarajko.
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ORIENTACYJNY PLAN CMENTARZA
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4. Co dalej?

Wzrastające w ostatnich latach społeczne zainteresowanie tradycją
żydowską w Polsce oraz zainteresowanie potomków polskich Żydów własnymi korzeniami wpływają na zwiększenie potrzeby poszukiwania miejsc
z nimi związanych. Sprzyja to działaniom podejmowanym przy rewaloryzacji cmentarzy i przywracaniu na nie odnajdywanych macew. Działania
rewaloryzacyjne rozpoczęło w Wąwolnicy Stowarzyszenie „Studnia Pamięci”, przy poparciu lokalnej społeczności i władz samorządowych.
Istotne jest prywrócenie rangi tego obiektu, jako zabytku związanego
z historią miasta, a także jako miejsca pamięci. Szczególnie ważne są działania edukacyjne, skierowane do tutejszej młodzieży szkolnej, jako przyszłych gospodarzy miasta, wskazujące cmentarz ten, jako jeden z ważnych
elementów historycznie ukształtowanego krajobrazu kulturowego Wąwolnicy.
Docelowo cmentarz powinien zaistnieć szerzej także w świadomości społecznej
ponadregionalnej, jako jeden z istotnych obiektów w przestrzeni kulturowej i turystycznej regionu. Dlatego ważne jest jego lepsze udostępnienie, poprzez wyznaczenie, utwardzenie i oznakowanie drogi dojściowej na cmentarz, wykonanie
schodów na stromym odcinku skarpy od północy, ogrodzenie terenu cmentarza,
urządzenie na nim lapidarium (związanego z jakąś częścią ogrodzenia). Ważna
jest też akcja informacyjna skierowana nie tylko do mieszkańców, lecz także do
turystów krajowych i zagranicznych, coraz częściej zainteresowanych tego typu
dziedzictwem (przewodniki, foldery, informacja komputerowa). Dojście na kirkut powinno być oznakowane tablicami informacyjnymi, na cmentarzu powinna
być też tablica z podstawową informacją o historii Żydów wąwolnickich i o tym
miejscu (po polsku i angielsku). Można również doprowadzić tu czerwony szklak
turystyczny, biegnący z Nałęczowa do Wąwolnicy, a przebiegający niedaleko kirkutu. Cenna byłaby również oznakowana ścieżka edukacyjna, która może także
prowadzić do położonych w sąsiedztwie kirkutu szańców oddziałów polskich,
walczących w powstaniu listopadowym w 1831 r.
Niewątpliwie istotnym zagadnieniem jest opracowanie projektu cmentarza
w pełni zrewaloryzowanego – z dojazdem, dojściem, ogrodzeniem, furtką, upa-
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miętnieniem grobu masowego (grobów), z lapidarium, i tablicą informacyjną.
Istotną częścią rewaloryzacji powinno być wyeksponowanie tumb i przyziemi
zachowanych in situ, a macew i gruzu z rozbitych nagrobków – w formie lapidarium. Sprawdzoną jego formą jest umieszczenie takich pozostałości w murowanej ścianie, stanowiącej w przyszłości wschodnią część ogrodzenia (na miejscu, gdzie znajdował sie przed wojna podobny mur). Przy projektowaniu takiego
muru, warto wziąć pod uwagę to, że w przyszłości mogą być odnajdywane jeszcze kolejne macewy, które powinny być dołączone do takiego lapidarium, dlatego
należy przewidzieć na to miejsce. Warto zwrócić uwagę, by zbyt dekoracyjna
forma lapidarium nie zatarła treści informacyjnej, zawartej na macewach.
Do czasu pełnej rewaloryzacji teren cmentarza powinien być do końca oczyszczony z dziko krzewiącej się zieleni (szczególnie część południowa z
grobami masowymi) i co roku oczyszczany z odrostów (przynajmniej dwa razy
w roku). Problem jaką zieleń zachować po rewaloryzacji cmentarza winien być
konsultowany ze specjalistami i Komisją Rabiniczną. W perspektywie dalszych
badań nad cmentarzami żydowskimi w Polsce, a przed powstaniem lapidarium
należy wykonać bardzo szczegółową dokumentację wszelkiego materiału kamieniarskiego, szczególnie tych niewielkich kawałków z fragmentami inskrypcji,
rzeźbą dekoracyjną i z polichromią. Może to w przyszłości pomóc odpowiedzieć
na szereg pytań związanych z żydowską sztuką kamieniarską i wskazać jej miejsce w tradycji kulturowej regionu.

Studenci z Uniwersytetu w Staffordshire, przedstawiciele „The Matzeva Foundation” oraz władz gminy Wąwolnica, w czasie prac na cmentarzu w 2017 r. Fot. P. Sygowski 2017.
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ANEKS nr 1

Lista składek na utrzymanie gminy wyznaniowej
żydowskiej w Wąwolnicy na rok budżetowy
1930/31
Archiwum
Państwowe
w Lublinie, Urząd Wojewódzki Lubelski, Wydział
Społeczni-Polityczny, sygn,
819 - Budżety i listy składek Gminy Wyznaniowej
Żydowskiej w Wąwolnicy
1926-1930
s. 100 Lista składek na utrzymanie
gminy wyznaniowej żydowskiej
w Wąwolnicy na rok budżetowy
1930/31
s.101
1. Apelbaum Lipa Lejzor
2 Apelbaum Abram
3. Apelbaum Matys
4. Ardenboim (?) Moszek
5. Apfeld Wolf
6. Ajdelsztajn Jankiel
7. Ajzensztajrk Jankiel
8. Ajzensztajrk Szmul
9. Ajdelsztajn Towia
10. Ajnsztajn Pensjonat
11. Blakrot Mendel
12. Blankrot Nusym
13. Blankrot Ajzyk
14. Bojmelgrin Muez noe
15. Brott Jankiel i Ałta
16. Brajtbryk Joel
17. Brajtbryk Hemia
18. Blachman Szyja
19. Blajwajs Mendel
20. Bojmgold Jankiel
21. Borensztajn Moszek
22. Borensztajn Szymon
23. Bergman Menusza
24. Bergman Szmul
25. Bergman Moszek

26. Bogien Abram
27. Barenholc Aron
28. Bajer Chil
29. Cukier Josek
30. Cukier Aron
31. Cukier Morcha
32. Cwajgerberg Chaim
33. Cukireman Icek
34. Dreksler Zajwel
35. Dreksler Symcha
36. Don Szlama
37. Finkielsztajn Jutka
38. Finkielsztajn Mendel
39. Finkielsztajn Benejan
40. Finkielsztajn Izrael
41. Frajertag Izrael
42. Frajtag Benjamin
43. Fajgenbaum Gerszon
44. Frythan Szyja
45. Ftythan Majer
46. Frythan Perec
47. Federmeser Lejbuś
48. Federmeser Hersz
49. Federmeser Boruch
50. Federmeser Nuchim
51. Frytman Borek
52. Frytman Wolf
53. Frajtraich Lejzor
54. Fiszman Icek
55. Fałkowicz Josek
56. Fałkowicz Naftula
57. Frenkiel Mariom
58. Filhaber Icek
59. Federbusz Aron
60. Grin Bachmil
61. Grin Lejzor
62. Goldberg Całła
63. Goldberg Matys
64. Goldberg Dawid
65. Goldberg Icek Mojżesz
66. Goldberg Szlama

67. Goldberg Icek
68. Goldbaum Moszek
69. Gutman Ela
s. 102
70. Goldcwajg Chaim
71. Goldcwajg Icek
72. Gut Towja
73. Goldfeder Boruch
74. Goldfeder Bencjan
75. Goldfeder Perla-Szyja
76. Gefilhauz Abram
77. Gieltman Juda Leib
78. Grynberg Abram
79. Gieltman Szulim
80. Garfinkiel Chaim Lejb
81. Garfinkiel Szlama
82. Frotman Chaim Ber
83. Huberman Aron
84. Huberman Lejbuś
85. Huberman Benjamin
86. Huberman Chaskiel
87. Goldwasser Szulim
88. Huberman Szyja
89. Huberman Boruch
90. Huberman Icek-Hersz
91. Huberman Małka
92. Huberman Moszek-Icek
93. Huberman Lejbuś-Noech
94. Honighendler Jankiel
95. Honighendler Estera
96. Finkelsztajn Aron
97. Hofman Lejbuś
98. Hofman Szmul
99. Hofman Jankiel-Hersz
100. Hofman Abram-Aron
101. Hofman Jankiel
102. Hofman Lipa
103. Hofman Lejbuś
104. Hofman Aron-Moszek
105. Hofman Chana-Eta
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106. Haneft Lejbuś
107. Halbersztajn Izrael-Moszek
108. Hymelblau Abuś
109. Iberklajd Abram
110. Karpman Szmul
111. Karpman Lejbuś
112. Karpman Chil s. N
113. Karpman Chil s. H
114. Karpman Josek-Lejb
115. Karpman Noech
116. Karpman Nuta
117. Kuperman Benjan
118. Kajzer Chaim
119. Korman Nuta
120. Korc Moszek. Dwojra
121. Kiszenbaum Menasza
122. Kreps Joel
123. Kirszenblat Chil
124. Kirszenblat Mendel
125. Krymhand Echazjusz
126. Krymhand Moszek
127. Krymhand Mordka
128. Laufer Moszek
129. Lerman Wigdor
130. Lerman Lejbuś
131. Lateman Icek-Abram
132. Lejzorowicz Lejzor
133. Laks Lejbuś
134. LichtensztajnSura
135. Liberman Lejbuś
136. Lustman Izrael
137. Lustman Mendel
138. Lewin Moszek-Berek
s. 103
139. Lewin Pensjonat
140. Małkesman Ela
141. Małkesman Nojech
142 Małkesman Josek
143. Mandelbaum Moszek
144. Mandelbaum Majer s. Sr.
145. Mandelbaum Majer-Dawid
146. Mandelbaum Całła
147. Muszkatblit Szymon
148. Muszkatblit Wigdor
149. Migdał Ajzyk
150. Markiewicz Jakier
151. Musman Icek
152. Miljonman Abram
153. Magien Izrael
154. Nisenbaum Szlama-Tajwel
155. Nisenbaum Icek
156. Nudelsztajn Kielman
157. Nudelsztajn Berek

158. Nudelsztajn Icek
159. Nudelsztajn Berek
160. Nudelman Nusym
161. Najmark Jankiel
162. Nizenberg Berek
163. Pijawka Moszek
164. Persyko Szlama
165. Persyko Szyja
166. Rochman Icek-Majer
167. Rochman Joel
168. Rochenszwalb Hersz
169. Rochenszwalb Lipa
170. Rochenszwalb
Lejbuś-Boruch
171. Rojzner Lejzor Wulf
172. Rosset Nachman
173. Rubinsztajn Moszek
174. Rubinsztajn Josek
175. Rubinsztajn Mordka
176. Rubinsztajn Abram
177. Rojgenfisz Szymon
178. Rojgenfisz Moszek
179. Rozenbaum Nachman
180. Rozenbaum Abuś
181. Rozenbaum Abram
182. Rozenbaum Lejbuś
183. Rozenbrg Juda-Ber
184. Rozenperl Naftuła
185 .Rozenfeld Mechel
186. Rajchenboch Berek
187. Rozdawowski Liber
188. Rybak Izaak
189. Szmirer Jankiel
190. Szyfberg Jankiel-Nojech
191. Szyfberg Fiszer
192. Szyfberg Szlama Zelman
193. Szyfberg Szmul
syn Dawida
194. Szyfberg Lejzor
195. Szyfberg Szmul syn Joska
196. Sztokier Lejzor
197. Sztokier Moszek
198. Sztokier Mendel
199. Szechtman Lejbuś
200. Szechtman Icek
201. Sztajnwurc Moszek
202. Szabason Majer
203. Szmajzer Szmul Bencja
204. Sznajdman Szmul
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205. Sznajdman Aron
206. Sznajdman Lejbuś
207. Szternblitz Dawid

208. Szylkrodt Joel
209. Sztajzel Bajnyś
210. Sztajzel Szmul
211. Sztajzel Wulf
212. Sznajder Dawid
213. Szabmacher Icek
214. Szturm Szlama
215. Szenkier Berek
216. Szor Izrael
217. Szuster Hersz
218. Sznajdwas Abram
219. Sznajdwas Abram
syn Dawida
220 Szajnbok Chaim
221. Opfeld Mordko
222. Tenenbaum Gdala
223. Tarcic Izrael
224. Trajgerman Fajwel
225. Trajgerman Dawid
226. Trop Sura Gitla
227. Wakszul Szymon
228. Wakszul Chaja-Sura
229. Wachenchauzer Majer
230. Wachenchauzer Moszek
231. Wajnblat Icek
232. Wajnblat Aron Lejba
233. Wizenberg Abram
234. Wizenberg Lejzor
235. Warszenbrot Symcha
236. Winerlak Chemia
237. Winerlak Chaskiel
238. Wajnberg Szmul
239. Wajnberg Lejbuś
240. Westersznajder Dawid
241. Zajdenberg Rojza
242. Waserman Mordko
243. Wajneblum Judka
244. Włodowicz Matla
245. Zajdenberg Ela
246. Zylber Wulf
247. Zylber Lejbuś
248. Żołądek Moszek
Mordko
249. Zalc Lejbuś
250. Zalcman Zelik
251. Pinkusiewicz Pinkus
252. Karafioł Tema
253. Zalckwar Szajndla
254. Weberman Aron
255. Gielberg Chaskiel

Nazwiska i imiona zamieszczone wyżej zostały przepisane tak, jak zostały zapisane w maszynopisie
„Listy składek …”. Osoby wymienione wyżej zamieszkiwały w głównie w Wąwolnicy, blisko trzydzieści
w Nałęczowie i po kilka Sadurkach, Bochotnicy, Drzewcach i Piotrowicach. Składkę opłacało 255 osób,
spośród 1879 „osób wyznania mojżeszowego obojga płci przynależnych do gminy Wyznaniowej w Wąwolnicy”.
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ANEKS NR 1

ANEKS nr 2

Wspomnienia p. Kolodner z d. Hofman
Nasza rodzina żyła w Wąwolnicy, ziemi lubelskiej, powiatu puławskiego
od wielu pokoleń. Dom był za miastem zamieszkały, wśród Polaków. W miasteczku żyło około 3000 mieszkańców, w tym około 1000 Żydów, duży procent byli Żydzi. Mieszkała tam rodzina ojca, 2 bracia, 1 siostra i mamy brat,
u siostry ojca było 8 dzieci, u brata mamy 7 rodzeństwa. Moja mama była
najmłodsza z nich, nasz dom był pokryty słomą, stary, podparty słupkami.
Ojciec mój umarł mając 35 lat, został ranny w pierwszej wojnie światowej,
leżał w Warszawie w szpitalu i tam został pochowany na praskim cmentarzu.
Wtedy moja kochana mama miała 32 lata, było nas 7 dzieci. Najstarszy brat
14 lat, ja pół roku, mieszkał z nami dziadek, matki ojciec. Z mojej pamięci wyłania
się człowiek wysoki, śliczny, jak wyrzeźbiony posąg z siwą brodą, nadzwyczaj dobry,
szlachetny. Resztę swojego życia
poświęcił pomocy w utrzymaniu
domu. W pamięci mojej wyłania
się koń, krowa, dużo kur, kaczki.
Niedaleko nas była rzeka. Mama
zajmowała się wygniataniem oleju
z rzepaku i wyłuszczaniem kaszy
z tatarki. Ku temu były maszyny
bardzo prymitywne. W tym miasteczku w środę był jarmark. W ten
dzień przyjeżdżało wielu chłopów
do nas. Pamiętam u nas nigdy nie
było jedzenia do syta. Mam piekła
chleb na dłuższy okres, twierdząc,
że stary jest oszczędniejszy. Nasz
dom z okienkiem na czole był znany
w całej okolicy. Mama wraz z najstarszym bratem oraz dziadkiem
pracowali bardzo ciężko by dać jakiekolwiek utrzymanie rodzinie.
Ita Jadwiga Hofman-Kolodner z 3 siostrami (4 osoba
niezidentyfikowana), zbiory rodziny Kolodner.
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Każde z dzieci bardzo wcześnie zaczęło zarobIta Jadwiga Hofman-Kolodner
ur. 15 grudnia 1916 r. w Wąwolkować. Najstarszy brat ożenił się mając 20 lat, jego
nicy. W 1929 r. wyjechała do
zajęciem było wywóz nabiału do Warszawy. Mieli 3
Warszawy do pracy. W latach
dzieci. Drugi brat nauczył się być szewcem, wyje1940-1941, uciekając przed
Niemcami, znalazła się w Biachał do Warszawy mając 16 lat. Ożenił się tam i miał
łymstoku, a następnie na terenie
2 dzieci. Potem zamieszkał we Lwowie. Wkrótce
Związku Radzieckiego w Sarańściągnął najstarszego brata do Lwowa i mieszkali
sku, gdzie pracowała w fabryce.
Po wojnie wróciła do Polski, do
tam do 1942 roku. Siostra nauczyła się krawiectwa
Poznania, następnie mieszkała
i pracowała w Wąwolnicy. Następna siostra została
w Łodzi pracując przez wiele lat
w domu. Ona była najlepsza. Na ile człowiek może
w fabryce Harnama. W wyniku
wydarzeń marcowych wyjechamieć dobre, szlachetne cech, to miała je ona. Prała do Izraela w 1969 r.. Zmarła
cowała bardzo ciężko wraz z moją kochana mama.
4 kwietnia 2001 r. w Tel Awiwie.
Cały dom był na ich głowie. Wyszła za mąż i miaWspomnienia i zdjęcia rodzinne
udostępnione dzięki uprzejmości
ła 2 dzieci. Następna siostra, tzn. ja i Twój ojciec
jej syna p. Aleksandra Kolodnera,
pracowaliśmy w warszawie. Siostra pracowała w
który w 2018 roku odwiedził Wąfabryce konserw, bardzo wcześnie wstąpiła do ruwolnicę.
chu rewolucyjnego. Siedziała 3 lata. Gdy opuściła
w więzienie pracowała w sklepie wędlin, choć żadnej pracy długo nie mogła dostać.
Twój ojciec był krawcem, bardzo dobrym. Powinnam Ci napisać więcej o Twoim
ojcu, gdyż jestem jedyna pozostała jeszcze przy życiu. Otóż był bardzo ładny, mądry, posiadał dużą dozę humoru, umiał pięknie opowiadać, dużo czytał. Wszyscy
go lubili słuchać, a humorem umiał zabawić całe zgromadzenie. Miał powodzenie
u dziewcząt, bardzo szybko były w nim zakochane, on zawsze twierdził, że za te
wszystkie miłostki i cierpienia dziewcząt on nie odpowiada, gdyż żadnej nic nie
obiecał. Z moją przyjaciółka było to samo, ona rozpaczała. Po rozmowie z moim
kochanym bratem powiedział mu, że ma wiele cech dobrych, lecz to ie wydaje się
być dziewczyna na założenie z nią życia, gdyż wszystkie tematy z nią zostały wyczerpane, pozostał biały kur, gdyż w...... jest za wiele gatunków. W czasie dyskusji o
niej mówił ….....,.....nic w niej i nie ma zamiaru założyć wspólnego życia. Był bardzo
dobry, lubił się ładnie ubierać, potrafił się dzielić ostatnim groszem. (…) Brat i siostra była scementowana, nie było
między nami żadnych
sekretów.
Miłość do mamy
i do siostry na
której plecach był
ciężar utrzymania domu i chorej
matki była wielka.
Abram brał udział
Fotografia rodzinna, zbiory rodziny Kolodner.
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Fotografia rodzinna, zbiory rodziny Kolodner.

w walce o Warszawę, siostra dostarczała żywność dla walczących. Po poddaniu się
Estera z Abramem poszli do Wąwolnicy do domu by być razem z rodziną, z siostrą i jej mężem. Ja zostałam, Pożegnałam się z nimi na rogu Placu Bankowego...
miałam z sobą zegarek na rękę, niewiele pieniędzy. Zegarek założyłam Esterze na
rękę. Widzieliśmy, że to jest ostatnie pożegnanie. Do wyjścia z Warszawy miałam
kontakt z domem.
Przez przypadek znalazłam jakąś daleką kuzynkę w Izraelu, lecz była dla mnie
skarbem. Pochodziła z Nałęczowa, przyjechała do Izraela w 1933 roku, starsza ode
mnie o 13 lat. Przebywała w naszym domu więcej jak w Nałęczowie, znała dobrze
nasz dom. Po tylu latach jej mąż jeszcze . Nie potrafili robić pieniędzy. Starałam się
z nią często widzieć. Była dla mnie jak żywa encyklopedia mojego domu. Nie mam
je już wśród nas. Basieńko, piękne dzieci byliśmy tyle lat razem. Nigdy nie wtajemniczałam Cię w przeszłość rodziny, byliśmy komunistami. Jak widziałaś druga
część życia mojego, może największa oddana była idei. Dlaczego Ci o tym piszę.
Bo jak chciałaś mieć zdjęcie z Twojej rodziny od Pani Popiołek, postanowiłam pokrótce zapoznać Cię z przeszłością Twojej rodziny, a może wiele czasu nam się nie
zostało. Oby nie było za późno.
Mojsze Hofman – mój tatuś, miałam 3ch braci, 3 siostry, 8 dzieci. Mój brat
Abram i siostra Estera ukrywali się w bunkrze, razem jeszcze z bratem i żona Abrama. W bunkrze urodziła się dziewczynka, byli pewni, że ja nie żyję więc nazwali ją
Jadzia. Wieczorami wychodzili pracować u chłopów, przeczuwali, że długo im się
nie uda uda ukrywać. Umawiali się z jedną rodziną, u których Abram żył, w nocy
owinięta w szmatach została podłożona pod oknem tej rodziny, to dziecko było
całe w krostach, bardzo chore. Ta Pani niosła ją 5 km od jej mieszkania do leka-

WSPOMNIENIA P. KOLODNER Z D. HOFMAN

str. 79

rza, matka jej została zamordowana przez Niemców. Bram został zamordowany
w kwietniu 1944. Basiunia została wychowana przez tę rodzinę, mając niecałe 7 lat
została oddana nam. Cała moja rodzina została zastrzelona w Poniatowej k/Opola
Lubelskiego.
Ciocia Chaja, siostra mojego tatusia, mama Kunegoi wujka Mendla Bergmana, mieli 8 dzieci- Kune+Awrum Welmc i Mojsze pracowali w Warszawie, reszta
pracowała w Wąwolnicy. Rodziny wujka nie znałam Ciocia Chaja miała jeszcze
brata, mojego wujka Mordke, mieli 2 córki i jednego syna. Najstarsza córka Fajga Łaja pobrała się z chłopcem z Opola Lubelskiego Kałme Farber. Wyjechali do
Brazylii- wkrótce wyjechał również brat Szlojme. Fajga łaja i Szlojme (już nie żyją),
jak również Kałme, poznałam w Izraelu. Jeden z synów Mordka Farber mieszka
w Brazylii w Sao Paulo, ma klinikę ginekologiczną, ukończył ginekologię i chirurgię
ginekologiczną jedną z największych w Sao paulo. Nie ma z nim żadnego kontaktu.
W 1984 roku napisałam list, lecz nie odpowiedział. Gdy żyła jego mama myśmy
mieli stały kontakt. W Wąwolnicy mieszkał jeszcze brat wujka Szmul Hofman,
mieli 3je dzieci Awrum Welm, brat Kałmego pobrał się z jedna z córek, na imię
miała Bala, była między nimi wielka miłość i od tej chwili mieszkali w Wąwolnicy.
W Lublinie mieszkał również brat tatusia, jeden z synów mieszkał w Warszawie.
Będąc w 1964-5 roku dostałam list od Szlojmego z Brazylii, że ten kuzyn mieszka
w izraelu, mimo moich wysiłków, chciałam go za wszelką
cenę znaleźć, nie udało mi się.
O rodzinie ojca Kunego
nic mi nie wiadomo. Moja
mamusia pochodzi z rodziny
Apelbaumów, pamiętam ojca
mamy, dziadka mojego, mieszkał razem z nami, umarł mając
85 lat. Był lubiany i szanowany przez całą rodzinę, miałam
przy jego śmierci 3 lata, jak
mi ciężko śpiewam jego zmirot [pieśni szabasowe- T.K.].
W Lublinie mieszkała również siostra mamy, było tam
czworo dzieci. W Wąwolnicy
mieszkał brat mamy, ukończył
studia rabinackie, lecz tym się
nie zajmował.
Ita Jadwiga Hofman-Kolodner w Nałęczowie,
zbiory rodziny Kolodner.
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Basia
Był to już kolejny rok okupacji niemieckiej w Polsce. Rodziny Marii i
Jana Polkowskich oraz Michaliny i Jana Popiołków spędzały wspólnie Wieczór Wigilijny w domu Polkowskich, który był oddalony od Wąwolnicy
około dwa kilometry i otoczony ze wszystkich stron rozległymi kompleksami pól i lasów. W pewnej chwili z zewnątrz dobiegło głośne ujadanie
psów, które nasilało się z każdą chwilą. Najwyraźniej ktoś zbliżał się do
domostwa. W czasie wojny mogła to być niebezpieczna wizyta. Rozmowy przy stole ucichły i wszyscy w napięciu oczekiwali pukania do drzwi.
Jednak nic takiego nie nastąpiło. Ujadające psy wyraźnie zaczęły się oddalać od gospodarstwa, jak gdyby odprowadzając
nieproszonych gości. W ciszy zalegającej izbę
Na podstawie relacji Bogusławy Radał się słyszeć płacz małego dziecka dochodzący
falskiej opracował Sławomir Snopek
Wąwolnica, 22.10.2018 r.
z zewnątrz. Pan Polkowski polecił służbie, żeby

Akt chrztu Barbary Wrzesińskiej.
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sprawdziła co się dzieje. Po chwili służący powrócili do domu przynosząc zawinięte w łachmany dziecko, które ktoś położył na zagacie domu. Okazało się,
że jest to mała, chora dziewczynka, której całe ciało pokryte było ropiejącymi
wrzodami. Żaden z uczestników wieczerzy wigilijnej nie spodziewał się takiego
gościa, chociaż przy stole zostawiono tradycyjne wolne miejsce dla zbłąkanego
wędrowca. Karteczka znaleziona przy dziecku zawierała informację, że jest to
córeczka żydowskich mieszkańców Wąwolnicy, którzy nie widząc szans na jej
przeżycie, w ten sposób chcieli ją ocalić.
Polkowscy, którzy nie mieli swoich dzieci zdecydowali się przygarnąć dziewczynkę, której nadali imię Basia. Zaprzyjaźniona z nimi rodzina Państwa Popiołków
z Wąwolnicy cały czas wspierała ich w ratowaniu małej Basi. Pani Popiołkowa mając
zaufanie do miejscowego aptekarza, Stefana Janiszewskiego, poprosiła go o pomoc.
Dzięki przekazanym przez niego lekom i troskliwej opiece nowych rodziców Basia
wróciła do zdrowia i szczęśliwie przetrwała czas okupacji niemieckiej. Kiedy miała
kilka lat Państwo Polkowscy zdecydowali się na jej chrzest w wąwolnickim kościele.
Odbył się on we wrześniu 1947 roku. Ponieważ nie znali prawdziwego nazwiska Basi,
ksiądz Józef Gorajek udzielający jej chrztu nadał jej nazwisko Wrzesińska.
Po paru latach Basia została odebrana z rodziny Polkowskich przez przedstawicieli organizacji żydowskich, które poszukiwały dzieci ocalonych z Holokaustu. Szczęśliwie dla niej wojnę przeżyła jej ciotka Ita (Jadwiga) Hofman, po
mężu Kolodner, która z pomocą swego męża odnalazła Basię i wzięła ją do siebie,
do Łodzi, na wychowanie. Basia kilkukrotnie powracała do Wąwolnicy, do Cioci
Polkowskiej i Cioci Popiołkowej, jak je nazywała.

Люблинскaя губернн, Ново Алексaндрійскій Уездъ. Дубликaтъ актоъ гражданскaго состоянія
Вонвольницкаго божничнaго округa о родившихся, брaкосочеташихся и умершихъ за 1893 годъ.
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Po latach wyemigrowała
do Wielkiej Brytanii, gdzie
wyszła za mąż. Stamtąd
wraz z mężem wyjechali do
Australii, gdzie po śmierci
męża, Basia mieszka do dziś.
W 1980 r. na jej wniosek Instytut Yad Vashem odznaczył
Marię Polkowską Medalem
Sprawiedliwego Wśród Narodów Świata, który Pani Polkowska odebrała osobiście
wWarszawie.

Zdjęcie z chrztu ukrywanej przez p. Polkowskich Basi,
ze zbiorów rodziny Kolodner.

Barbara Wrzesińska-Jenkins (stoi z tyłu), ze zbiorów rodziny Kolodner.
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Materiały na których oparto opracowanie
Źródła pisane niepublikowane:
Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie:
•

Centralne Władze Wyznaniowe, sygn. sygn. 1642 – Akta KRSWi Dotyczące się
Gminy Starozakonnych w Wąwolnicy Guberni Lubelskiej zaczynają się od 1 listopada 1843 r. kończą się 1857.

Archiwum Państwowe w Lublinie:

•
•
•

• Akta Miasta Wąwolnicy 1448-1811
• Rząd Gubernialny Lubelski 1837-1866, sygn. Adm. 878 – Opis Statystyczny Miast
Powiatu Lubelskiego 1860 r.
• Rząd Gubernialny Lubelski 1867-1918, Wydział Administracyjny
• Urzędy Stanu Cywilnego Wyznania Rzymskokatolickiego, zespół 1950 – Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Wąwolnicy 1810-1914.
Urzędy Stanu Cywilnego Wyznania Mojżeszowego, zespół 1783 – Akta stanu cywilnego
Okręgu Bożniczego w Wąwolnicy 1826-1911.
Zbiór tabel likwidacyjnych lubelskiej i siedleckiej guberni 1865-1917, sygn. 2365, Wąwolnica, k. 60-61.
Urząd Wojewódzki Lubelski, Wydział Społeczno-Polityczny,
• sygn. 722 – Statystyka gmin wyznaniowych żydowskich w powiecie puławskim 1922
• sygn. 730 – Wykazy statystyczne bożnic żydowskich i prywatnych domów modlitwy
1920-1922
• sygn. 819 – Budżety i listy składek Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Wąwolnicy,
pow. Puławski 1922-1927

Zbiory prywatne:
•

Люблинскaя губернн, Ново Алексaндрійскій Уездъ. Дубликaтъ актоъ гражданскaго
состоянія Вонвольницкаго божничнaго округa о родившихся, брaкосочеташихся и
умершихъ за 1893 годъ

Źródła drukowane:
•
•
•

Lustracja województwa lubelskiego (wyd. H. Oprawko, K. Schuster), Warszawa 1962
Materiał źródłowe do dziejów Żydów w księgach grodzkich lubelskich z doby panowania
Zygmunta III Wazy 1587-1632; t. 4, oprac. H. Gmiterek, Lublin 2014
Materiał źródłowe do dziejów Żydów w księgach grodzkich lubelskich z doby panowania
Władysława IV i Jana Kazimierza Wazów 1630-1669, t. 3, oprac. H. Gmiterek, Lublin 2006

Kartografia:
•
•

Topograficzna Karta Królestwa Polskiego, (tzw. Mapa kwatermistrzostwa), 1:126000,
S.-Petersburg 1839
Plan Sytuacyjny Municypalnego Miasta Wąwolnicy […] Roku 1820 przez niżey podpisa-
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•

•

nego Jeometrę Przysięgłego [Jana Kierłowicza] zdięty i Delineowany. Archiwum Państwowe w Lublinie, Zbiór planów różnych urzędów, sygn. 438
Plan sytuacyjny Położenia Folwarku Kębła, i Miasta Wąwolnicy w Okręgu Kazimierskim,
w Powiecie, i Gubernij Lubelskiej sytuowanych (…) ukończony w dniu 29. Pazdzer / 10. Listop. 1852 R. (…). Archiwum Główne Akt Dawnych, Zbiory kartograficzne, sygn. 376-22
Mapa Taktyczna Polski 1 : 100 000, Wojskowy Instytut Geograficzny, Warszawa (19241939)

Dokumentacje:
•

Sygowski Paweł, Wąwolnica woj. Lubelskie. Cmentarz żydowski – teczka ewidencyjna,
Lublin 1992 (m-pis archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie)

Bibliografia:
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

W. Ćwik, Ludność żydowska w miastach królewskich Lubelszczyzny w drugiej połowie
XVIII w., „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego”, 1966, nr 59, s. 29-62
Z. J. Hirsz, Miejsca walki i męczeństwa w powiecie lubelskim 1939-1944, Lublin 1974
E. Janas, Z dziejów Wąwolnicy w XVII i XVIII wieku [w:] Dzieje Wąwolnicy, red. S. Partycki, Wąwolnica 1992, s. 73-89
T. Klimowicz, P. Sygowski, M. Tarajko, A. Trzciński, Cmentarze żydowskie. Podręcznik
dobrych praktyk w ochronie dziedzictwa lokalnego, Lublin 2018
Księga Adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) dla handlu przemysłu, rzemiosła i rolnictwa za rok 1929, Warszawa 1928
M. Kubiszyn, Śladami Żydów. Lubelszczyzna, Lublin 2011
Levin Shmuel, Blatman Daniel, [hasło] Wąwolnica, [w:] Pinkas ha-kehilot Polin enciklopedia szel ha-jiszuwim ha-Jehudijim le-min hiwasdam we-ad le-achar Szoat milchemet
ha-olam ha-szenija, t. 7: Mechozot Lublin, Kielce, red. Abraham Wein, Bracha Freundlich, Wila Orbach, Jeruszalajim 1999, s. 165-167
K. Leszczyński, Eksterminacja ludności na ziemiach polskich w latach 1939-1945. Opracowanie materiałów ankiety z 1945 roku (województwa krakowskie i lubelskie), „Biuletyn
Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce”, t. 9 (1957), s. 214-224
Nałęczów i jego okolice. Przewodnik informacyjny dla leczących się i lekarzy, Warszawa 1897
J. Pęzioł, Wąwolnica. Sanktuarium maryjne, Lublin 2008
K. Pisarek-Małyszek, Wąwolnica w średniowieczu, Lublin 2007
A. Sochacka, Wąwolnica w systemie zarządu średniowiecznej Lubelszczyzny [w:] Dzieje
Wąwolnicy (Do roku 1918 r.), red. S. Partycki, Wąwolnica 1992, s. 28-39
P. Sygowski, Żydzi w Sławatyczach w XIX w. – w świetle akt Urzędu Stanu Cywilnego
w Archiwum Państwowym w Lublinie, oraz innych dokumentów archiwalnych, „Nadbużańskie Sławatycze”, R. 16 (2015), s. 5-32
P. Sygowski, Żydzi radzyńscy w latach 1848-1867 [w:] Ziemia Radzyńska 1864-1918, Radzyń Podlaski 2016, s. 103-123
R. Szczygieł, Relokacje Wąwolnicy w XV i XVI wieku oraz ich wpływ na rozwój miasta [w:]
Dzieje Wąwolnicy (Do roku 1918 r.), red. S. Partycki, Wąwolnica 1992, s .58-70
A. Trzciński, P. Sygowski, Ocalałe macewy z włodawskich kirkutów, „Zeszyty Muzealne”
(Włodawa), red. A. Lewczuk vel Lewoniuk, K. Tokarska, t. 17, Włodawa 2016
S. Wiśniewski, Wąwolnica w okresie zaborów (1795-1918) [w:] Dzieje Wąwolnicy
(Do roku 1918 r.), red. S. Partycki, Wąwolnica 1992, s. 100-101, s. 93-112
The United States Holocaust Memorial Museum Encyclopedia of Camps and Ghettos 1933-1945, t. 2, Ghettos in German-Occupied Eastern Europe, red. G. P. Megargee,
M. Dean, Washington 2012
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