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 Budynek naszej szkoły znajduje się na obrzeżach dawnej dzielnicy 

żydowskiej, zburzonej przez Niemców w 1942 roku. Niewiele pozostało zabytków 

po dawnych mieszkańcach Lublina pochodzenia żydowskiego. Ale na pewno 

część z Was pozna ten niewielki ceglany budynek z żelazną kulą i chorągiewką na 

szczycie stojący przy Dworcu PKS. To stara studnia - pozostałość dzielnicy 

żydowskiej. Przed wojną studnia stała w centrum dzielnicy, na skrzyżowaniu ulic 

Ruskiej i nieistniejącej już Szerokiej.   

 W tym numerze chcemy przybliżyć Wam tradycje i historię dawnych 

mieszkańców Lublina wyznania mojżeszowego. 
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Danuta Wasyl z domu Ważna,  
 

nauczycielka języka polskiego w IV LO w Lublinie 

… rozpocznę od opisania otoczenia  

i atmosfery domu moich Dziadków. Mieszkali około 

2 kilometrów od Tomaszowa Lubelskiego we wsi 

Kolonia Majdanek. Ta część wsi była bardzo rzadko 

zabudowana. Od najbliższych sąsiadów dzieliło ich 

dom około 400 metrów. Według relacji Babci była to 

ważna składowa decyzji o przechowaniu Hanki. 

Stosunkowo pusta okolica sprzyjała zachowaniu 

tajemnicy. Równie ważną pobudką była, według 

mnie, atmosfera w domu moich Dziadków. 

Wychowali Oni czworo dzieci, ale w 1940 roku 

mieszkał tam już tylko mój Ojciec, urodzony 

w 1927 roku. Rodzina była harmonijna, choć może 

nietypowa dla wsi. Moje wspomnienie dotyczy 

późniejszego okresu. Wtedy, (Tata wspominał, że 

zwykle) domowymi sprawami zajmował się Dziadek, 

a Babcia orała pole, siała zboże i prowadziła różne 

interesy. Dziadek, były wiejski nauczyciel, wspierał 

Babcię i jego zdanie bardzo liczyło się w rodzinie. 

Babcię pamiętam jako wysoką, szczupłą, 

piękną kobietę, wówczas już starszą wdowę. 

Była ciągle zajęta, zapracowana, doskonale 

zorientowana w otaczającym ją świecie. Dziadkowie 

byli inteligentnymi, przyzwoitymi ludźmi; Hanka  

w relacjach Ojca – też. Wszyscy znali cenę ryzyka 

przechowania Żydówki. I my wiemy, co faszyści 

wyczyniali z Żydami [a także z Polakami – na 

przykład z Zamojszczyzny – czego doświadczyła 

najstarsza siostra mojego Ojca]. 

Jako dziecko nie pamiętam, żeby dużo 

mówiło się o czasach wojny. Wiedziałam, że 

u Dziadków przechowała się Żydówka, ale nie było 

to w mojej rodzinie nic nadzwyczajnego. Koszmar 

wojenny dla moich Rodziców miał wiele okrutnych 

twarzy. Więcej o tamtych zdarzeniach dowiedziałam 

się około 1965 roku. Wtedy Hanka, która z Ojcem 

Elżbieta Ważna 
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nie utrzymywała kontaktów, zaprosiła Babcię do 

Izraela. Nie mieszkaliśmy razem z Babcią, ale byłam 

już dość dorosła, by trochę popytać. Jak Babcia 

poznała Hankę i wiele innych informacji znajduje się 

w broszurce. Dopowiem tylko, że o decyzji schowania 

Hanki mówiła jako o czymś oczywistym – „sądziliśmy, 

że mamy szansę; nie sądziliśmy, że to tak długo 

potrwa”. Hanka była prawie rówieśnicą mojego 

siedemnastoletniego Ojca, w areszcie tomaszowskim 

Babcia jej matkowała. Pewnego wieczora przyszła 

głodna i zziębnięta. Babcia nie miała serca jej 

wyrzucić. Wspólnie z Dziadkiem obmyślali, jak zrobić 

bezpieczny schowek. Ryzyko dla Hanki i moich 

Dziadków było jednakowe. 

Należało zrobić schron w miarę przestrzenny, 

ciepły, z dostępem powietrza i możliwością 

swobodnego wychodzenia. Odpowiednia okazała się 

stajnia. Dobudowano ściankę z otworami 

do wentylacji, które zastawiano wiązkami słomy. 

Wyjście znajdowało się między żłobami pary koni. 

Hanka wychodziła wieczorem, by pobiegać i wziąć 

jedzenie. Ktoś wtedy stał na warcie - by można było 

widzieć okolicę. 

Pojawił się tylko problem, gdzie schować 

Hankę zanim schron będzie gotowy. Wtedy z pomocą 

przyszła siostra Babci – Katarzyna Ożóg – 

mieszkająca jakieś 5 km dalej, we wsi Podhorce. 

Hanka przebywała tam około miesiąca. Potem Babcia 

przewiozła ją do schronu w beczce do kiszenia 

kapusty. [Warto wiedzieć, że wtedy kapustę kiszono  

w bardzo dużych bekach]. Ja nie widziałam tego 

pomieszczenia, gdyż stajnia po wojnie spłonęła na 

skutek zwarcia elektrycznego. I – tak powiedziała 

Babcia – dnie potoczyły się zwyczajne, raz lepiej, raz 

gorzej. Wyraźnie nie chciała wspominać. 

Gdy próbowałam naciskać, usłyszałam, że kto przeżył 

taki strach, takie poniżenie i koszmar, nie chce wracać 

do tego pamięcią. Co więcej – po powrocie z Izraela 

Babcia także nie chciała mówić zbyt wiele. 

Powiedziała nam, że Hanka ma świetną rodzinę i żyje 

jej się dobrze. Zapewne Babcia utrzymywała z Hanką 

stały kontakt, ale my o tym nie wiedzieliśmy. Tradycją 

w naszej rodzinie do dziś jest, by szanować wzajemnie 

swoje decyzje.  

Wspomnę jeszcze tylko, że nasz Ojciec, wiele 

razy mówił o tym, jak wielką potrzebą człowieka jest 

ruch. Mówił, że gdy wieczorem Hanka wychodziła, 

bawili się w berka lub gonionego i mocowali do utraty 

tchu. Nie zdarzało się, by ona kończyła pierwsza, 

nigdy nie była zmęczona. Wagę tego wspomnienia 

doceniłam później, gdy wyobraziłam sobie Żydów 

tygodniami zamkniętych w ziemiankach. 

We wspomnieniach moich Bliskich nie było 

poczucia bohaterstwa, poświęcenia, zasługi czy 

nadzwyczajności. Czasy były trudne, więc zapadały 

trudne decyzje. A wojennych koszmarów było o wiele 

więcej. Miałam jednak wrażenie, że Ojciec czeka na 

TEN medal i gdyby naszej rodziny nie poszukiwano 

aż 3 lata, dożyłby tej chwili „sprawiedliwości”. 

 W 1953 roku parlament izraelski - Kenesset - uchwalił ustawę o Pamięci Zagłady  

i Bohaterstwa, na mocy której utworzono w Jerozolimie Instytut Pamięci Narodowej Yad Vashem. Jednym 

z podstawowych zadań Instytutu jest uwiecznianie pamięci „Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata”- 

ludzi, którzy narażając siebie i swoje rodziny ratowali życie Żydom podczas II wojny światowej.  

 Judaizm naucza, że „jeśli człowiek niszczy jedno życie, to jest tak, jak gdyby zniszczył cały świat.  

A jeśli człowiek ratuje jedno życie, to jest tak, jak gdyby uratował cały świat” (Talmud Babiloński, 

Sanhedryn, 37a). 

 „Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata”, którzy w chwili bezprecedensowej tragedii narodu 

żydowskiego stanęli w obronie życia ludzkiego zajmują poczesne miejsce w historii. 
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Elżbieta Bytniewska-Rozwód,  
 

nauczycielka chemii w IV LO w Lublinie 

 30 czerwca 1997 roku Instytut Yad Vashem uznał Kazimierę Lisicką, Leona Lisickiego, 

Danutę Bytniewską (Lisicką) i Tadeusza Matacza za Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. 

Pani Danuta Bytniewska podczas uroczystości otrzymania medalu 

17 lutego 1998 r. w Lublinie 

 Tadeusz Matacz, weteran I wojny światowej, zaopiekował się rodziną Mojżesza Rubina, 

antykwariusza ze Lwowa. Tadeusz zabrał jego córkę Ewę do swojej siostry Kazimiery. Kazimiera razem  

z mężem Leonem Lisickim mieszkała w leśniczówce Planty, w okolicach Radzynia Podlaskiego. Ich  

17 -letnia córka Danuta nie pracowała, więc to ona spędzała większość czasu z małą Ewą, traktując ją jak 

młodszą siostrę. Wszystkim sąsiadom powiedziano, że dziecko należy do jakichś krewnych, ale ze względu 

na jej semicki wygląd musiała być ukrywana.  
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 Rodzinie Lisickich i Ewie udało się przetrwać do końca wojny. Po wojnie Mojżesz Rubin, który 

przeżył, ukrywając się w Warszawie, przyjechał po córkę. Razem wyemigrowali do Izraela. Rubinowie 

przez cały czas starali się pozostać w kontakcie z Lisickimi.  

Dyplom honorowy i medal  

Leona i Kazimiery Lisickich, ich córki Danuty Bytniewskiej 

oraz Tadeusza Matacza 
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Historia Żydów w Lublinie sięga XIV wieku. Przez 

większość czasu wspólnota żydowska mogła cieszyć 

się tolerancją religijną, warunkami do rozwoju 

kultury języka hebrajskiego i jidysz oraz żydowskiej 

nauki, dzięki czemu Lublin nazywany był na przykład 

‘żydowskim Oxfordem’. Pierwsze wzmianki na 

temat mieszkających w Lublinie Żydów pochodzą  

z 1316 roku, w następnych stuleciach ich liczba 

wzrastała, tak że w XIX wieku prawie 60% 

mieszkańców miasta stanowiła ludność żydowska. 

Kres siedmiusetletniej historii Żydów w Lublinie 

położył Holokaust. 

Do najważniejszych świadectw dotyczących 

losów lubelskich Żydów, należą wspomnienia Idy 

Gliksztejn. Kobieta urodziła się w Lublinie, w tym 

samym mieście ukończyła szkołę, a później także 

wyszła za mąż i urodziła dwoje dzieci - Aleksandra  

i Ruth. 

Początek II wojny światowej, mimo 

niepokojących wieści z kraju i z zagranicy, był 

stosunkowo spokojny. Z czasem jednak życie pod 

okupacją, stawało się coraz bardziej uciążliwe,  

a strach o siebie i bliskich został nieodłączną częścią 

codzienności. Codzienności, do której zaczęły 

należeć coraz częstsze, brutalne rewizje 

wykonywane przez Niemców, podczas których 

pełno było upokorzeń, drwin i rabowania pieniędzy. 

Aby ratować siebie i swoje dobytki, żydowscy 

mieszkańcy Lublina zaczęli budować podwójne 

szafy, skrytki w ścianach czy puste wewnątrz piece.  

Ida Gliksztejn opisuje także dalsze losy swojej 

rodziny, kiedy zmuszeni byli, wraz z tysiącami 

innych Żydów, przenieść się do getta. W 1942 roku 

czwórka rodzeństwa kobiety została rozstrzelana  

w obozach zagłady. Na krótko przed ostateczną 

likwidacją getta, Ida Gliksztejn wraz z córką Ruth 

uciekła i schroniła się u koleżanki męża, która 

pomogła im zdobyć metryki chrztu, dzięki którym 

udało im się przeżyć wojnę i którymi posługiwały się 

aż do wyjazdu do Izraela. Jej mąż Mojżesz i syn 

Aleksander zostali zamordowani niedługo później. 

W 1945 roku Ida Gliksztejn wyjechała do 

Bytomia, gdzie zaczęła spisywać swoje wspomnienia 

z czasów wojny, a także poślubiła Herberta Webera, 

Mural upamiętniający dzielnicę żydowską w Lublinie 
 

fot. PAP/ W. Pacewicz https://dzieje.pl/kultura-i-sztuka/lublin-powstal-mural-upamietniajacy-zydowskich-mieszkancow-miasta 

Weronika Szewczyk, kl. 3f 
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pochodzącego ze Lwowa. W 1948 roku urodziła 

córkę – Annę Helenę (po wyjeździe do Izraela 

używającej imienia Anat). W kwietniu 1957 roku 

wraz z dwiema córkami Ida Gliksztejn opuściła 

Polskę i wyjechała do Izraela, gdzie żyła przez 

czterdzieści lat, aż do śmierci w 1997 roku. 

W 1945 roku gmina żydowska w Lublinie liczyła 

około 4,5 tysiąca  osób. Liczba jednak ta szybko 

malała, ze względu na masowe emigracje Żydów 

za granicę, w tym do nowopowstałego Izraela, tak 

że w krótkim czasie populacja mniejszości 

żydowskiej w Lublinie spadła niemal do zera.  

W ciągu kilku lat, naznaczonych tragedią wojny  

i Holocaustu, Lublin z miasta prawie w połowie 

zamieszkanego przez Żydów, zamienił się  

w miejscowość niemal jednolitą pod względem 

narodowościowym.  

Z czasem wybudowano budynek z Izbą Pamięci 

oraz malutką bożniczką, a większość zachowanych 

zabytków kultury żydowskiej zostało 

upamiętnionych specjalnymi tablicami 

pamiątkowymi Został także otwarty Szlak Pamięci 

Żydów Lubelskich. Po II wojnie światowej Lublin 

rozwijał się bardzo szybko, dzięki działalności 

uczelni wyższych, powstawaniu spółdzielni  

i różnego rodzaju działań kulturalnych 

prowadzonych na jego terenie. Na stałe został 

jednak pozbawiony, tak jak i wiele innych miast, 

swojej osobliwej różnorodności, przejawiającej się 

w języku, kulturze czy religii, która istniała dzięki 

życiu obok siebie Polaków i Żydów. Narodów 

znacznie różniących się od siebie, jednak 

potrafiących dzielić się dla wspólnego dobra 

miastem, osiągnięciami kultury i nauki, a także 

zwyczajną ludzką życzliwością. Relacja ta jednak 

została zerwana przez wydarzenia, które były nie 

tylko wojną, ale także ludobójstwem, 

uwarunkowanym skrajną nietolerancją, poczuciem 

wyższości jednych nad pozostałymi, podziałem 

ludzi na kategorie i zapomnieniem  

o fundamentalnych wartościach moralnych, 

stanowiących podstawę człowieczeństwa. 

Getto lubelskie 

Fot. Bundesarchiv. Źródło: Wikimedia Commons  
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Oliwia Remus, kl. 2ep 

 Historia wyznawców judaizmu na terenie Lublina kształtowała się przez ponad 

siedem wieków. Nasze miasto przez bardzo długi czas było jednym ze skupisk ludności 

żydowskiej, dzięki czemu prężnie rozwijał się tutaj handel, a Lublin stał się ważnym 

punktem na szlaku Jagiellońskim. 

 Jedne z pierwszych wzmianek o obecności ludności pochodzenia żydowskiego na terytorium Lublina 

pochodzą z XIV wieku – czasów panowania Kazimierza III Wielkiego, który w 1336 roku nadał pierwsze 

przywileje, istniejącej już wtedy, gminie żydowskiej. Niedługo po tym wydarzeniu w pełni rozwinęła się 

odrębna dzielnica, a ludność Żydowska na dobre osiedliła się na Podzamczu, a później również na ulicy 

Lubartowskiej. W drugiej połowie XV wieku Żydzi otrzymali od króla Kazimierza Jagiellończyka pozwolenie 

na swobodny handel, co spowodowało jeszcze większy rozwój kupiectwa niż dotychczas. 

 Przełom XVI i XVII wieku jest uznawany za okres 

największego rozwoju dzielnicy żydowskiej m.in. ze względu na 

stabilność wewnętrzną, jak i zewnętrzną państwa polskiego. 

Mieszkańcy dostali wówczas wiele przywilejów m.in. na budowę 

żydowskiego szpitala i nowej synagogi. Z inicjatywy jednego  

z tutejszych rabinów w 1567 roku na terenie Lublina powstała jesziwa. 

 

 Jesziwa to rodzaj szkoły 

wyższej, w której młodzi chłopcy 

wyznania mojżeszowego mogli 

studiować Talmud. Po jej ukończeniu 

dostawali smichę uprawniającą do 

sprawowania funkcji rabina. 

Panorama Lublina Hogenberga i Brauna z roku 1618  



 

10 

 

 Jednym z najtragiczniejszych momentów  

XVII wieku był najazd kozacko-moskiewski. 

Wymordowanych zostało wtedy około 2 tysiące 

Żydów, a dzielnica i nowopowstała synagoga zostały 

doszczętnie zrównane z ziemią. Dopiero w XVIII 

udało się odbudować gminę żydowską i już w 1787 

roku liczyła ona lekko ponad 4 tysiące mieszkańców. 

Dzięki jednemu z rabinów o imieniu Jakub Izaak 

Horowitz, znanego również jako Widzący z Lublina, 

w XVIII wieku doszło do gwałtownego rozwoju 

jednego z odłamów judaizmu – chasydyzmu. W 1794 

roku z jego inicjatywy powstała pierwsza chasydzka 

synagoga w Polsce. Niestety nie przetrwała ona do 

dziś.  

 

 

 W drugiej połowie lat 60. XIX wieku liczba 

Żydów w Lublinie wynosiła prawie 60% wszystkich 

mieszkańców, co doprowadziło do powstania 

żydowskiej inteligencji na terenie miasta i chęci 

asymilacji kulturowej z resztą ludności Lublina.  

W 1862 roku miało miejsce wydanie dekretu  

o równouprawnieniu ludności wyznania 

mojżeszowego w królestwie, co sprawiło, że bogatsi 

Żydzi zaczęli osiedlać się w centrum miasta. W 1886  

z inicjatywy bogatszych wyznawców judaizmu, na 

ulicy Lubartowskiej powstał najlepiej wyposażony  

i najnowocześniejszy na tamte czasy szpital zwany 

Szpitalem Żydowskim. W czasie II wojny światowej 

został on całkowicie ograbiony ze sprzętu 

medycznego. Budynek pełni dziś funkcje medyczne, 

tak jak przed wojną.  

 

Szpital żydowski przy ul. Lubartowskiej 
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 Po podpisaniu traktatu wersalskiego w 1918 

roku nastąpił najbardziej żywy rozwój polityki, nauki  

i kultury żydowskiej. Powstało wtedy wiele szkół 

nauczających po polsku, w jidysz i po hebrajsku, 

amatorskich teatrów, bibliotek czy drukarni i aż 

dziewięć żydowskich partii politycznych. W 1921 roku 

Żydzi stanowili 56% mieszkańców naszego miasta. 

 W 1930 roku nastąpiło otwarcie największej 

wówczas jesziwy na świecie – Jeszywas Chachmej 

Lublin, zwanej również Lubelską Szkołą Mędrców. 

Wewnątrz budynku znajdowała się synagoga, 

ogromna biblioteka, licząca dwadzieścia dwa tysiące 

książek, w tym wiele cennych rękopisów, i dziesięć 

tysięcy magazynów. Niestety większość wyposażenia 

biblioteki została spalona podczas II wojny światowej.  

 W 1931 roku Lublin zamieszkiwało około 

czterdziestu tysięcy ludzi wyznania mojżeszowego. 

Stanowili oni 35% mieszkańców.  

 

Otwarcie Jeszywas Chachmej, rok 1930 

 Prześladowania ludności żydowskiej po 1939 
roku miały miejsce na terenie całej Polski, w tym na 
terenie Lublina. W 1941 roku na Podzamczu 
utworzone zostało getto, w którym zamieszkało 
ponad 34 tysiące Żydów, a na przedmieściach 
założono obóz masowej zagłady – „Majdanek”.  
 Na Majdanku więzionych na przestrzeni lat 
było w sumie około 150 tysięcy osób, nie tylko 
żydowskiego pochodzenia; do tego miejsca zwożono 

ludzi z całego kraju m.in. członków ruchu oporu, 
inteligencję polską czy mieszkańców Zamojszczyzny. 
 Na czas wojenny, zbudowana w 1930 roku, 
jesziwa została przekształcona w siedzibę żandarmerii 
wojskowej, a synagoga Maharszala w schronisko  
i stołówkę dla uchodźców.   
 Szpital Żydowski przy ulicy Lubartowskiej 
został doszczętnie splądrowany. 
 Na początku trzeciego roku wojny około 30 
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tysięcy osób przetransportowano do obozu w Bełżcu. 
Ostatnich Żydów z Lublina wywieziono na Majdanek 
pod koniec 1942 roku. Niedługo później zniszczona 
została Wielka Synagoga, po której zostały tylko 

wspomnienia. W latach 1942 i 1943 hitlerowcy 
wyburzyli mury getta, wyręczając się przy tym 
więźniami z obozu na Majdanku.  
 

 

Obóz koncentracyjny Majdanek 

 Pierwszą żydowską organizację powojenną 
powołano w 1944 roku. Był to Centralny Komitet 
Żydów Polskich, którego głównym zadaniem była 
rejestracja ocalałych Żydów i pomoc im. Niedługo po 
tym nastąpiła masowa emigracja ludności wyznania 
dawidowego, z uwagi na powstanie państwa Izrael.  
 Potocznie zwana Lubelska Szkoła Mędrców 
oddana została w ręce Akademii Medycznej,  
a w Szpitalu powstała klinika ginekologiczno-

położnicza. W drugiej połowie lat 50. XX wieku 
władze nakazały wyburzenie pozostałości synagogi 
Maharszala i jedyną aktywną wówczas synagogą  
w Lublinie była Chewra Nosim przy ulicy 
Lubartowskiej.  
 Ponowna emigracja wyznawców judaizmu 

nastąpiła po demonstracjach studenckich w marcu 

1968 roku, a na terenie miasta pozostało 

kilkudziesięciu Żydów.  

 Lata 90. XX wieku to przede wszystkim 
stopniowe odradzanie się życia kultury żydowskiej na 
terenie Lublina, mimo faktu, że wyznawców judaizmu 
w naszym mieście było niewielu.  
 W 2001 roku otwarty został Szlak Pamięci 
Żydów Lubelskich. Wiedzie on przez trzynaście 
kluczowych obiektów związanych z historią Żydów na 
terytorium Lublina; zaczyna się na Placu Zamkowym  

a kończy się przy Bramie Grodzkiej.   
 Największy od wojny rozwój kultury 

żydowskiej nastąpił w 2003 roku, po odzyskaniu przez 

Gminę Wyznaniową Żydowską Jeszywas Chachmej  

i otwarciu synagogi w budynku, w 2007 roku.  Była 

jesziwa obecnie służy jako synagoga, muzeum oraz 

hotel. 

Źródła artykułu i fotografii:  
Wikipedia, Teatr NN 
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Amelia Sagan, kl. 2ep 
Kinga Kowalczuk, kl. 2eg 

 Obóz zagłady znajdował się przy stacji 
kolejowej Sobibór na linii kolejowej Lublin-Chełm-
Włodawa, w sosnowym lesie, który gwarantował 
odizolowanie tego miejsca od ewentualnych świadków 
i sprawne przyjmowanie transportów. Po dwudziestu 
latach od zakończenia wojny przywrócono 
pamięć temu miejscu.  
 Od roku 1942 przeprowadzano akcję 
“Reinhardt”, w wyniku której powstało wiele obozów, 
między innymi właśnie ten w Sobiborze,  
gdzie prowadzono eksterminację ludności 
żydowskiej. Sprowadzani byli tam Żydzi z całej 
Europy, głównie jednak z gett i obozów pracy  
w okupowanej wtedy przez Niemców Polsce. 
Pierwsze transporty przybywały już pod koniec marca 
1942 roku, a od maja było to już systematyczne.  
W obozie znajdowało się od 3 do 6 stacjonarnych 
komór gazowych, w których zabijano ofiary przy 
użyciu tlenku węgla z silnika. Uśmiercanie trwało 
około 20-30 minut. Ciała zakopywano w pobliskim 
lesie lub spalano na rusztach wybudowanych na bazie 
szyn kolejowych.  
 Ludność przyjeżdżała tam nieświadoma tego, 
co się wydarzy. Z obozu pracy powstał obóz śmierci, 
który dla ocalałych stał się traumą i miejscem 
bólu, straty oraz łez. Mężczyźni, kobiety i dzieci  
w jednym momencie tracili dom, człowieczeństwo 
oraz możliwość podejmowania decyzji. Od tego 
momentu ich życie zależało od dobrej lub złej woli 
niemieckiego Esesmana.   
 Przetrzymywani pragnęli uwolnić się, 
podejmując różnorodne próby ucieczki. Rozpętano 
nawet powstanie. W lecie 1943 roku udało się uciec 
dwóm więźniom. 
W październiku 1943 roku wybuchło powstanie (tzw. 
Bunt w Sobiborze), w którego trakcie zbiegło około 
300 więźniów. Doszło do niego w wyniku 
spodziewanej likwidacji obozu i wymordowania 
więźniów przez Niemców. Zaczęło się od zabicia 
niepostrzeżenie dwunastu niemieckich esesmanów 

przez spiskowców z obozowej konspiracji którą 
dowodził Aleksandr „Sasza” Pieczerski i Leon 
Feldhendler.  
 Wszelkie zamiary wydostania się z obozu były 
daremne, a potrójne ogrodzenie z drutu kolczastego  
o wysokości około trzech metrów oraz wplatane 
pomiędzy nie  gałęzie drzew zasłaniały przestrzeń 
zarówno osobom w obozie, jak i tym spoza obozu. 
Pośród ogrodzeń tworzono także wąskie korytarze, 
wzdłuż których chodzili wartownicy, a także 
postawiono wieżyczki strażnicze (najprawdopodobniej 
jedenaście) na obrzeżach 31- hektarowego obozu.   
 Przyjmuje się, że w obozie zagłady  
w Sobiborze zostało zamordowanych 170 000 Żydów 
narodowości polskiej, czeskiej, słowackiej, austriackiej, 
niemieckiej, holenderskiej, francuskiej i białoruskiej.  
  W 50. rocznicę wybuchu powstania  
w Sobiborze utworzono Muzeum Byłego Obozu 
Zagłady, a uroczystości z tym związane odbyły się  
z udziałem licznej grupy byłych więźniów. Wówczas 

Rys. Kinga Kowalczuk 
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Źródła artykułu: 
http://www.sobibor-memorial.eu/pl/province-map 
https://commons.m.wikimedia.org/wiki/File:Sobibor_terrain_in_1941.jpg#mw-jump-to-license 
https://epodreczniki.pl/a/eksterminacja-ludnosci-zydowskiej-na-ziemiach-polskich-podczas-ii-wojny-swiatowej-z-europejska-
perspektywa-w-tle/D15kvi0oP 

 

odsłonięto tablicę pamiątkową z informacją w kilku 
językach o zagładzie 250 000 Żydów. W 2003 roku 
stworzono dla upamiętnienia „Aleję Pamięci”. 

Ułożone przy niej symboliczne kamienie mają 
nazwiska osób zamordowanych w Sobiborze. Do dnia 
dzisiejszego przyjeżdzają tam rodziny ofiar, aby 
upamiętniać śmierć bliskich, którzy z powodu swojego 
pochodzenia stracili życie.   
 W październiku 2020 roku została otwarta 
wystawa stała „SS-Sonderkommando Sobibór. 
Niemiecki obóz zagłady 1942-1943”. Ta ekspozycja 
złożona z 16 paneli ukazuje dzieje obozu oraz historię 
ludności żydowskiej. Znaleźć można tam również 
przedmioty osobiste należące do ofiar, na przykład 
okulary, klucze i biżuterię. Znajdują się tam 
multimedialne i analogowe formy, które mają na celu 
zachęcić odbiorcę do poznania historii tego miejsca.  
Historia obozu jest bardzo ciekawa i wzruszająca. 
Każdy, kto przebywa w okolicy Włodawy, koniecznie 
musi zobaczyć to miejsce na własne oczy.  

Fot. Amelia Sagan 
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HISTORIA OBOZU 
 Obóz pracy był jednym z elementów 
kompleksu obiektów tworzonych od 1939 roku na 
terenie Trawnik, które zmieniały swoją funkcję, 
przynależność i strukturę organizacyjną. Znajdowały 
się tu obozy dla: żołnierzy sowieckich,  
schwytanych polskich partyzantów z Lubelszczyzny, 
szkoleniowców SS oraz właściwy obóz pracy dla 
ludności żydowskie. Lipcem 1941 roku w obozie 
pracy znajdowało się ponad 600 więźniów, wśród 
których większością byli Żydzi. Od lata 1941 do 
wiosny 1943 w obozie przebywało ok. 1500 osób. 
Obóz pracy pełnił różnorodne funkcje – oprócz 
robót przy wydobywaniu torfu, wyrębie lasu czy 

budowie dróg, od 1942 roku więźniowie zatrudnieni 
byli do prac związanych z zagospodarowaniem 
zagrabionego mienia żydowskich ofiar akcji 
„Reinhardt”. Wydobywanie torfu odbywało się  
w oddzielnym, oddalonym od Trawnik o 4 km obozie
-filii w Dorohuczy (Torfwerk Dorohucza) gdzie 
utworzona została kopalnia tego surowca (obóz ten 
był obozem karnym dla więźniów w Trawnikach). 
Od wiosny 1943 roku najważniejszym miejscem 
pracy niewolniczej w obozie w Trawnikach było 
przedsiębiorstwo futrzarskie, zajmujące się szyciem 
odzieży na potrzeby wojska. Firma ta, pod nazwą 
Schultz & Co. im SS-Arbeitslager Trawniki, której 
właścicielem był gdański przedsiębiorca Fritz Emil 

Maryla Góra, kl. 2dg 

 Obóz pracy SS w Trawnikach (tłum. S-Arbeitslager Trawniki) był niemieckim hitlerowskim 
obozem przymusowej pracy, który funkcjonował w ramach akcji zagłady Żydów z Generalnego 
Gubernatorstwa i Okręgu Białostockiego przeprowadzonej w latach 1942–1943- “Einsatz Reinhard”. 
Obóz działał w latach 1941-1943, w miejscowości Trawniki na terenie Generalnego Gubernatorstwa w 
dystrykcie lubelskim. 
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Schultz, funkcjonowała od września 1941 roku  
w warszawskim getcie przy ul. Nowolipie 44/46, 
gdzie w oparciu o pracę niewolniczą Żydów 
zaopatrywała armię niemiecką w mundury. Po 
wybuchu powstania w warszawskim getcie została na 
rozkaz Reichsführera SS Heinricha Himmlera 
przeniesiona wraz z więźniami (ok. 5000 osób) do 
obozu pracy w Trawnikach. Pod koniec istnienia 
obozu w Trawnikach w zakładach futrzarskich 
Schultza zatrudnionych było ok. 6000 osób, Żydów 
głównie z Polski, ale także z Niemiec, Austrii  
i Słowacji. 3 listopada 1943 roku w ramach Aktion 
Erntefest, zamordowano wszystkich więźniów obozu, 
co zakończyło jego działalność 
 
ZAŁOGA OBOZU 
 Formalnie komendantem trawnickiego 
kompleksu był SS-Hauptsturmführer Karl Streibel, 
ale faktyczną funkcję komendanta pełnił jego 
zastępca- SS-Oberscharführer Franz Bartetzko. 
Zastępcą Bartetzki był SS-Scharführer Josef 
Napieralla, czwartą osobą obozowej hierarchii był 
Eugen Lehnart. Nad procesem produkcyjnym  
w zakładach futrzarskich czuwali cywilni pracownicy- 
Rudolf Neumann i Georg Klimanek. Funkcję 
strażników pełnili funkcjonariusze z obozu 
szkoleniowego. 

WARUNKI ŻYCIA I PRACY W OBOZIE 
 Od początku funkcjonowania obozu warunki 
życia były bardzo złe, typowe dla ośrodków pracy 
przymusowej. Składały się na to głodowe dzienne 
racje żywnościowe (ok. 150 g czarnego chleba, 
wodnista zupa oraz substytut kawy), prymitywne 
warunki sanitarne, ciasnota w barakach sypialnych, 
szerzące się choroby oraz brak dostępu do lekarstw. 
W początkowym okresie (do lata 1943 roku) ogólny 
rygor życia obozowego był stosunkowo znośny: 
więźniowie nie byli przeciążeni pracą ponad siły, 
istniała możliwość zakupu dodatkowego pożywienia 
w obozowej kantynie lub poprzez handel z okoliczną 
ludnością, a na terenie obozu odbywały nawet mecze 
piłki nożnej. Zdarzały się jednak akty okrucieństwa – 
np. kilkoro dzieci, które urodziło się w obozie 
zostało, zamordowanych przy użyciu zastrzyków. 
Sytuacja uległa znacznemu pogorszeniu latem 1943 
roku. Zaczęto wtedy używać kar cielesnych, bić 
więźniów, stosować zbiorową odpowiedzialność oraz 
egzekucje. Jako karę stosowano też wysyłkę do 
podobozu w Dorohuczy, gdzie warunki życia były 
jeszcze cięższe a wyniszczająca praca powodowała 
wysoką śmiertelność. 
 
LIKWIDACJA OBOZU 
 3 listopada 1943 r. w Trawnikach między 5 a 6 
rano pojawiły się jednostki Policji SS i żandarmerii  
w sile ok. 1100 ludzi, które otoczyły obóz 
podwójnym kordonem. Załoga obozu szkoleniowego 
SS oraz obozu pracy w Trawnikach nie brały 
bezpośredniego udziału w egzekucji. Więźniów 
zgromadzono na terenie warsztatów, po czym 
pędzono grupami w stronę obozu szkoleniowego. 
Tam wszyscy musieli się rozebrać, a następnie byli 
pędzeni w stronę rowów egzekucyjnych, gdzie 
dokonano egzekucji. Cała operacja zakończyła się  
ok. godziny 15. Według różnych szacunków, podczas 
Aktion Erntefest w Trawnikach zginęło od 6000 do 
12000 Żydów (mężczyzn, kobiet i dzieci). Tuż po 
egzekucji komendant Streibel zarządził przeszukanie 
terenu obozu pod kryptonimem Nachlese (Pokłosie). 
Tych, których znaleziono rozstrzeliwano. Zaraz po 
egzekucji sprowadzono z fabryki marmolady  
w Milejowie ok. 100 mężczyzn  oraz 54 kobiety, 
których zadaniem było pozbycie się śladów zabitej 
ludności. Więźniarki z kobiecego komanda pracowały 
w obozie do maja 1944 roku, gdy wywieziono je do 
KL Lublin na Majdanku  
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Michał Stelmaszczyk, kl. 3d 
 

zdjęcia i tekst 

 Brama Grodzka  
wybudowana w 1342 roku. Nazywana 

Bramą Żydowską, ponieważ stanowiła 

przejście z dzielnicy żydowskiej do 

chrześcijańskiej. W oknie obraz chanukiji 

– dziewięcioramiennego świecznika  

(w odróżnieniu od menory, która ramion 

ma siedem) na którym żydzi zapalają 

świeczki podczas Święta Świateł – 

Chanuki. 

Tablica upamiętniająca 

synagogę Maharszala 
Wraz z synagogą Maharama i bożnicą 

Szywe Kryjem stanowiła potężny 

kompleks synagogalny. Jedyną istniejącą 

pamiątką jest niedawno odkryty  

w Bielsku-Białej parochet – materiał 

zasłaniający Aron ha-kodesz czyli szafę  

w której znajduje się zwój tory. 

Synagoga została zburzona w 1942 przez 

Niemców. 
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Jeszywas Chachmej w Lublinie  
– uczelnia tory założona w 1930 roku przez rabina Majera Jechuda Szapirę. Była największą 

na świecie taką placówką. Obecnie w środku znajduje się hotel Ilan. Można zwiedzić 

synagogę która znajduje się w środku budynku.  

Tora  
z bożnicy Chewra Nosim na ul. Lubartowskiej. W jednej z kamienic na ul. Lubartowskiej 

znajduje się mała synagoga – bożnica. Na zdjęciu widać Sefer Tora – odręcznie przepisywany 

tekst Pięcioksięgu. 
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Stary Cmentarz Żydowski (kirkut)  

na Kalinowszczyźnie 
 – znajdują się na nim macewy wielu znanych  

i poważanych żydowskich rabinów, talmudystów. 

Znajduje się również ohel cadyka Jakuba 

Horowica zwanego „Widzący z Lublina” (na 

zdjęciu poniżej). Niedaleko – na ul. Unickiej 

znajduje się również Nowy Cmentarz Żydowski  

w którym znajduje się ohel założyciela Jesziwy  

– rabina Szapiry którego szczątki znajdują się 

obecnie w Jerozolimie. 
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Wracał do domu 

Kolejny bezowocny dzień, 

Kolejny raz zawiódł, 

Kolejny raz nie nakarmi rodziny. 

 

Z podbitym okiem 

Słaniając się na nogach 

Przystanął na rogu. 

 

Po drugiej stronie ulicy 

Lubartowska kamienica. 

I te zgniłe pelargonie 

Na balkonie u Chajatowej. 

 

Dobra z niej była kobieta - 

Szczerząc się ze złotym zębem, 

Oddałaby ostatnią piętkę dziecku 

Sama przymierając głodem. 

 

Ale ją też zabrali 

A kwiatków od tygodni nikt nie podlewa... 

 

Obok, przy zdemolowanej piekarni 

Usłyszał wspomnienie melodii 

Koślawego Jacka kataryniarza. 

 

Niezły był z niego gagatek 

Trzeba jednak przyznać, 

Jego muzyka przypominała 

Oddaloną o tysiące chwil Jerozolimę. 

 

Ale jego też zabrali 

A katarynkę zgarnął niemiecki dżentelmen w mundurze... 

 

Nagle usłyszał krzyk. 

Ktoś go złapał za rękaw 

Chciał się bronić, szarpać 

- Panie moja żona, dzieci! 

 

Ale jego też zabrali... 

 

Ania Mitrus, kl. 3e 
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Tel. +48 81 7477817  

Fax: +48 81 7478023 

Uczniowie klas 3d, 1e, 2ep, 2eg 

 

Opiekunowie: 

p. Małgorzata Badurowicz  

p. Justyna Krupińska  

 

 

Wykorzystano grafikę ze strony: https://pl.freepik.com/ 

 

IV Liceum Ogólnokształcące  

im. Stefanii Sempołowskiej  

w Lublinie 

ul. Szkolna 4 

20-124 Lublin 

 

Ulica Szeroka w Lublinie  

- ulica, której już nie ma 
Fot. Agencja Gazeta 


