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ŁUKASZ POŁOMSKI 

W2022 r. obchodzimy 80. rocz -
nicę likwidacji getta w Nowym 
Sączu. Wydarzenia z okresu  

II wojny światowej zakończyły ponad  
trzywiekową obecność Żydów w mie-
ście. Zostali oni unicestwieni przez 
Niemców w czasie, kiedy osiągnęli – jak 
się wydaje – niemal szczyt swoich moż-
liwości w kulturze, polityce i gospodarce 
na Sądecczyźnie. 

 
Aktywność  
społeczna  
Żydzi nowosądeccy w międzywojniu 
stanowili 30 proc. mieszkańców mia-
sta. W XIX w. ich populacja osiągnęła 
niemal połowę mieszczan. Z tego okresu 
wywodzą się również prądy społecz -
ne, które zdefiniowały społeczność ży-
dowską. 

Jednym z nich był chasydyzm, 
który skupiał pobożnych zwolenni-
ków cadyków (z hebr. poboż ny, spra-
wiedliwy; potocznie też cudotwórca)  
– potomków rabina Chaima Halber-
stama (zm. 1876 r.). Grupa ta była wy-
jątkowo zamknięta, niechętna nowo-
ściom. Chasydzi swoimi strojami (cha-
łaty, sztrajmle) wpisali się w sądecki 
krajobraz – dominowali wśród tamtej-
szych Żydów.  

Nowym zjawiskiem w tej spo-
łeczności, które szczególnie było silne 
wśród młodych, był syjonizm i zwią-
zana z nim alija – emigracja do Pale-
styny. W międzywojniu ruch ten wy-
jątkowo się zaktywizował, o czym 
świadczą liczne wyjazdy do Erec Izrael 
– już w 1922 r. pierwsza grupa sądeczan 
wyjechała do ziemi praojców.  

Chasydzi syjonistów nie tolero-
wali, a zdarzało się także, że kiedy dzieci 
z pobożnych domów wstępowały 
do tych nowoczesnych organizacji, 
ogłaszano, że syn lub córka umarł. Wy-
dziedziczano je, przerywano kontakt.  

Kolejnym nurtem – popularnym 
wśród inteligencji – była asymilacja, 
zakładająca przyjmowanie polskiej 
kultury i obyczajów. Z tego środowi-
ska wywodzili się głównie przedsta-
wiciele wolnych zawodów: adwokaci, 
lekarze, ludzie kultury, pośród których 
nie brakowało polskich patriotów.  
 
Podziały  
polityczne 
Żydzi w okres międzywojenny weszli 
silnie podzieleni ideologicznie. W mie-
ście było mnóstwo partii politycznych 
– od konserwatywnej i religijnej Agudy, 
przez syjonistyczny Poalej Syjon, po par-
tie socjalistyczne, a nawet komunizu-
jące.  

Większość z nich brała czynny 
udział w świętowaniu rocznic i świąt 
państwowych: zaślubin z morzem, 
w imieninach Marszałka Piłsudskiego, 

obchodach świąt 3 maja i 11 listopada. 
Zachowało się zdjęcie, na którym ra-
bin i cadyk Arie Lejb Halberstam wita 
prezydenta RP Ignacego Mościckiego, 
który wjeżdżając do Nowego Sącza, mi-
jał dzielnicę żydowską. Obóz sanacji (po 
1928 r.) zaczął pracować nad zjednocze-
niem wyznawców judaizmu wokół 
marszałka Piłsudskiego i BBWR-u, co 
poniekąd się udało.  

Cały czas, niemal ponad polityką, 
stała gmina wyznaniowa w Nowym 
Sączu. Jej rangę podnosił prężnie dzia-
łający w Nowym Sączu ośrodek cha-
sydzki i potomkowie wspomnianego 
cadyka Chaima Halberstama. W mię-
dzywojniu przywódcą chasydów był 
Arie Lejb, a od 1935 r. Mordechaj Zeew 
– miejscy rabini, uchodzący za cady-
ków. Dla chasydów niezwykle ważne 
były joracity – rocznice śmierci pierw-
szego cadyka Halberstama. Do No-

wego Sącza w kwietniu przyjeżdżały 
tłumy pobożnych Żydów, którzy od-
wiedzali grób świętego uczonego. 

Należy również zaznaczyć, że Ży-
dzi od czasów autonomii galicyjskiej 
byli obecni w polityce miejskiej. Domi-
nowali w tym względzie adwokaci. 
W składzie Rady Miasta największą 
aktywnością w latach 20. wykazywał 
się dr Maurycy Körbel, zaś w latach 30. 
dr Hersz Syrop. Warto też odnotować 
działalność dr. Mojżesza Steinmetza.  
 
Życie  
gospodarcze 
Należy także zaznaczyć, że w między-
wojniu sytuacja gospodarcza Sądec-
czyzny była w nie najlepszym stanie. 
Żydzi w tym okresie posiadali sporo 
zakładów pracy. 

Statystyki podają, że w latach 30. 
byli oni właścicielami 417 z 721 zakła-
dów handlowych, co stanowiło pra-
wie 59 proc. wszystkich w powiecie. 
Najwięcej Żydów pracowało w han-
dlu. Był to głównie drobny handel 
na straganach, często obwoźny. 
Na wsiach prowadzili tzw. sklepy bła-
watne i handel różnymi towarami, 
często sprzedając rzeczy „na zeszyt”.  

Handlarze i drobni kupcy nie byli 
bogaci, ale w regionie mieszkali rów-
nież znaczący przedsiębiorcy. Potęż-
nymi firmami w regionie były: fabryka 
wyrobów betonowych Leona Sterna 
w Sączu, cegielnie (w Nowym Sączu 
Leiba Ulmanna, czy w Zawadzie Szy-
mona Pflastera), młyny (w Zawadzie 
Abrahama Kalpholza, w Nowym Są-
czu Arnolda Horowitza i Hermana Lak -
sa), największa w regionie fabryka świec 
Heleny Künzler, drukarnie (m.in. Gi-
zeli Braw, czy braci Ende), Fabryka 
Wódek Gatunkowych Samuela En-
gländera w Dąbrówce Niemieckiej, fa-
bryka mebli Adera w Jazowsku oraz 
gorzelnia w Łącku należąca do Gross-
barda. Żydzi zdominowali również 

handel alkoholem. Na 65 punktów 
wyszynku alkoholu w Nowym Sączu 
posiadali oni 50. W mieście istniały 
liczne składy wina: rodziny Krautów, 
Judy Knöbela, „Podhalański Wolny 
Skład Win” Markusa Abrahamowicza 
i inne. 

Nie można przemilczeć rzemio-
sła, które było podstawą utrzymania 
wielu domów. Choć nie zawsze pro-
sperowało, to wielu chłopców i dziew-
cząt pozostawało bez wyboru – aby 
utrzymać rodzinę, musiało podjąć ja-
kieś zatrudnienie. Popularną formą za-
robku był zawód krawca. 

Bogatsi Żydzi mieszkali wokół 
centrum (Rynek i ul. Jagiellońska), zaś 
na dawnym Załubińczu (dzielnica Pie-
kło) żyła biedota. Ta ostatnia część 
miasta na pierwszy rzut oka nie spra-
wiała dobrego wrażenia – w dzielnicy 
dominowała drewniana, uboga zabu-
dowa i panowały fatalne warunki sa-
nitarne. Do tego było tam bardzo nie-
bezpiecznie, szczególnie wieczorami, 
kiedy podchmieleni bywalcy miejsco-
wych karczm siłą rozstrzygali spory.  
 
Nauka, kultura 
oraz sport 
Politykę i kulturę tworzyły nie tylko 
zamożne osoby, ale także ludzie wy-
kształceni, których w Sączu nie brako-
wało. Wielu studiowało w Krakowie, 
ale także w Wiedniu.  

W międzywojniu na Uniwersyte-
cie Jagiellońskim studiowało aż 163 
Żydów nowosądeckich, w tym 55 ko-
biet. Zdobywali tytuły naukowe i po-
dejmowali pracę akademicką, jak dr 
Gizela Reicher–Thon, córka nauczy-
cielki religii mojżeszowej w Nowym 
Sączu, historycy: dr Emanuel Ringel-
blum i Artur Eisenbach. W Nowym Są-
czu uro dził się poeta Mendel Neügro-
eschel oraz Zofia Ameisenowa, ku-
stosz Biblioteki Jagiellońskiej. W okre-

Powitanie Prezydenta RP Ignacego Mościckiego przez grupę Żydów, 1928 r.
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sie międzywojennym połowa 
adwokatów w Nowym Sączu 
była Żydami. Pośród znanych 
lekarzy również znaleźlibyśmy 
wielu Żydów. Warto podkreślić, 
że wie lu z nich aktywnie anga-
żowało się w pomoc ubogim, 
a także w życie Izby Lekarskiej 
w Krakowie. 

Życie kulturowe Żydów 
sądeckich osiągnęło swoje apo-
geum również w międzywoj-
niu. W Nowym Sączu istniało 
wiele czytelni i bibliotek. Funk-
cjonowały m.in. teatry: Towa-
rzystwo Icchaka Pereca, ama-
torskie Towarzystwo Teatralne 
im. Szymona Anskiego, Ży-
dowskie Towarzystwo Drama-
tyczne Jidysz Teatr Gezelszaft, 
zespół rewiowy pod kierun-
kiem Jemie liaha Kornmehla 
i inne.  

Działały również żydow-
skie grupy muzyczne: orkiestra 
Goldbergów, chór terminato-
rów i chór synagogalny. Każdy, 
bez względu na poglądy, mógł 
znaleźć coś dla siebie.  

Nie moż na także zapom -
nieć o udziale w życiu sporto-
wym miasta i klubach, takich 
jak Makabi, Bar Kochba, Hako-
ach i ŻKS „Gwiazda”. Przedwo-
jenna gwiaz da Sandecji – Samuel 
Kippel – również był Żydem. 

 
Opieka społeczna  
i pomoc charytatywna 
Bogate tradycje wśród sądec-
kich Żydów miała opieka spo-
łeczna i pomoc charytatywna. 
W mieście istniało wiele towa-
rzystw niosących pomoc po-
trzebującym, takich jak Towa-
rzystwo Opieki nad Sierotami 
Żydowskimi. Prowadzono też 
kuchnie, gdzie dożywiano naj -
uboższych. Ważną instytucją 
był szpital żydowski w Nowym 
Sączu. 

Niektórzy sądeccy Żydzi 
należeli tak że do krakowskiej 
loży humanitarnej „B’nei b’rith”. 
Zajmowali się w niej pomocą 
dla ubogich, szczególnie po ka-
tastrofalnej powodzi z 1934 r. 
Wielu Żydów, zamieszkujących 
dzielnice nad rzekami, zostało 
bez dachu nad głową. Radykalną 
formę pomocy ubogim wpro-
wadził Mendałe Miller, nazy-
wany żydowskim Janosikiem – 
okradał bogatych, a rozdawał 
zrabowane rzeczy ubogim.  
 
Rok 1939 
– kres niezwykłego świata 
Relacje między chrześcijanami 
a Żydami układały się popraw-
nie, choć w ludzkiej świadomo-
ści funkcjonowało mnóstwo 
stereotypów, np. wciąż były ży -
we pogłoski o mordzie rytual-
nym.  

Mimo wszystko obie spo-
łeczności do 1939 r. nawzajem się 
szanowały i nie doszło do więk-
szych utarczek między nimi. Rok 
1939 był ostatnim, w którym 
ten świat funkcjonował. Po-
tem, z każdym kolejnym miesią-
cem okupacji, zaczął się rozpa-
dać. Dziś pozostał tylko wspo-
mnieniem.

Dokończenie ze str. 1

ARTUR FRANCZAK 

DoNowego Sącza Niemcy 
wkroczyli 6 września 

1939 r. od strony dzielnicy He-
lena. Mieszkańcy, którzy stali 
wtedy na wałach rze ki Dunajec, 
mogli spoglądać, jak mostem he-
leńskim wtacza się cała machina 
nowego nazistowskiego porząd -
ku. W najbliższych miesiącach 
życie ludności żydowskiej za-
częło się radykalnie zmieniać. 
Wprowadzono dla niej szereg 
ograniczeń. Narastać zaczęły 
problemy aprowizacyjne. Poja-
wił się głód. Dla sprawnego za-
rządzania, Niemcy ustanowili 
jesienią 1939 r. Judenrat, na cze -
le którego stanął Jakub Marien. 
 
Wydzielona dzielnica 
W Nowym Sączu „żydowską 
dzielnicę mieszkaniową” utwo-
rzono dość wcześnie, bo 12 sierp-
nia 1940 r. Składała się z dwóch 
części. Jedna przeznaczona była 
dla osób pracujących, zlokali-
zowana w ubogiej części mia-
sta, na tzw. Piekle, po drugiej 
stronie rzeki Kamienica. Druga 
zaś dla niepracujących poło-
żona była w centrum miasta, 
blisko zamku królewskiego. Tę 
część getta w połowie 1941 r. 
Niemcy odizolowali od pozo-
stałej części miasta wysokim 
na prawie 3 metry, ceglanym 
murem. Akcję przesiedlenia Ży-
dów do getta zakończono 
w sierpniu 1941 r.  

Do zamkniętej dzielnicy 
dostać się można było dwoma 
bramami. Przy jednej z nich po-
sterunek miała policja żydow-
ska na czele z Maksem Folkma-
nem (Volkmanem) utworzona 
przez władze okupacyjne z po-
czątkiem 1941 r., której zada-
niem miało być strzeżenie po-
rządku wewnątrz dzielnicy. Łącz-
ność między dwiema częściami 
getta przebiegała wyznaczo-
nymi ulicami. W listopadzie 
1941 r. komisarz miejski, dr Fry-
deryk Schmidt, wprowadził za-
kaz opuszczania terenu getta 
pod groźbą kary śmierci. Żydzi, 
maksymalnie stłoczeni, pozba-
wieni pomocy padali ofiarą epi-
demii, głodu i mordów. Śmierć 
groziła również tym, którzy 
próbowaliby pomóc zamknię-
tym za murami getta. 

Ceny artykułów żywnościo-
wych szybko wzrastały. Braki je-
dzenia starano się uzupełniać 
nielegalnym handlem i szmu-
glem. Za taką działalność rów-
nież groziła kara śmierci. Boha-
terami tego handlu były dzieci 
– te poniżej dziesiątego roku ży-

cia, jeszcze nie oznaczone białą 
opaską. Było to jednak zbyt ma -
ło, żeby zrównoważyć ogrom -
ne braki w pożywieniu. Bardzo 
szybko w getcie zapanował głód. 

Ludzie umierali w domach, 
na ulicach. Samuel Kaufer pi-
sał, że wielu wyzbywało się os -
tatniej swojej garderoby, ostat-
niej koszuli, byleby zdobyć tro-
chę ziemniaków lub bochenek 
czarnego chleba. Dla mieszkań-
ców getta szczególnie ciężkim 
okresem były zimy – zwłaszcza 
ta z 1942 r., kiedy to – jak wspo-
minał Kaufer – wyłączono prąd. 
Ludzie, aby ogrzać się, palili 
wszystko: drewniane podłogi, 
meble, futryny z okien klatki 
schodowej oraz księgi – nawet 
te święte. Mróz zbierał jednak 
śmiertelne żniwo. 

W obliczu tych wydarzeń 
Żydzi starali się zachować cho-
ciaż namiastkę tego, co zabrała 
im wojna. Organizowano pomoc 
dla będących w najgorszym po-
łożeniu. Niosły ją przede wszyst-
kim działające legalnie organi-
zacje, takie jak Żydowska Sa-
mopomoc Społeczna, Komitet 
Przesiedleńców, czy Powiatowy 
Żydowski Komitet Opiekuńczy, 
który prowadził kuchnię, siero-
ciniec oraz organizował pomoc 
doraźną. Działały także kuch-
nie ludowe. Ogromną pomoc 
dla coraz większej rzeszy ofiar 
terroru niósł szpital żydowski, 
na czele którego stał dr Izrael 
Drilich, a od 1942 r. dr Izrael Se-
gal.  

Z pomocą przychodzili też 
Polacy, którzy mieszkali po dru-
giej stronie getta. Z narażeniem 
życia dostarczali żywność, le-
karstwa (tak potrzebne w walce 
z szalejącą epidemią tyfusu i ra-
nami zadanymi przez Niem-
ców) oraz nadzieję. Szczególnie 
zapamiętany został aptekarz 
Albin Burz. Jak wspominała Ma-
ria Styczyńska-Butscher: „do be-
stialskiej serii zabaw gestapow-
ców należało zapalanie kauczu-
kowych kołnierzyków na szyi 
Żydów, które, paląc się, wta-
piały się w ciała, nie pozwalając 
nawet na ich zdjęcie. Te żywe 
pochodnie przybiegały do ap-
teki, gdzie Burz usiłował ulżyć 
im w cierpieniu”. Jego apteka 
zaopatrywała również getto 
w medykamenty.  

Innym obrazem, jaki wyła-
nia się nam z opisów tych, któ-
rzy doświadczyli grozy getta, 
było ogromne przeludnienie. 
Na obszarze 5–6 kilometrów 
kwadratowych skupiono kilka-
dziesiąt tysięcy ludzi. W przeded-
niu likwidacji getta mogło tu 
przebywać około 16 tysięcy osób. 

Średnio w jednej izbie miesz-
kało 4–5 osób, a czasem i więcej. 
Ludzie spali w bramach, na ziemi, 
z tobołkami, do których dobie-
rały się szczury i myszy – wspo-
minała Kiplowa. W obskurnych 
i śmierdzących izbach, urągają-
cych wszelkim zasadom higie -
ny gnieździły się całe rodziny. 
Przy ogromnych brakach wszel-
kich środków potrzebnych do co-
dziennej egzystencji, trudno 
było utrzymać czystość i porzą-
dek – co raz pojawiało się wid -
mo epidemii chorób zakaźnych. 
Sytuację pogarszał ciągły na-
pływ przesiedleńców. Dzielnica 
zamieszkiwana przez Żydów 
kurczyła się stale – wspominał 
Kaufer. Większość z nowo przy-
byłych mieszkańców stanowiła 
biedota, co jeszcze bardziej po-
garszało i tak już trudną sytu-
ację getta.  

Najgorszy widok przedsta-
wiali najmłodsi mieszkańcy, 
którzy umierali z głodu i chorób. 
Często były to sieroty, zdane tylko 
na siebie. Bywało, że to oni sta-
nowili jedyne źródło utrzyma-
nia rodziny. Dzieci handlowały 

i żebrały. Za nielegalną sprze-
daż papierosów wiosną 1942 r. 
rozstrzelano 13 chłopców. 
 
„Niemcy zabijali 
bez powodu”  
Grozę położenia Żydów potęgo-
wał fakt, że stali się oni ofiarami 
zbrodniczej działalności szefa 
zamiejscowej Placówki Policji 
Bezpieczeństwa – Heinricha Ha-
manna i jego podwładnych.  

Wpadali oni raz po raz 
do getta, najczęściej pijani, aby 
pohulać i zapolować na bez-
bronnych Żydów. Torturowali, 
dręczyli, bili i rozstrzeliwali 
na miejscu. Hamann osobiście 
brał udział w tych nocnych wy-
padach do getta, maltretując 
i zabijając z pistoletu. „Po każ-
dej takiej wizycie ulice getta us -
łane były trupami pomordowa-
nych” – wspominał ocalały Sa-
muel Kaufer. „Niemcy zabijali 
bez powodu. Chodzili po uli-
cach, wywlekali z domów i roz-
strzeliwali” – relacjonował Ste-
inlauf. 

Najkrwawszym aktem ter-
roru w dziejach sądeckiego 

getta była „akcja kwietniowa” 
z 1942 r., w której to według 
różnych źródeł zginąć miało 
od 120 do 400 osób. Wszyscy 
mówili o śmierci. Pytano: kto 
dzisiaj został rozstrzelany, a ko -
go zabił głód? 

Pomimo tych okropnych 
warunków, ludzie starali się za-
chować pozory normalnego ży-
cia, cząstkę tego, co starali się 
im odebrać Niemcy. Żyć tu i te-
raz. Spotykali się, plotkowali, 
grali w karty. Zamknięci w do-
mach wypełniali czas czyta-
niem tego, co jeszcze posiadali 
w zbiorach. Ocalały Markus Lu-
stig wspominał, że w jego do -
mu za niewielką opłatą Eliasz 
Lustig uczył jego i dwóch jego 
kolegów języka niemieckiego. 
Ludzie pomimo wszystko pra-
gnęli żyć. Rodziły się nowe 
związki i dzieci. Życie i śmierć 
splatały się ze sobą. 
 
Szeptano o przesiedleniach 
Wiosną 1942 r., kiedy Niemcy 
przystąpili do realizacji planu 
„ostatecznego rozwiązania kwes -
tii żydowskiej”, terror w sądec-
kim getcie nasilił się. Coraz czę-
ściej w godzinach wieczornych 
pijani oprawcy wpadali do getta, 
gwałcili i strzelali. Ginęły poje-
dyncze osoby, ginęły całe ro-
dziny. Zbiorowych rozstrzeli-
wań dokonywano na pobliskim 
cmentarzu żydowskim i w nie-
odległych miejscowościach. 

Strach i niepewność jutra 
zdominowały życie w getcie. Py-
tano: „co z nami będzie?”, szep-
tano o mających nastąpić prze-
siedleniach, gdzieś na wschód. 
Plotkowano o obozach, do któ-
rych wywożono Żydów i nikt 
już później od nich nie otrzy-
mywał żadnej wiadomości. 

W połowie 1942 r. sądecki 
Judenrat wysłał list do Zarządu 
Miasta Neu Sandez, którym przy-
pominał, że do tej pory nie pod-
jęto decyzji dotyczącej remon -
tu łaźni dla Żydów, znajdującej 
się w pobliżu zamku. I tym ra-
zem nikt nie udzielił odpowie-
dzi. Nie było zresztą takiej po-
trzeby.  

Nowa, już murowana łaź-
nia stała i czekała na sądeckich 
Żydów w Bełżcu. Przystrojona 
kwiatami i gwiazdą Dawida, 
z napisem „Bad und Inhala-
tionsräume”. Trzeba było po-
konać jedynie trzy stopnie, sze-
rokie na jeden metr, bez porę-
czy, by móc wejść do pomiesz-
czeń „Fundacji Hackenholta”. 
A było ich sześć. I były w nich 
natryski. Tylko zamiast wody 
dla sądeckich Żydów popłynął 
z nich gaz.

Wydawane przez władze niemieckie przepisy antyżydowskie 
ingerowały w wolności i prawa osobiste. 23 listopada 1939 r. 
generalny gubernator Hans Frank wydał rozporządzenie 
o oznakowaniu Żydów i Żydówek w GG
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GETTO W NOWYM SĄCZU
27 marca 1933 r. w sądeckiej synagodze przemawiał dr Eliasz Tisch. 

W ostrych słowach skrytykował on politykę Hitlera. Zgromadzeni gorąco poparli jego słowa. 
Podobnie jak w całym kraju, również w Nowym Sączu śledzono wydarzenia, jakie miały miejsce 

za zachodnią granicą. Obawiano się niemieckiego sąsiada i jego agresywnej polityki
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MARTYNA GRĄDZKA-REJAK 

Der jüdische Wohnbezirk in 
Neu-Sandez, czyli nowo -
sądeckie getto zostało 

utworzone na mocy zarządze-
nia wydanego przez Niemców 
12 sierpnia 1940 r. Było ono po-
dzielone na dwie części: jedna 
przeznaczona dla osób pracują-
cych, druga zaś dla niepracują-
cych. Granice tej drugiej sięgały 
od strony północy po cmentarz 
żydowski, od zachodu odgra-
dzała ją rzeka Dunajec, od połu-
dnia ul. Piastowska i Rynek, 
od wschodu zaś ul. 3 Maja i Pio-
tra Skargi.  

W kolejnych tygodniach 
i miesiącach przesiedlano tam 
ludność żydowską. Niemal rok 
później, na przełomie czerwca 
oraz lipca 1941 r. przystąpiono 
do budowy muru, który miał od-
dzielić teren getta dla niepracu-
jących od tzw. strony aryjskiej. 
Był to kolejny, po Krakowie, mur 
wokół getta zbudowany w dys-
trykcie krakowskim. Od zakoń-
czenia tych prac, na ten teren 
można było wejść tylko dwie ma 
bramami. Jedna znajdowała  się 
na ulicy Bóżniczej obok poste-
runku Żydowskiej Służby Po-
rządkowej, druga zaś przy ul. 
Franciszkańskiej od strony ul. Pi-
jarskiej.  

Utworzenie getta, koniecz-
ność przeniesienia się tam wraz 
z najbliższymi oraz zazwyczaj 
tylko częścią dobytku stano-
wiły dla ludności żydowskiej 
bardzo trudny moment w ży-
ciu. Warunki mieszkaniowe, 
przeludnienie, brak prywatno-
ści, problemy z wyżywieniem 
i szerzącymi się chorobami zna-
cząco utrudniały codzienne 
funkcjonowanie.  

Niezależnie od pozycji spo-
łecznej, wykształcenia czy wie -
ku mieszkańców getta połą-
czyło jedno: życie za zamknię-
tymi i strzeżonymi granicami. 
Zostali odcięci od świata, zdani 
na brutalne rządy nowej wła-
dzy, przebywający w ograniczo-
nej przestrzeni.  

Ich świat uległ olbrzymiej 
zmianie, aczkolwiek na tam-
tym etapie wojny wielu miało 
nadzieję, że to koniec represji 
i w getcie przetrwają do jej za-
kończenia. Egzystencję utrud-
niały im działania funkcjona-
riuszy niemieckich formacji po-
licyjnych. Szczególnie złą sławą 
okrył się SS-Obersturmführer 
Heinrich Hamann, szef sądec-
kiego Gestapo. 

Plotki, pogłoski 
i nadzieje 

Od czerwca 1942 r. Niemcy przy-
stąpili do realizacji Aktion „Rein -
hardt” w dystrykcie krakowskim 
i wywożenia Żydów do obozu 
zagłady w Bełżcu. Zaczęli od de-
portacji z getta krakowskiego. 

W czerwcu i lipcu likwida-
cję poszczególnych społeczno-
ści przeprowadzano w powia-
tach: tarnowskim, dębickim, rze-
szowskim i przemyskim. W sierp-
niu przystąpiono do podobnych 
działań w krakowskim, jaro-
sławskim i sanockim. Następnie 
zaś objęto nią powiaty jasielski 
i krośnieński, nowosądecki i no-
wotarski oraz miechowski. Naj-
większe wywózki miały miejsce 
latem i wczesną jesienią 1942 r. 
Trudno przypuszczać, żeby 
do Nowego Sącza nie docierały 
informacje o losie ludności wy-

wożonej „na wschód”, nawet je-
śli nie nazywano tego kierunku 
„Bełżcem” lub obozem śmierci. 

 Jeden z ocalałych Żydów 
nowosądeckich, Samuel Kaufer, 
wspominał: „Krążą najróżniejsze 
wersje. Wielu Niemców, w któ-
rych szkoła hitlerowska nie zabiła 
uczuć ludzkich, zapewnia nas, że 
zostaniemy wysłani na wschód, 
gdzie będzie my pracować na roli. 
Oznacza to dla nas poprawę na-
szej smutnej doli, a rzecz najważ-
niejsza, wyjdziemy spod władzy 
Hamanna. Pogłoski te zyskują 
wiarę, posłuch”.  

Plotki o losie wywiezio-
nych krążyły po getcie i wywo-
ływały różne odruchy. U jed-
nych budziły przerażenie, u in-
nych potrzebę przygotowania 
się na podobne wydarzenia 
w Nowym Sączu, a nawet skła-
niały do ucieczki poza granice 
getta. Jedną z osób, która pod-

jęła decyzję, by opuścić getto 
przed akcją, był Emil Steinlauf.  

Po wojnie tak relacjono-
wał: „już kiedy widziałem ludzi 
z Grybowa idących tłumem 
przez małe getto do zamknię-
tego getta, oświadczyłem żonie, 
że ja z wysiedleniem nie pójdę, 
o ile by było rozporządzenie też 
i dla Nowego Sącza, że raczej 
zginę na miejscu. Wtedy żona 
postanowiła pójść ze mną 
i dziećmi”. Trudno ocenić, ilu 
ludzi postąpiło tak jak on. 

Cytowany już Samuel Ka-
ufer zwracał uwagę, że część lu-
dzi wierzyła, iż wywózki mogą 
stanowić szansę na poprawę 
warunków życia: „gdy będziemy 
zatrudnieni przy pracach po-
lnych, nie mieszkać we wiel-
kich skupiskach, przypuszczal-
nie wreszcie skończą się te 
morderstwa, przestanie się lać 
nasza krew”.  

Stąd też wielu zamknię-
tych w nowosądeckim getcie 
Żydów przystąpiło do wyprze-
dawania majątku, by z jednej 
strony zostawić jak najmniej 
rzeczy na miejscu, na pastwę 
okupanta, a z drugiej, by uzy-
skać gotówkę na drogę i na nowe 
miejsce osiedlenia. 

 
Zebrani  
nad Dunajcem 
Od drugiej połowy sierpnia 1942 r. 
getto w Nowym Sączu stało się 
w pewnym sensie gettem zbior-
czym dla Żydów z sąsiednich 
miejscowości. We wspomnie-
niach pojawiają się opisy o prze-
siedlaniu ludności z Grybowa, 
Limanowej i Starego Sącza oraz 
innych miejscowości i groma-
dzeniu jej przed deportacją.  

Kaufer relacjonował: „Jest 
połowa sierpnia, dni bezdesz-
czowe, upalne. Większość prze-
ceniła swe siły, plecaki, walizy, 
zaczynają coraz bardziej ciążyć, 
ręce drętwieją, na drodze pył, 
oprawcy pędzą bezlitośnie, pra-
gnienie doskwiera coraz bar-
dziej. Wielu zaczyna częściowo 
opróżniać swe plecaki, przykład 
działa zarażająco – inni odrzu-
cają swe walizy. Dzieje się to 
wszystko ku dzikiej radości lud-
ności mieszkającej blisko szosy, 
nigdzie nie widać współczucia, 
przyjaznego skinięcia głowy”. 

W tamtym momencie w get-
cie panowało potworne zagęsz -
czenie. Jak wspominał ten czas 
Emil Stein lauf: „Przed sierp-
niem było dwa naście tysięcy 
Żydów stłoczonych w obydwu 
gettach, bo i z Krakowa po wy-
siedleniu zjechało sporo ludzi. 
W sierpniu zaś po wysiedleniu 
owych małych miasteczek do Są-
cza, było już 16–17 tysięcy”. Gro-
madzenie ludności w jednym 
miejscu przed planowaną wy-
wózką było typową praktyką 
okupanta i wynikało ze wzglę-
dów logistycznych. 

Deportacja Żydów z Nowe -
go Sącza do obozu zagłady w Beł-
żcu rozpoczęła się 23 sierpnia 
1942 r. Dwa dni wcześniej funk-
cjonariusze Żydowskiej Służby 
Porządkowej, pracownicy Arbe-
itsamtu i członkowie Judenratu 
zostali wezwani do siedziby Ge-
stapo. „Był to piękny pogodny 
dzień jak na ironię” – relacjono-
wał Steinlauf. Dostali rozkaz, by  
23 sierpnia o godz. 6 zebrać lud-
ność żydowską z otwartego getta 
pod zamkiem na placu koło Du-
najca. Informacje o tym, że w No -
wym Sączu przeprowadzona 

zostanie wywózka, rozeszły się 
po getcie lotem błyskawicy. 

Akcja była realizowana 
krok po kroku. Najpierw wska-
zano, jaki bagaż deportowani 
mogą ze sobą zabrać, a podczas 
gromadzenia ludzi w punkcie 
zbiorczym odbierano od nich 
klucze do nieruchomości. Sa-
muel Kaufer relacjonował o ko-
lejnych rozkazach wydawanych 
przez Niemców: „Każdy winien 
zabrać klucze od mieszkań, zaś 
do kluczy mają być przycze-
pione karteczki z dokładnym 
adresem, jedzenia należy zabrać 
na 10 dni, rzeczy niezbyt wiele, 
aby znowu w drodze na stację 
nie odrzucać swych pakun-
ków”. To co do końca pozosta-
wało niedopowiedziane, to kie-
runek, w jakim zostaną skiero-
wane transporty. Oficjalnie in-
formowano, że zostaną wywie-
zieni na roboty „na wschód”.  

Następnie przeprowadzono 
selekcję. Samuel Kaufer wspomi-
nał: „Hamann przechodzi dum -
nie, władczo obok zgrupowa-
nych szeregów, mierzy każdego 
pogardliwym wzrokiem, wy-
biera wyłącznie samych zdro-
wych mężczyzn. Uderzeniem 
harapu w twarz daje znak, by 
dana osoba pobiegła do oddziel-
nej grupy. Ojcowie zostają ode-
rwani od swych dzieci, mężowie 
od żon. Wszystko to odbywa się 
cicho, jakby w śnie lunatycznym. 
Gdzieniegdzie słychać tylko przy-
tłumiony szloch”. 

 
Na placu zostały  
kufry, plecaki, walizki... 
W wyniku selekcji ok. 800–900 
młodych mężczyzn zostało wy-
branych i skierowanych do jed-
nej grupy. Wysłano ich głównie 
do obozów pracy, np. w Muszy-
nie, Nawojowej, Rytrze, Rożno-
wie, czy Sędziszowie Małopol-
skim. Pozostałych grupowano 
na uboczu. 

Wybranych do deportacji 
systematycznie zabierano i w ko-
lumnach odprowadzano na sta-
cję kolejową, gdzie kierowano 
ich do transportu. Na placu zo-
stały po  nich tylko kufry, ple-
caki, walizki i część garderoby. 

Ze stacji, w zamkniętych po-
ciągach towarowych w dniach 
23, 25, 28 sierpnia 1942 r. niemal 
16 tysięcy  Żydów z Nowego Są-
cza i okolic wywieziono do obo -
zu zagłady w Bełżcu. Po tych 
wydarzeniach nieliczni ucieki-
nierzy ukrywali się po tzw. aryj-
skiej stronie, do końca starając 
się walczyć o przetrwanie.

„SZUKAJĄ BŁĘDNYM WZROKIEM TYCH, 
KTÓRYCH JUŻ NA WIEKI UTRACILI…”

W upalne, sierpniowe dni 1942 r. Niemcy przeprowadzili akcję deportacyjną Żydów z Nowego Sącza  
i okolicznych miejscowości do obozu zagłady w Bełżcu. Wywieziono ich w przepełnionych wagonach,  

wyłożonych wapnem, o oknach otoczonych drutem kolczastym. Mija 80 lat od tych tragicznych wydarzeń

W okresie likwidacji gett i deportacji do obozów zagłady niektórzy Żydzi poszukiwali schronienia 
po tzw. aryjskiej stronie. Według historyków bardzo trudne jest podanie dokładnej liczby osób, 
którym udało się przeżyć
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ROZMAWIAŁ  
ROMAN GIEROŃ 

– Proszę o przedstawienie 
zbiorowego portretu ludno-
ści żydowskiej żyjącej 
w Mszanie Dolnej w przeded-
niu wybuchu II wojny świa-
towej 

– W Mszanie Dolnej 
mieszkała kilkusetosobowa 
społeczność żydowska. Wśród 
niej byli adwokaci, lekarze, 
przedsiębiorcy, kupcy, szyn-
karze, ale też mnóstwo biedo -
ty. Kilka zasłużonych rodzin, 
takich jak Langsamowie (ini-
cjatorzy pierwszej biblioteki), 
Weissbergerowie, Streimero-
wie, Rebhunowie, Aderowie, 
przyczyniło się do rozwoju 
miasta, prowadziło działal-
ność filantropijną oraz współ-
tworzyło kulturę. Ważne 
miejsce zajmowali także rze-
mieślnicy. W mieście było  
aż pięć żydowskich piekarni, 
z doskonałym pieczywem. 
Do szkół dzieci żydowskie 
chodziły wespół z chrześci-
jańskimi – w każdej klasie 
było kilku, kilkunastu żydow-
skich uczniów. 

– Jak w okresie dwudziestole-
cia międzywojennego kształ-
towały się relacje między spo-
łecznością żydowską a kato-
licką? 

– Generalnie była zgodna 
koegzystencja obydwu grup 
ludności. Przyjazne relacje 
sąsiedzkie i szkolne wspomi-
nali Henryk Zdanowski 
i Aleksander Kalczyński. Ra-
bin i proboszcz mieli często-
wać się wzajemnie macą 
i świątecznym ciastem. Żydzi 
w patriotycznych pochodach 
nieśli rodały. Zdarzały się an-
tysemickie zajścia i wybryki, 
zwłaszcza po odzyskaniu 
przez Polskę niepodległości. 
Szanowane osoby zapobiegły 
jednak rozprzestrzenieniu się 
rozbojów. Były także akcje 
narodowców, głównie na tle 
ekonomicznym. Warto do-
dać, że proboszcz Stabrawa, 
oskarżany przed wojną o taki 
właśnie ekonomicznie moty-
wowany antysemityzm, pod-
czas okupacji miał wzywać 
z ambony do pomocy żydow-
skim współobywatelom. 

– Jak wyglądało życie mszań-
skich Żydów w pierwszych 
miesiącach niemieckiej oku-
pacji? 

– Los Żydów od samego 
początku okupacji był nie 
do pozazdroszczenia.  
Już w pierwszych dniach 
po wkroczeniu Niemców, byli 
zmuszani do upokarzającej 
pracy, jak mycie im samocho-
dów czy czyszczenie butów. 
Byli także poddawani pu-
blicznym szyderstwom. 
Zarekwirowa no im własność 
oraz zostali praktycznie po-
zbawieni środków do życia. 
Burmistrz – folksdojcz Wła-
dysław Gelb wprowadził 
obowiązek noszenia żółtych 
szmat jeszcze przed oficjal-
nym rozporządzeniem władz 
niemieckich. Organizował 
o świcie tzw. gimnastykę, 
która była regularną torturą, 
zmuszał do codziennej pracy 
nawet dzieci. Przejął co lep-
sze nieruchomości – gmina 
urzędowała na przykład 
w domu adwokata Sterimera. 
Gelb zabraniał leczyć Żydów 
oraz żądał od nich nieustan-
nych kontrybucji, katował  
– często osobiście. Ludzie gło-
dowali, a dzieci nie miały jak 
w chłodne dni skorzystać 
z dożywiania w Samopo-

mocy Żydowskiej, bo nie 
miały butów. 

– Czy jesteśmy w stanie zre-
konstruować przebieg Za-
głady ludności żydowskiej 
w Mszanie Dolnej? Kiedy do-
szło do pierwszych mordów, 
egzekucji? 

– Zagłada w Mszanie Dol-
nej to głównie dwie zbiorowe 
egzekucje z 1942 r. przepro-
wadzone 1 maja i 19 sierpnia. 
Zginęło w nich blisko tysiąc 
żydowskich mieszkańców 
oraz grupa katolików żydow-
skiego pochodzenia. Poje-
dyncze osoby trafiły do obo-
zów zagłady i pracy – para-
doksalnie, właśnie kilka 
z nich przeżyło wojnę. Ale 
od września 1939 r. do po-
czątków 1943 r., żydowscy 
mieszkańcy zabijani byli po-
jedynczo lub grupami, głów-
nie w podwórzu budynku 
gminnego. Zabijał przeważ-
nie wzywany z Limanowej 
żandarm Wilhelm Ruby, ale 
kilka osób ma także na su-
mieniu Gelb. Jako jeden 
z pierwszych miał zostać za-
strzelony na cmentarzu kato-
lickim Dawid Scharf. Nato-
miast już 12 września 1939 r., 
Wehrmacht przywiózł 
z Rabki około 20 Żydów i roz-

strzelał ich w dolinie Raby. 
Szacujemy, że tych ofiar za-
bijanych poza wspomnia-
nymi egzekucjami z 1942 r. 
może być nawet 60-70. Po-
łowę nazwisk udało się nam 
ustalić. Są wśród nich, nie-
stety, także dzieci i osoby 
wydawane przez tutejszych 
mieszkańców – na szczęście, 
nielicznych. 

– Na stronie www.sztetlmsza-
nadolna.com opisała Pani hi-
storię ocalenia Mosze Jereda. 
Kim byli udzielający mu po-
mocy Stefania i Józef Wacła-
wikowie? 

– Wacławikowie byli 
prostymi, ubogimi rolnikami 
z gromadką dzieci. Mieszkali 
w jednej izbie, bez podłogi. 
A jednak znaleźli w niej 
miejsce dla uciekiniera  
z Zagłady, który w egzekucji 
19 sierpnia 1942 r. stracił 
żonę i córeczkę. „Widać  
będzie w tym roku urodzaj 
na ziemniaki, bo Pan Bóg 
zsyła nam jeszcze jedną  
duszę do wykarmienia”  
– miał powiedzieć Józef  
do rodziny, gdy Jered zapu-
kał do ich drzwi. Oni tak 
właśnie to rozumieli: Ewan-
gelia uczy, że trzeba podać 
rękę potrzebującemu. 

– Czy znamy losy innych oca-
lałych? 

– Przynajmniej większo-
ści, tak. Zostawieni wraz z Je-
redem do pracy w kamienio-
łomach: Abraham Borger, Lejb 
Gatterer, Moses Aftergutt, Jó-
zef Friedman i Hirsz Mastbaum 
uciekli z obozu pracy i – choć 
trafili później do różnych 
obozów, w tym KL Auschwitz, 
przeżyli. Po wojnie zamiesz-
kali w Izraelu, USA i Niem-
czech. Takiego szczęścia nie 
miał Józik Goldberger, który 
wykradł Niemcom kopię listy 
pomordowanych na Pańskim 
– bardzo cenną, bo to czasem 
jedyny ślad po ofiarach. Zgi-
nął w niejasnych okoliczno-
ściach. Jeszcze tragiczniejszy 
los spotkał Chaskiela Buchs-
bauma, który na Pańskim 
stracił 5 córek – próbował 
ukrywać się w lasach, jed-
nakże został wydany przez 
chłopa z Lubomierza, a na-
stępnie zastrzelony. Dora 
Zins, córka piekarza z Rynku, 
przeszła przez krakowskie 
getto, obóz w Płaszowie,  
KL Auschwitz, była pędzona 
w tzw. marszu śmierci, osta-
tecznie doczekała zakończe-
nia wojny. W Nowym Jorku 
dożyła 102 lat, rok wcześniej 
pokonując koronawirusa. 
Najstarszą żyjącą ocalałą jest 
Golda Chapnick z mszańskiej 
rodziny Gellerów. Uratowała 
ją ucieczka na wschód – choć 
należy dodać, że przeszła ge-
hennę. W Związku Sowiec-
kim ocalała także rodzina 
Streimerów (poza matką, która 
zmarła przy wyrębie lasów 
pod Archangielskiem), Jakub 
Weissberger oraz większość 
rodziny Rebhunów. 

– Jakie działania podejmujecie 
Państwo jako Fundacja Sztetl 
Mszana Dolna w związku 
z upamiętnieniem śladów 
obecności mszańskich Żydów? 

– To wielorakie inicjaty -
wy: edukacyjne, upamiętnie-
nia trwałe oraz gromadzenie 
i udostępnianie historii 
mszańskich Żydów. Te ostat-
nie działania znajdują finał 
na naszej stronie interneto-
wej – informacje bieżące po-
jawiają się także na naszym 
profilu na Facebooku. Pi-

szemy również i współtwo-
rzymy artykuły prasowe,  
audycje radiowe oraz repor-
taże. Działania edukacyjne  
to praca z młodzieżą, jaką po-
dejmuję przede wszystkim 
ja, jako nauczyciel, poprzez 
różne projekty własne, ogól-
nokrajowe, a nawet między-
narodowe. Cieszę się także, 
będąc zapraszaną do innych 
szkół – wierzę, że praca 
z młodzieżą to jedno z naj-
ważniejszych zadań. Ale edu-
kujemy także dorosłych 
mieszkańców, organizując 
spotkania w Urzędzie Miasta, 
czy bibliotece i podejmując 
tematy wspólnej historii oraz 
więzi chrześcijaństwa z juda-
izmem – ostatnio robimy  
to w ramach projektu „Opo-
wieść o dwukulturowej, 
przedwojennej Mszanie Dol-
nej”. Upamiętniamy w prze-
strzeni miasta życie i śmierć 
naszych żydowskich współ -
obywateli: przez nazwanie 
ostatniej ich drogi, na śmierć, 
na Pańskim, Aleją Pamięci 
Ofiar Holokaustu oraz po-
przez postawienie tablicy 
w miejscu zburzonej syna-
gogi. Na Rynku w Mszanie 
Dolnej, z naszej inicjatywy, 
rośnie Dąb Pamięci dla na-
szych zapomnianych Spra-
wiedliwych z dedykowaną 
im tablicą. Stawiamy także 
na cmentarzu żydowskim 
wspólny nagrobek dla wspo-
mnianych kilkudziesięciu 
ofiar – upamiętnionych do-
tychczas, także z naszej ini-
cjatywy, jedynie symboliczną 
drewnianą macewą od Fun-
dacji „Zapomniane”. Remon-
tujemy pomnik Ofiar na Pań-
skim, postawiony przez jed-
nego z ocalonych, Jakuba 
Weissbergera, który po blisko 
80 latach popękał i niszczeje. 
Próbujemy także ocalić 
od zapomnienia – pozostałe 
po wojennej i powojennej de-
wastacji – nagrobki na cmen-
tarzu żydowskim, fotografu-
jąc i odczytując znajdujące 
się na nich inskrypcje. Planu-
jemy również wydanie prze-
wodnika oraz marzymy o re-
nowacji zabytkowych ma-
cew. To wszystko wymaga 
jednak mrówczej pracy i fun-
duszy, o które zabiegamy.

PRZEDWOJENNE ŻYCIE,  
ZAGŁADA I UPAMIĘTNIENIE HISTORII 

MSZAŃSKICH ŻYDÓW
Rozmowa z Urszulą Antosz-Rekucką, społecznym opiekunem zabytków,  

założycielką i prezesem Fundacji Sztetl Mszana Dolna

Podczas trwania Aktion „Reinhardt” większość mszańskich Żydów została zamordowana 
na miejscu. Na zdjęciu panorama miejscowości Mszana Dolna, rzeki Raby i okolicznych gór 
w okresie dwudziestolecia międzywojennego
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