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Pragniemy pokłonić się cieniom andrychowskich Żydów, którzy przez wieki wro-
śnięci byli w społeczność naszej podbeskidzkiej „małej Ojczyzny”, razem z naszymi 
praojcami tworzyli jej historię. Najstarsi andrychowianie jeszcze ich pamiętają. Nasze 
pokolenie, urodzonych w czasie okupacji i po wojnie, już ich nie zastało. Żyją jednak 
w naszej wyobraźni, rozbudzonej wspomnieniami zawartymi w rozmowach starszych , 
którym mieliśmy okazję przysłuchiwać się w dzieciństwie: dr Zeilender, Judym andry-
chowski, serdecznie zaprzyjaźniony tak z współwyznawcami jak i z ludnością chrześci-
jańską; pan Lieblich, właściciel restauracji, uprzedzająco, wręcz legendarnie uprzejmy 
dla swych klientów; bracia Czeczowiczka, andrychowscy „Wokulscy” i wielu innych. 

Zanim jednak zaczniemy ich wspominać, nie sposób nie zatrzymać się na holo-
kauście; tak nazywali starożytni Żydzi, a także Grecy, ofiarę całopalenia, w czasie której
darowany Bogu obiekt spalany był w całości na popiół. Znanym powszechnie pojęciem 
Holokaustu posługujemy się dziś dla określenia eksterminacji ludności żydowskiej, pro-
wadzonej przez hitlerowców w czasie II wojny światowej. Wyniszczono wtedy fizycznie
w obozach masowej zagłady około 11 milionów europejskiej populacji żydowskiej.

Wśród męczenników holokaustu znaleźli się również Żydzi andrychowscy.
Jak wyraził Henryk Sienkiewicz „nieszczęście ma to do siebie, iż stoi, a człowiek, 

czy chce czy nie chce, musi iść w przyszłość, więc odchodzi od niego coraz dalej. Wle-
cze się wprawdzie za człowiekiem nić bólu i pamięci, ale coraz cieńsza, albowiem siła 
rzeczy jest taka, że żyje się jutrem”2. Holokaust jest „tragicznym przeszłości ołtarzem” 
nie tylko dla wyznawców religii Mojżeszowej, lecz również dla nas katolików i w ogóle 
Polaków, którzy przeżywają żydowski holokaust, ale również śmierć męczeńską swoich 
współwyznawców. W 60. rocznicę likwidacji andrychowskiego Getta uczcijmy chwilą 
milczenia pamięć męczenników Holokaustu. 

Żydzi mieszkali w Andrychowie już przed stanisławowską lokacją miasta. W przywi-
leju królewskim z 24 października 1767 roku Stanisław August Poniatowski oświadczył 
„… i Żydów chcę mieć za zdolnych do korzystania z praw miejskich.”3  Jak świadczą 
badania historyczno – etnologiczne, liczba rodzin żydowskich zamieszkujących tu od 
końca XVIII wieku systematycznie wzrastała, np. w 1799 roku było ich 9. Tworzyli 
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37 – osobową społeczność, co stanowiło 1,4 % ogółu mieszkańców. Wyznawcy mozaizmu 
zamieszkiwali także w okolicy, np. przy trakcie krakowskim w Inwałdzie (15 osób). Nie 
stwierdzono ich obecności wówczas w bardzo ubogich, południowych wioskach klucza 
andrychowskiego4. W ciągu wieku XIX liczebność oraz znaczenie gospodarcze tej grupy 
społecznej w Andrychowie – mieście i wsi (do 1886 r. Andrychów podzielony był na 
miasto i wieś) wybitnie wzrosło, przyczyniając się do uprzemysłowienia i kapitalizacji 
miejscowego tkactwa i przędzielnictwa, a także do napływu żydowskiego kapitału 
inwestycyjnego z innych krajów c. k. monarchii.

Według ustaleń dra Dawida Jakubowicza, na początku XIX wieku zaczęło tworzyć 
się tu „prawdziwe osiedle żydowskie”5. W czasach autonomii galicyjskiej ludność 
wyznania Mojżeszowego stanowiła okresowo ponad 17 % ogółu mieszkańców. Na 
Żydów przypadł mniej więcej taki sam odsetek liczby radnych (od 12 do 20 %). Źródła 
dostarczają przykładów konstruktywnej współpracy między przedstawicielami obydwu 
grup w Radzie, np. na posiedzeniu 8 lutego 1884 r. Maurycy Unger ofiarował własne
pieniądze na ustanowienie funduszu pomocy dla niezamożnych uczniów szkoły ludowej 
i postanowił, co Rada oczywiście przyjęła, że przez jeden rok będą korzystały z niego 
dzieci polskie, a przez następny żydowskie (naprzemiennie).

Liczba Żydów wśród mieszkańców Andrychowa zmalała w cyfrach bezwzględ-
nych i w odsetkach po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Nastąpiło to głównie 
z przyczyn ekonomicznych, gdyż łódzki ośrodek włókienniczy stał się konkurentem dla 
andrychowskiego przemysłu tkackiego, który przestał być tak intratny jak „za Austrii”, 
a część Żydów z nim związanych przeniosła się do Bielska i większych miast. Być może 
niektórzy zamożniejsi i bardziej związani z kulturą niemiecką wyznawcy religii Mojże-
szowej wyemigrowali z Andrychowa, np. do Austrii, czy też zmienili wyznanie. 

Można powiedzieć, że Żydzi podnieśli chłopskie tkactwo bawełniane w Andry-
chowszczyźnie do rangi przemysłowej, a także artystycznej. 

Już w latach siedemdziesiątych wytwórstwem skomplikowanych tkanin wzorzy-
stych, produkowanych techniką żakardową zajmował się, poza działalnością związaną 
z farbowaniem i wykańczaniem tkanin, Joachim Grunspan, pochodzący z Krosna. 
Zatrudnił on w swoim zakładzie 40 rękodzielników. Wyroby Grunspana, potocznie 
nazywane „gobelinami”, zachwyciły cesarza Franciszka Józefa tak wielce, że zamianował 
artystycznie uzdolnionego przedsiębiorcę swym nadwornym dostawcą. Po jego śmierci, 
a ostatecznie po I wojnie światowej, fabryka upadła, mimo prób ze strony syna, by ją 
prowadzić nadal.

Joachimowi Grünspanowi marzyło się uruchomienie wielkiej, przemysłowej tkalni 
mechanicznej w Andrychowie, gdzie większość mieszkańców od wieków trudniła się 
płóciennictwem, mogła więc stanowić fachową i tanią siłę roboczą6. Grunspan nie 
dysponował wystarczającą gotówką, a szacował, że potrzebne mu będzie na ten cel 
400 000 koron. Po uzyskaniu pozwolenia ze strony władz miejskich zwrócił się o po-
życzkę do Wydziału Krajowego we Lwowie, który zgodził się na udzielenie kredytu, 
ale pod warunkiem, że zostanie on zabezpieczony hipotecznie oraz spłacony w ciągu 
10 lat. Ambitny przedsiębiorca nie mógł dostarczyć takich gwarancji, więc nie zrealizował 
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swych planów. Dobrą koniunkturę wykorzystali bracia Czeczowiczka, Żydzi z Czech 
dysponujący kapitałem, którzy w latach 1905 – 1907 założyli tu pierwszą na terenie 
Galicji fabrykę włókienniczo – tkacką o pełnej nazwie Pierwsza Galicyjska Tkalnia 
Mechaniczna w Andrychowie. Fabryka znakomicie się rozwijała. Okresowo zatrudniała 
około 4000 pracowników (robotników, urzędników, nadzoru technicznego), dając 
pracę miejscowej ludności. Wielki kryzys 1928 - 1933 spowodował zmniejszenie stanu 
zatrudnienia. W tej sytuacji Czeczowiczka organizował emigrację zarobkową, między 
innymi do Francji, żeby rozładować dające się odczuć bezrobocie. 

Wysoko wykwalifikowana, kilkusetosobowa kadra inżynieryjno-techniczna i urzęd-
nicza Zakładu składała się głównie z Żydów. Firma wybudowała dla nich piękny gmach 
mieszkalny i biurowy, który do dziś służy miastu i nadal, tak jak w latach międzywo-
jennych, bywa nazywany przez starszych „Palestyną”.

Właściciel fabryki nie żałował pieniędzy na cele ekologiczne. Oczyszczalnia ście-
ków, jaka została wybudowana w Andrychowie w okresie międzywojennym była jak 
na owe czasy bardzo nowoczesna. Niektórzy spośród zatrudnionych legitymowali się 
dyplomami słynnych, specjalistycznych ośrodków naukowych, np. Henryk Silberman 
i Józef Rosenberg odbyli edukację w wysoko cenionej Szkole Technicznej w Zwiaku. 
Wpływało to na jakość wyrobów andrychowskich, które już wówczas były szeroko 
znane w Europie a nawet za oceanem. Po wojnie fabryka braci Czeczowiczka została 
upaństwowiona i rozbudowana (AZPB, Andropol). Przypadkowo, gdy zakładano filię
w Mucharzu, wykorzystano na ten cel miejsce byłej, tamtejszej fabryki nawozów sztucz-
nych Mathiasa Jakubowicza, również wyznawcy religii Mojżeszowej. Można stwierdzić, 
że pionierami przemysłu tkackiego w Andrychowie byli Żydzi, chociaż manufakturowe 
tkactwo chłopskie, bazujące na lnie, a potem na bawełnie (system nakładczy), kwitło na 
tym terenie już w czasach wczesnonowożytnych. Chłopi - rękodzielnicy nie mieli jednak 
środków finansowych i powiązań, by przeprowadzić odpowiednie transformacje indu-
strialne. Żydzi angażowali swój kapitał nie tylko w tutejsze tkactwo. Przedsiębiorczymi 
przemysłowcami innej branży okazali się np. Maurycy Mitler (garbarnia), Szymon Korn 
i Natan Aron Klapholz (wapiennicy), Salomon Ebel (produkcja cementu), Szymon Za-
der (wyrób wody sodowej i soków owocowych) oraz inni. Wielu trudniło się handlem 
i hurtownictwem, mniej liczni pracowali w rzemiośle.

Od 1879 roku gmina żydowska utrzymywała szkołę ludową dla dzieci swego wy-
znania. Dr Jakubowicz przypuszcza, że było to spowodowane dyskryminacją tychże 
dzieci w publicznej szkole, czego jednak wystarczająco nie dokumentuje, a nawet w jego 
rozumowaniu dają się zauważyć pewne paradoksy7. Gminy żydowskie utrzymywały 
własne szkoły, chedery, z wyboru, żeby zachować odosobnienie, tak jak i w dziedzinach 
społeczno-obyczajowych, językowych, obrzędowych, dystansując się w stosunku do 
środowiska i zapobiegając asymilacji. Zamknięte enklawy etniczno-obyczajowe mogły 
wzbudzać u przeciętnych współmieszkańców zaciekawienie ale i lęk, mogący wyzwalać 
agresję.

Żydzi andrychowscy z lat osiemdziesiątych XIX wieku należeli wyraźnie do postępo-
wych i niezawisłych, ale wcześniej być może ich oblicze religijno-ideowe przypominało 
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charakterem kahał wadowicki, czy kalwaryjski, a jako takie było inne, bardziej zacho-
wawcze, co mogło wywoływać ich potrzebę izolowania się od „gojów”, jak mozaiści 
nazywali z hebrajskiego innowierców. W czasach autonomicznych Żydzi uczęszczali 
do szkół publicznych w Andrychowie, najzdolniejsi kontynuowali naukę w gimnazjach 
wadowickim i bielskim, w różnych szkołach typu średniego, na uczelniach wyższych. 
Zamożniejsi rodzice dbali o dokształcanie dzieci w językach, muzyce, angażując pry-
watnych nauczycieli. Niezależnie od tego istniał cheder, gdzie w godzinach wolnych 
dzieci pobierały naukę Biblii oraz podstaw hebrajskiego i jidisz.

W 1884 roku gmina żydowska posiadała już osobowość prawną i była zorgani-
zowana, gdyż założyła własny cmentarz, zakupując na ten cel parcelę, która została 
na nią zaintabulowana. Funkcjonujący kahał potrzebował synagogi. Zbudowano ją 
w 1885 r. w stylu niemieckich synagog postępowych, z funduszów gminy, a głównie 
dzięki sponsoringowi ówczesnego prezesa kahału Maurycego Ungera. Wdzięczność 
prezesowi wyrazili współwyznawcy, wmurowując na jego cześć marmurową tablicę 
w westybulu synagogi. Mogła ona pomieścić 600 osób na siedząco. Dla kobiet wznie-
siono galerię. Synagoga miała świetną akustykę. Piękny wystrój malarski zawdzięczała 
Abrachamowi Thiebergowi z Zatora, dziadkowi Dawida Jakubowicza, zasłużonego
w gromadzeniu ocalałych pamiątek, dotyczących życia i działalności andrychowskiej 
i sąsiednich gmin żydowskich. Malowidła Thiebergera zostały odnowione wkrótce
przed wybuchem wojny.

Kahał andrychowski uznać można za postępowy, ekumeniczny i przyjazny spo-
łeczności miasta, a pod względem syjonistycznym dość awangardowy. Na najbardziej 
uroczyste święto Jom Kipur (Dzień Sądny), przypadające 10 września, przybywały do sy-
nagogi również osoby indyferentne, o czym wspomina Kronika, co rabinów zobowiązy-
wało do tym głębszych i wznioślejszych kazań, które odbijały się w środowisku szerokim 
echem. Napomknięty indyferentyzm mógł wiązać się z lewicującą propagandą ateizmu, 
szerzoną wówczas przez niektóre odłamy syjonistyczno-internacjonalistyczne.

W święta państwowe w synagodze odbywały się uroczyste nabożeństwa, w których 
uczestniczyli przedstawiciele magistratu, policji i różnych instytucji publicznych. Na 
wzniosłe ceremonie ślubne zapraszano również innowierców. Katolicy wstępowali, tak 
jak i Żydzi, z nakrytymi głowami, a podobnie Żydzi jako goście na ślubach kościelnych, 
zgodnie z odmienną tu tradycją, odsłaniali czoło. Pod koniec okresu międzywojennego 
funkcje kantora spełniał utalentowany wokalista Hanine Goldfinger, który swym śpie-
wem przyciągał do synagogi także Żydów indyferentnych i innowierców. 

Rabini i dajani andrychowscy byli ludźmi światowymi oraz wykształconymi, np. 
pierwszy znany kronikarzom tutejszy rabin, dr Józef Kobak (1828 - 1913), absolwent 
Uniwersytetu Lwowskiego, po wyjeździe z Andrychowa był kierownikiem szkoły i ka-
znodzieją w Lipto Sent Niklasz na terenie Słowacji, później rabinem w Bambergu, a pod 
koniec życia kaznodzieją i nauczycielem religii we Lwowie, jego rodzinnym mieście, 
gdzie również zmarł. Przebywając w Niemczech w latach 1856-1878 we Wrocławiu 
i Frankfurcie nad Menem. Opracował podręcznik gramatyki hebrajskiej dla szkół oraz 
dla samouków, ceniony w środowiskach żydowskich Europy. 

W Y D A R Z E N I A



123122 123122

Ostatni rabin tutejszego kahału Dawid Avigor (1897-1942) kształcił się w naukach 
żydowskich u swego ojca, rabina w Tyrawie wołoskiej, oraz u swego brata Jakuba, rabina 
w Borysławiu i Drohobyczu, a po wojnie w Meksyku. 

W czasie I wojny światowej uciekł z rodzicami do Pragi, gdzie jak podaje dr Jakubo-
wicz, „kontynuował nauki świeckie” pod kierunkiem tamtejszego rabina8. Dawid Avigor 
angażował się od młodości w ruchu syjonistycznym. Wkrótce po I wojnie światowej 
należał do przywódców organizacji Mizrachin w okręgu sanockim, był członkiem jej 
krakowskiej egzekutywy, obejmującej działalnością Małopolskę zachodnią i Śląsk. 
Jako działacz organizacji Mizrachi wprowadzony został do zespołu dyrektorskiego 
żydowskiego gimnazjum Tachkemoni w Krakowie. Podczas wykonywania rabinatu 
w Andrychowie prowadził kursy judaistyczne dla młodzieży i wykłady z Talmudu dla 
dorosłych w tutejszej gminie oraz w okolicy. Jak świadczy całokształt jego działalności, 
w kursy te wplatał zapewne również treści syjonistyczne. Każda mniejszość etniczna 
ma prawo do rozwijania idei narodowo-demokratycznych, szanując jednak dominację 
i tradycję narodową państwa, w którym żyje.

Dawid Avigor publikował artykuły w lwowskim „Idiszer Tagblat” oraz w warszaw-
skiej „Jidisze Sztimie”. Felietony ukazywały się co tydzień pod pseudonimem „Rodigwa”, 
powstałym z odwrócenia liter w nazwisku autora. Analiza merytoryczna publicystyki 
Avigdora pozwoliłaby stwierdzić, jaki był posmak jego syjonizmu, czy miał on charakter 
antypolski, czy też nie, gdyż koloryt ideowy propagatorów syjonizmu był różnoraki. 
Internacjonalizm, w powstanie i rozwój którego ateiści żydowscy mieli znaczny wkład, 
a także podobnej natury programu typu „… über alles”, doprowadziły do zaistnienia 
totalitaryzmów, które okazały się nieszczęściem, zwłaszcza dla żydowskiej grupy reli-
gijno-etnicznej.

Syjoniści w Andrychowie byli w ogóle aktywni, mięli poparcie gminy i zaplecze 
lokalne w gmachu kahału. Do pierwszych działaczy judaistycznych w mieście należał 
Herman Grzyb. Zorganizował on w 1912 r. grupę inicjatywną, której celem miało być 
szerzenie idei syjonistycznych oraz propagowanie żydowskiego skautingu. Do Andrycho-
wa zaglądali także syjoniści z innych miast. Z Bielska przybywał tu od 1916 r., zazwyczaj 
w Chanuka, Michał Berkowicz (profesor gimnazjalny). Chanuka, czyli ośmiodniowe 
święto odnowienia i uświęcenia, usytuowane było w kalendarzu hebrajskim tak, że 
przypadło w grudniu. Borkiewicz spotykał się w tych dniach z współwyznawcami 
i przyjaciółmi, wygłaszał referaty, dyskutował i uświadamiał w kwestii syjonizmu. Po 
I wojnie światowej ruchem syjonistycznym kierował Herman Hammer, który obejmował 
swą działalnością prelekcyjną nie tylko Andrychów, lecz również sąsiednie miasteczka 
i wioski. 

Gorliwymi syjonistkami bywały także panie. W mieście działało zrzeszenie „Frauen 
Ferein Union”, które powołało osobne koło syjonistyczne „Wizo”. Gorliwością wyróżniały 
się np. panie Berta Krumholtz, Berta Superman, Ala Landau, Mania Lowicz. Działaczy 
syjonistycznych wspierała słynna rodzina Feliksów (przekazała nawet nieruchomości, by 
wspomóc dokształcanie Żydów w sprawach rolnictwa). Od 1930 r. do wybuchu wojny 
cała działalność syjonistyczna kierowana była przez organizację młodzieżową „Akiba”, 
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założoną przez Polę Biter z Dziedzic. Istniały jeszcze inne organizacje syjonistyczne, 
zwłaszcza wśród młodzieży. Zbierano pieniądze na rzecz Funduszu Narodowego. 
W każdym domu żydowskim znajdowała się skarbonka do wrzucania datków na ten cel, 
pobierano dobrowolne składki np. przy wpisie do Złotej Księgi Keren Kajetem, a także 
z okazji ślubów oraz rozmaitych uroczystości rodzinnych. Zgromadzone fundusze 
wysyłano do Centrali w Krakowie.

Społeczeństwo Izraela do dziś wysoko ceni byłych rabinów i syjonistów andrychow-
skich. 16 lutego 1966 r. na specjalnym posiedzeniu Rady Religijnej w Tel Awiwie nadano 
nowo założonej bibliotece w Ramat Karniel imię działacza syjonistycznego, a jedno-
cześnie rabina andrychowskiego Dawida Awigdora. Niewielka gmina żydowska w An-
drychowie stała się szeroko znana dzięki swym wybitnym przemysłowcom, lekarzom, 
rabinom. Międzywojenna „Encyklopedia Judaica” Klatzkina nie uwzględniła małych 
kahałów, ale uczyniła wyjątek dla Andrychowa ze względu na jego wybitnych rabinów, 
którzy doczekali się opracowań biograficznych. Chociaż gmina została zniszczona, pa-
mięć o niej trwa nadal dzięki zasługom oraz osobowości i indywidualności należących 
do niej niegdyś Żydów. Wiele szczegółów i zjawisk związanych z problematyką żydowską 
wymaga gruntowej eksplantacji w historycznych i panelowych ujęciach.

(...)
Powyższy tekst został wygłoszony na otwarciu ekspozycji poświeconej andrychowskim 

Żydom w Muzeum Historyczno – Etnograficzne w Andrychowie prowadzonym przez
Edwarda Wincentego Szlagora.

Prof. Henryka Kramarz – historyk, wykładowca Akademii Pedagogicznej w Krakowie.

Przypisy
1 Referat oparty został głównie na excerptach z źródeł z archiwów polskich i zagranicznych, zgromadzonych 

przez p. mgr Edwarda Wincentego Szlagora (w): Muzeum Historyczno – Etnograficzne w Andrychowie
2 H. Sienkiewicz (za:) Księga cytatów z polskiej literatury pięknej, ułożona przez Pawła Hertza i Władysława 

Kopalińskiego, Warszawa 1975, s. 443.
3 Przywilej lokacyjny Miasta Andrychowa, Archiwum Państwowe w Oświęcimiu, Akta Miasta Andrychowa.
4 M. Kulczykowski, Dwa wieki miasta  Andrychowa (1767 – 1967), Kraków 1967, s. 42
5 D. Jakubowicz, wstęp (w:) Księga pamiątkowa byłych gmin żydowskich Wadowic, Andrychowa, Kalwarii 

i Myślenic. Redagował i tłumaczył z hebrajskiego dr Dawid Jakubowicz, Nakładem Irgunu olim Wadowic,
Andrychowa, Kalwarii, Myślenic i Suchej, w Izraelu 1968, s. 148.

6 M. Kulczykowski, Andrychowski ośrodek płócienniczy w XVIII i XIX wieku, Wrocław-Warszawa-Kraków-
-Gdańsk 1972, passim.

7 D. Jakubowicz, op. cit., s. 149, 157.
8 J. Dawidowicz, op. cit., s. 150.
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Po raz pierwszy w Wadowicach zorganizowano wystawę poświęconą historii społecz-
ności żydowskiej mieszkającej w mieście i w okolicach do II wojny światowej . W okresie 
od sierpnia do października 2004 roku w Muzeum Miejskim można było oglądać liczne 
zdjęcia, dokumenty i pamiątki, które częściowo przybliżyły losy tej mniejszości. 

Scenariuszem i realizacją ekspozycji zajęła się Katarzyna Iwańska, która od wielu 
lat dokumentuje przeszłość wadowickich Żydów. W gromadzenie eksponatów czynnie 
włączyła się Cecylia Berkowitz, przewodnicząca Związku Imigrantów z Izraela. Dzięki 
jej zaangażowaniu udało się zebrać rodzinne pamiątki od Żydów wywodzących się 
z Wadowic, a dzisiaj rozsianych po całym świecie. Przez cały rok na ręce organizatorów 
przysyłano zdjęcia, dokumenty i relacje, które do tej pory skrzętnie przechowywano 
w domowych archiwach, a które w jakiś sposób wiązały się z historią wadowickich 
Żydów. Nie zabrakło najcenniejszych pamiątek Jerzego Klugera, Zygmunta Ehrenhalta, 
Kurta Rosenberga, Anny Halińskiej i rodziny Jakubowiczów, reprezentowanej przez 

WYSTAWA 

WADOWICCY ŻYDZI

Cecylia Berkowitz podczas uroczystości otwarcia wystawy

W Y S T A W A



125124 125124

Tadeusza Jakubowicza, prezesa Żydowskiej Gminy Wyznaniowej w Krakowie. Na apel 
organizatorów odpowiedzieli również wadowiczanie, głównie potomkowie tych, którzy 
w czasie wojny ratowali i pomagali Żydom. 

Uroczyste otwarcie wystawy zbiegło się z 61 rocznicą likwidacji wadowickiego getta. 
Wydarzenie to zamknęło właściwą historię wadowickich Żydów. Wśród zagranicznych 
gości, przybyłych na otwarcie znalazła się grupa osób, odwiedzająca rodzinne strony 
po raz pierwszy od czasu zakończenia wojny. Wystawa stała się więc dobrą okazją do 
spotkań po latach. W przemówieniach wygłoszonych podczas uroczystości m. in. przez 
Cecylię Berkowitz i Zygmunta Ehrenhalta przypomniano udział Żydów w walkach 
o wolność ojczyzny, tragiczne dzieje narodu - okres holokaustu i zagłady oraz wspomi-
nano Polaków, którzy z narażeniem życia pomagali Żydom. Wyrażono również nadzieję, 
że wystawa poszerzy wiedzę o historii społeczności żydowskiej, głównie wśród młodego 
pokolenia. Otwarciu towarzyszyła promocja książki „Podróż do źródeł pamięci”, którą 
prezentował i podpisywał sam autor Uri Huppert.

Ekspozycja podzielona została na dwie części. W pierwszej, zgromadzone judaika, 
wypożyczone głównie z Muzeum Historii Miasta Krakowa, stanowiły tło do opowie-
ści o bogactwie żydowskiej kultury i tradycji. Pośród zgromadzonych przedmiotów 
związanych z kultem religijnym czołowe miejsce zajął zwój Tory, nie zabrakło również 
siedmioramiennej menory, dwustuletniego Talmudu i chust zwanych tałesami. Każde 
żydowskie święto reprezentowane było przez kilka judaików. Początek ekspozycji 
uzupełniły rodzinne fotografie. Druga część natomiast stanowiła próbę nakreślenia
osiemdziesięcioletniej historii społeczności żydowskiej w mieście. Przypomniano 
początki i organizację gminy, zaakcentowano działalność stowarzyszeń i organizacji 
żydowskich, nie pominięto również żydowskich żołnierzy oraz ich udziału w walkach 
narodowo – wyzwoleńczych. Nie zabrakło pamiątek związanych z okresem zagłady, 
zdjęć obozowych, dokumentów z KL Auschwitz i planu getta. Przywołano pamięć 
o Polakach, którzy czynnie włączyli się w walkę z holokaustem, ratowali Żydów i zostali 
nagrodzeni tytułem Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata. Szczególną uwagę zwró-
cono na kontakty wadowickich Żydów z Ojcem Świętym Janem Pawłem II i przyjaźń 
papieża z Jerzym Klugerem, kolegą z lat szkolnych. Na końcu ekspozycji wspomniano 
także o cmentarzu żydowskim, usytuowanym na granicy z Tomicami, który do dzisiaj 
świadczy o historii wadowickich Żydów. 

Wystawie towarzyszył bezpłatny folder.

Joanna Pytlowska

Wystawa Wadowiccy Żydzi, 20.08-05.10.2004r.,
kurator wystawy Katarzyna Iwańska
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Afikoman – ostatni kawałek chleba przaśnego, spoży-
wanego w czasie wieczerzy paschalnej.

Aron Ha – Kodesz – (święta skrzynia), zwana 
również Arką Przymierza, w synagodze szafa 
ołtarzowa, w której przechowuje się zwoje Tory, 
wbudowana zwykle we  wschodnią ścianę, wska-
zująca symbolicznie kierunek Jerozolimy. Otwiera 
się ją podczas ważniejszych modlitw.

Aszkenazim – aszkenazyjczycy, od słowa Aszke-
nasz, jakim w średniowieczu nazywano  Niemcy, 
określenie stosowane wobec Żydów Środkowej 
i Wschodniej Europy, których łączył wspólny język 
– jidysz. Obecnie termin ten zwykle odnosi się do 
Żydów pochodzenia europejskiego, w odróżnieniu 
od Żydów z krajów orientalnych.

Azkara – spotkanie poświęcone ofiarom zagłady.
Bar micwa - (hebr. „syn nakazów bożych”), w trzy-

nastym roku życia każdy chłopiec żydowski staje się  
odpowiedzialny za swe uczynki i zaczyna wkładać 
tefilin w czasie modlitwy.

Beit hakneset – (synagoga, bożnica) najważniejsza 
instytucja religijna w życiu Żydów.

Beit Hamidrasz – (dom nauki) wykorzystywany za-
równo do studiów religijnych jak i do modlitwy.

Biblia – (hebr. Tanach) Stary Testament obejmujący 
według tradycyjnego podziału żydowskiego nastę-
pujące księgi: Tora (Pięcioksiąg), Newiim (Prorocy, 
21 ksiąg), Ketuwim (Pisma, 13 ksiąg).

Bima – centralne podium w synagodze, skąd odczy-
tuje się zwój Tory i skąd kantor prowadzi modlitwy 
zgromadzenia.

Cadyk – (człowiek sprawiedliwy), charyzmatyczny 
przywódca religijny chasydyzmu, cieszący się naj-
wyższym autorytetem wśród współwyznawców.

Chaluc – pionier
Chamec – ocet, który sporządzono z win oraz tzw. 

sycery (ocet piwny); także gorzko-kwaśny napój, 
który wywoływał stany oszołomienia i był używany 
przez lekarzy. 

Chanuka – (hebr. odnowienie, restauracja), święta 
upamiętniające zwycięstwo Machabeuszy nad 
pogańskimi wojskami syryjsko – greckimi i wzno-
wienie kultu religii mojżeszowej w odrestaurowanej 
Świątyni Pańskiej (rok 165 p.n.e.).

Chasyd – (hebr. „Prawy, sprawiedliwy, bogobojny”), 
nazwa używana na ogół zwolenników chasydyzmu, 
zapoczątkowanego przez Izraela Baal Szem Towa 
w XVIII w.

Cheder – (hebr. „izba”) elementarna szkoła żydow-
ska, w której chłopcy pod kierunkiem nauczyciela 
zwanego rebe uczyli się Tory, później Talmudu. 
Nauka obejmowała trzy grupy wiekowe: od 3-5, 
6-7, 8-13 lat.

SŁOWNIK

TERMINÓW ŻYDOWSKICH

Chewra Kadisza – Bractwo Pogrzebowe zajmujące 
się urządzaniem pogrzebów rytualnych.

Czulent – żydowska potrawa spożywana w sobotę, 
składa się z mięsa wołowego,  ziemniaków, kaszy 
i fasoli. Garnek z całą zawartością wstawia się do 
pieca w piątek. W sobotę nie wolno Żydom palić 
ognia.

Dajan – sędzia sądu rabinicznego, czyli Beit Dinu.
Diaspora – (gr. rozproszenie) termin używany na 

określenie wszystkich krajów poza Palestyną, 
w których mieszkają Żydzi.

Gabaj, gebe, l.mn. gabaim – urzędnik gminny, często 
członek zarządu synagogi, zajmujący się sprawami 
administracyjnymi. 

Gemara – (od czas. gemar – kończyć) oznacza zakoń-
czenie, jest zbiorem komentarzy uzupełniających 
do Miszny. Wraz z Miszną tworzy Talmud.

Hachszara – przygotowanie grupy chaluców (pionie-
rów) do pracy na roli i w przemyśle w Palestynie.

Hagada – legenda o wyjściu Żydów z Egiptu. Czyta 
się ją w wieczór paschowy po seserze.

Hawdala – (oddzielenie, wyróżnienie), błogosławień-
stwo odmawiane na zakończenie sztabu lub świąt, 
oznaczający koniec dnia świątecznego i początek 
powszedniego.

Hechaluc – pionier
Irgun – związek
Jarmułka – nakrycie głowy w formie półkolistej 

czapeczki, zszytej z 6 prostokątnych kawałków 
materiału. Na terenach byłej Galicji jarmułki były 
noszone na co dzień i od święta.

Jesziwa – l.mn. Jesziwot lub Jeszybot, uczelnia na 
której odbywa się studia talmudyczne. Główną 
formą nauki studentów jest analizowane i dys-
kutowane tekstów talmudycznych w zespołach 
dwuosobowych. Szkoła kształcąca rabinów i na-
uczycieli religii.

Jidysz – język, którym posługiwała się większość Ży-
dów aszkenazyjskich do II wojny światowej. Powstał 
w średniowieczu na podłożu dialektów zachodnio 
– środkowo – niemieckich z dodatkiem elementów 
aramejsko – hebrajskich, romańskich i słowiań-
skich. Zapisywany alfabetem hebrajskim.

Jom Kipur – (Dzień Pojednania) – obchodzony dzie-
siątego dnia miesiąca tiszri. Według  tradycji, los 
każdego człowieka, który nie został jednoznacznie  
określony w Rosz Haszana rozstrzyga się właśnie 
w Jom Kipur.

Kabała – tradycyjnie i najczęściej używany termin 
na określenie tajemnych nauk judaizmu i mistyki 
żydowskiej. W XIII w ukazało się podstawowe 
dzieło kabały – Zohar.
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Kaddisz – modlitwa aramejska głosząca chwałę Boga, 
zaznaczająca przerwę między częściami nabożeń-
stwa w synagodze i odmawiana przez żałobników. 
Do jej  odmówienia wymagana jest obecność co 
najmniej dziesięciu mężczyzn.

Kalendarz hebrajski – księżycowo – słoneczny opar-
ty na roku księżycowym liczącym 354 dni. W celu 
wyrównania różnicy stosunku do roku słonecznego, 
dodaje się co 2 lub 3 dodatkowy trzynasty miesiąc 
przestępny (zw. drugim adar), co powoduje, że 
poszczególne miesiące przypadają o tej samej porze 
roku. Dzieli się na 12 miesięcy rozpoczynających się 
od nowiu księżycowego, liczących po 29 lub 30 dni. 
Rok religijny rozpoczyna się jesienią pierwszego 
dnia miesiąca tiszri. Nazwy miesięcy wywodzą 
się   z tradycji babilońskiej. Pełny cykl kalendarza 
zamyka się w okresie 12 lat.

Kantor – śpiewak prowadzący modlitwy w synagodze.
Kaszer – (odpowiedni, zdatny) – stąd koszerny, w ro-

zumieniu rytualnym, słowo określające zdolność 
pewnych rzeczy, przedmiotów do stosowania ich, 
posługiwania się nimi a także prawidłowość wyko-
nania pewnych czynności, rytuałów i ceremonii.

Kibbuc – wspólnota wiejska w Izraelu, zorganizowa-
na na zasadach socjalistycznych.

Kirkut – cmentarz żydowski.
Kitel – biała szata noszona dawniej w każdy szabat i z oka-

zji większych uroczystości przez głowę rodziny oraz 
przez pana młodego podczas ceremonii ślubnej, służy 
również jako okrycie, w którym grzebie się zmarłych.

Kohen – kapłański potomek z rodu kapłanów Świątyni 
Jerozolimskiej.

Maca – okrągły suchy placek pieczony ze specjalnie 
przygotowanej mąki i wystudzonej wody, bez dodat-
ku soli i innych przypraw. Nakaz religijnego spożywa-
nia macy obowiązuje w czasie święta Pesach, zwanego 
też świętem Mac lub Świętem Przaśników.

Macewa – (pomnik, nagrobek, postument) – rodzaj 
nagrobku utworzonego przez pionowo  ustawioną 
płytę kamienną o prostokątnym, trójkątnym lub 
półkolistym zwieńczeniu, pokrytą inskrypcją, często 
zdobioną symbolicznymi płaskorzeźbami, obrazują-
cymi pochodzenie, przymioty czy imię zmarłego.

Magen Dawid – (tarcza Dawida) – sześcioramienna 
gwiazda, powstała z dwóch nałożonych  na siebie 
trójkątów równobocznych; oficjalnym symbolem
judaizmu stała się dopiero w XVII wieku. W 1897 
roku Światowa Organizacja Syjonistyczna uznała 
ten symbol za swój znak, a później umieszczono 
go także na fladze państwa Izrael.

Małamed – nauczyciel w chederze.
Menora – świecznik ośmioramienny, używany w cza-

sie świąt Chanuka. Jest jednym z  symboli Świątyni 
Jerozolimskiej i judaizmu.

Midrasz – (od czas. darasz – studiować, nauczać, 
wyjaśniać) – komentarz do ksiąg biblijnych, 
ułożony w formie przypowieści, również metoda 
interpretacji zagadnień prawnych.

Mincha – modły odmawiane o dowolnej porze po 
południu przed zachodem słońca.

Minjan – zgromadzenie złożone z dziesięciu Żydów 
płci męskiej powyżej 13 roku życia,  niezbędne do 
odprawiania publicznych modłów w synagodze 
i niektórych ceremonii  religijnych np. odczytania 
Tory, odmówienia modlitwy za zmarłych.

Miszna – kodeks prawny, dzieło stanowiące zbiór 
nauk prawnych judaizmu, przez setki lat przekazy-
wanych ustnie, będących podmiotem badań wielu 
pokoleń uczonych. Kodyfikatorem ostatecznej wer-
sji Miszny był Tannaita, rabi Jehuda ha Nasi.

Mizrachi –(hebr. „wschodni”) tutaj organizacja syjo-
nistów- ortodoksów uprawiała politykę narodowo- 
żydowską w duchu religijnym i syjonistycznym, pro-
pagując  jednocześnie ideę modernizowania kultury 
żydowskiej na zasadach religijnych oraz akceptację 
świeckiej kultury nowoczesnej.

Mohel – mężczyzna dokonujący rytualnego aktu 
obrzezania.

Mykwa – basen z wodą służący do rytualnych 
oczyszczeń ludzi i sprzętów. Powinna umożliwiać 
całkowite zanurzenie ciała. Pierwotnie zawierała 
źródło wody naturalnej.

Pesach – święto wiosenne obchodzone w miesiącu 
nisan na pamiątkę wyjścia Żydów z Egiptu. Rozpo-
czyna się wieczerzą paschalną zwaną Seder mającą 
ściśle określony porządek.

Pinkas – księga pamiątkowa.
Purim  - (losy) święto radości obchodzone w miesiącu 

adar na cześć cudownego ocalenia  Żydów w Persji. 
Potężny Human na dworze króla Achaszwerosa przy-
gotował zagładę Żydów i dał królowi do podpisania 
odpowiedni dekret. Za sprawą żony króla, Estery i jej 
wuja Mordechaja Żydzi zostali uratowani a Haman 
zawisnął na szubienicy. W synagodze w to święto 
czytana jest Księga Estery, a chłopcy przy każdym 
wymawianiu imienia Hamana stukają kołatkami 
i wymachują grzechotkami. Poza tym dzieci przebra-
ne za kolędników obchodzą wszystkie domy i odgry-
wają przedstawienia zwane Purim Spiel. Występują 
w nim: Achaszweros, król Persji, Human Mordechaj, 
Estera, pierwsza żona króla, Waszti i głupek Wajeza-
ta. Otrzymują za to datki. W czasie trwania święta 
ludzie obdarowują się prezentami. Okres karnawału 
żydowskiego, zabaw i maskarad.

Rabi, rebe – przywódca chasydów, nauczyciel
Rabin – od średniowiecza rabin jest funkcjonariu-

szem gminy żydowskiej (kahału) i przysługuje 
mu orzecznictwo w sprawach rytuału (koszer), 
interpretacja prawa żydowskiego, nadzór nad 
nauczaniem, chederem, jesziwą.

Reb – tytuł wyrażający szacunek, to samo co „pan”.
Rosz Haszana – (hebr. „początek roku”), przypada 

na pierwszy dzień miesiąca tiszri. Według tradycji 
święto to przypomina stworzenie świata oraz dzień 
sądu. Charakterystyczną cechą święta jest trąbienie 
na rogu lub trąbce.
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Seder – (porządek) – uczta wieczorna pierwszego 
wieczora święta Pesach, w czasie której Żydzi 
przestrzegają ustalonego rytuału spożywania 
potraw symbolizujących niewolę ich przodków 
w Egipcie.

Sefardim – sefardyjczycy, termin odnoszący się do 
Żydów wypędzonych z Hiszpanii (Sfarad – Hiszpa-
nia) i Portugalii, a w późniejszych czasach osiedla-
jących się w Holandii, na południu Europy oraz na 
Bliskim Wschodzie.

Sukkot – (święto szałasów) znane w Polsce także pod 
nazwą Święto Kuczek, obchodzone  w miesiącu 
tiszri na pamiątkę 40 – letniej tułaczki na pustyni, 
po wyjściu Żydów z Egiptu. Także święto zakoń-
czenia zbiorów.

Szabat – dzień wypoczynku w judaizmie, trwający 
od zachodu słońca w piątek do zachodu  słońca 
w sobotę. Główny dzień kultu i wspólnych modlitw. 
Przestrzeganie i wypełnianie nakazów dotyczących 
szabatu podlega ścisłym rygorom.

Szacharit – codzienne modły poranne, odprawiane 
po nastaniu świtu, zanim upłynie pierwszy kwa-
drans dnia. Odmawiając szacharit w dni powsze-
dnie zakłada się Tallin i tefilin.

Szames – człowiek wykonujący najprostsze prace 
w synagodze (sprzątanie, zapalanie świec itp.)

Szewuot – (Święto Tygodni) – święto nadania Tory 
na górze Synaj. Główną częścią modłów  tego 
dnia jest uroczyste odczytanie Dziesięciu Przy-
kazań, także święto pierwszych zbiorów pszenicy 
i owoców.

Szochet – człowiek uprawniony do rytualnego uboju 
zwierząt. Formalne uprawnienie stanowi  świadec-
two wystawione przez rabina.

Szofer – róg barani, w który dmie się z różnych okazji, 
szczególnie w Rosz Haszana. 

Szomer Hacair – (lub Haszomer Hacair- młoda 
straż) młodzieżowa organizacja syjonistyczno-so-
cjalistyczna łącząca w swej działalności elementy 
skautingu i kolektywizmu przygotowująca pionie-
rów) do pracy fizycznej w Palestynie.

Szulchan Aruch – (nakryty stół), kodeks żydow-
skich praw religijnych i cywilnych opracowany 
przez Józefa Karo (1488 – 1575), oparty tylko na 
sefardyjskich autorytetach rabinicznych i praktyce 
sefardyjskiej. Uzupełniony przez polskiego rabina 
Mojżesza Isserlesa. Stał się kodeksem obowiązują-
cym wszystkich Żydów. 

Syjonizm – ruch narodowy i towarzysząca mu ide-
ologia, stworzone około 1895 r. przez  T. Hertla, 
głoszące konieczność stworzenia żydowskiego 
państwa na obszarze Palestyny w celu przetrwa-
nia Żydów jako narodu po powstaniu Izraela 
(w 1948 r.)- ideologia państwowa.

Tahara – (oczyszczenie) przygotowanie zmarłego 
do pogrzebu.

Tallin, tałes – prostokątny kawałek tkaniny z frędz-
lami wzdłuż krótszych boków, nakładany  przez 
mężczyzn podczas modlitwy. Zwykle biały w czar-
ne pasy, wykonany z wełny, nieraz bawełny lub 
jedwabiu, pod warunkiem, że frędzle będą z tego 
samego materiału.

Tallin katan – (inaczej Talit kutn) mały tałes noszony 
stale pod ubraniem przez pobożnych  Żydów. Z jego 
czterech rogów zwisają cecesy. 

Talmud – (nauka, studiowanie) zbiór tradycyjnych 
praw judaizmu uzupełniających Biblię. Składa się 
z Miszny i Gemary. Obejmuje Halachy (przekazy 
ustne) i Agady. Talmud został opracowany w dwóch 
niezależnych wersjach: jerozolimskiej i babilońskiej. 
Talmud Jerozolimski ukończony w IV wieku, spisa-
ny w języku zachodnio – aramejskim jest bardziej 
zwięzły i prosty w swej treści. Talmud Babiloński, 
ukończony na początku VI wieku, trzy razy dłuż-
szy od Jerozolimskiego, napisany został w języku 
wschodnio – aramejskim. Talmud  Babiloński 
zawiera wiadomość na temat historii, obyczajów 
i prawa żydowskiego, będąc wciąż przedmiotem 
dalszych komentarzy.

Talmud Tora – (nauka studiowania Prawa) – uważa-
na za najważniejszy religijny obowiązek  człowieka. 
Termin ten oznacza także utrzymywaną przez gmi-
nę szkołę religijną dla biednych dzieci lub towarzy-
stwo społeczne pomagające ubogim uczniom.

Tanach – Pięcioksiąg, Księgi Proroków i Pismo 
Święte.

Taszlich – obrzęd odrzucania grzechów w czasie 
Rosz Haszana. 

Tefilin – (filakterie) niewielkie skórzane pudełeczka 
w kształcie sześcianu, przywiązywane za pomocą 
czarnych rzemieni do lewego ramienia i czoła. 
Zakłada się je podczas modlitwy porannej w dni 
powszednie. Zawierają cztery fragmenty Tory spi-
sane na pergaminie. Noszony tylko przez mężczyzn, 
którzy ukończyli 13 rok życia.

Tisza Be – aw -  (dziewiąty dzień miesiąca aw) tra-
dycyjny dzień żałoby i postu z powodu  zburzenia 
Świątyni Jerozolimskiej przez Nabuchodonozora 
i Tytusa, symbol wszystkich prześladowań i nie-
szczęść narodu żydowskiego, utraty niepodległości 
narodowej i cierpień na wygnaniu.

Tora – (nauczanie, doktryna, nauka) – powszechnie 
przyjęte znaczenie: Prawo, odnosi się do pierwszych 
pięciu ksiąg Biblii (Rodzaju, Wyjścia, Kapłańskiej, 
Liczb, Powtórzonego Prawa). W tradycji utrzymy-
wało się długo przekonanie, iż autorem Pięcioksięgu 
był Mojżesz. Badania podważyły tę opinię – Tora 
jest dziełem wielu autorów, powstałym na prze-
strzeni długiego czasu, najprawdopodobniej od 
X do V wieku p.n.e. W szerszym znaczeniu Tora to 
nauka i wiedza w ogóle.

Opracowanie słownika: Katarzyna Iwańska
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