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PPrzez całe średniowiecze Żydzi w Europie Zachodniej, szczególnie w Hiszpanii 
i Francji, byli okrutnie prześladowani i mordowani na tle uprzedzeń kulturowych i reli-
gijnych. Dopiero w Polsce Piastowskiej znaleźli w miarę spokojny azyl. Zaowocowało to 
w tej społeczności na przestrzeni wieków rozkwitem cywilizacyjnym. Tu - jak wiadomo 
- powstała największa społeczność żydowska, narodził się chasycyzm. Mimo występują-
cych tu i ówdzie konfliktów z chrześcijanami, rozwinęło się szkolnictwo, potem powstały 
partie polityczne różnych odcieni. W społeczności, przeważnie ortodoksyjnej, nastąpił 
rozwój nauk talmudycznych, powstała słynny lubelska Jesziwa.

W całym kraju na przełomie XIX i XX wieku Żydzi tworzyli różnorodną, kipiącą 
życiem społeczność. I wtedy wybuchła II Wojna Światowa, która polskim Żydom przy-
niosła Zagładę.

Inspiracją do napisania tego zarysu historii społeczności żydowskiej było spotkanie 
2 maja 2000 r. w Książu Wielkim z młodzieżą żydowską ze Stanów Zjednoczonych, 
wracającą z KL Auschwitz-Birkenau, z Marszu Żywych.

Nikt, poza mną nie potrafił opowiedzieć im o ich przodkach, żyjących tu przed wojną, 
a o których chcieli się dowiedzieć. 

W okresie międzywojennym znałem wiele rodzin żydowskich, przyjaźniłem się 
z rówieśnikami, z którymi w latach 1931 – 1939 chodziłem do szkoły. Mój Ojciec, Jan 
Piotr, był cenionym przez sąsiadów żydowskich murarzem, remontującym im kuchnie, 
piece kaflowe. Zaułek osobiście niezwykle szanowanego rabina N.N. Szapiro, autora 
dzieła Tehilim – Psalmy Dawida, wydanego w 1928 r. w Biłgoraju. Po naftę, sól 
i cukier chodziłem do sklepu „Rojzy”. W pamięci mam wszystkie szczegóły z życia tej 
społeczności aż do Zagłady w 1942 r.

Dużą pomocą w napisaniu tego szkicu udzieliła mi moja siostrzenica Sławomira 
Madejska – Tkaczyk, której serdecznie dziękuję.

Podziękowanie kieruję również do Pana Jana Jagielskiego z Instytutu Żydowskiego, 
który udostępnił mi niektóre publikacje o Żydach z Książa Wielkiego, znajdujące się 
w Instytucie.

Publikacja ta - moim zdaniem - jest potrzebna, gdyż obecnie mieszkańcy Książa Wielkiego 
niewiele, lub zupełnie nie wiedzą o zamieszkałej tu licznej społeczności żydowskiej.

WSTĘP
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KKsiąż Wielki, to niezwykłe miejsce, z jednej strony to wieś pozostająca dzisiaj 
gdzieś na uboczu głównych szlaków komunikacyjnych, życia politycznego i kultu-
ralnego kraju, z drugiej strony jednak było kiedyś siedzibą bogatych i znaczących 
polskich rodów, ma za sobą wielowiekowe tradycje miejskie i niezwykle bogatą 
historię. A historia ta już od XVII wieku związana była z szybko rosnącą i rozwi-
jającą się tu wspólnotą żydowską. Na przełomie XIX i XX wieków ponad połowę 
mieszkańców Książa Wielkiego stanowili żydzi. Głównym zajęciem tej społeczności 
był handel i rzemiosło: krawiectwo, szewstwo, szklarstwo. Prowadzili większość 
sklepów i piekarń w mieście. Żydzi zachowali swój odrębny język, wyznanie i oby-
czaje, czuli się jednak związani z ojczyzną jaką od pokoleń była dla nich Polska. 

W okresie od odzyskania przez Polskę niepodległości do wybuchu II wojny świato-
wej tłumnie uczestniczyli we wszystkich uroczystościach patriotycznych, a w imie-
niny przywódców państwa Prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego 
i Marszałka Józefa Piłsudskiego w bożnicy odbywały się uroczyste modły w ich 
intencji. Przebieg modłów przychodzili oglądać także nieżydowscy mieszkańcy mia-
sta – goje. W tym czasie w całym kraju żydzi tworzyli liczną, różnorodną, kipiącą 
życiem społeczność. I wtedy wybuchła II wojna światowa, która polskim żydom 
przyniosła zagładę.

W takim właśnie dwukulturowym polsko-żydowskim Książu urodził się i wycho-
wał autor tej publikacji. W jego wspomnieniach wciąż żyją jego żydowscy kole-
dzy szkolni, sąsiedzi, znajomi sklepikarze i rzemieślnicy. Barwne śluby i wesela, 
żydowskie święta i jarmarki, śpiewy i modły, dostojne stroje, długie czarne chałaty 
i maleńkie mycki na głowach, a w chłodne dni grube kapoty i lisie czapy, wszystko 
to stanowiło nieodłączny element życia tego miasteczka. 

PRZEDMOWA
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Żydowski Książ Wielki przestał istnieć na jego oczach. W 1942 r. Jerzy 
Żelaśkiewicz był świadkiem tej zagłady. Wraz z nadejściem niemieckich wojsk jesie-
nią 1939 r. i ustanowieniem władzy okupacyjnej dla mieszkańców Książa zaczęły 
się czasy strachu i terroru. Z miesiąca na miesiąc coraz cięższe szykany dotykały 
też ludność żydowską. Kolejno pojawiały się niemieckie rozporządzenia: o zakazie 
używania języka hebrajskiego, konfiskacie samochodów i motocykli, wprowadzeniu 
godziny policyjnej, obowiązku noszenia opasek z gwiazdą Syjonu, o pracy przymu-
sowej, o ograniczeniu szkolnictwa, a wreszcie także odebraniu przydziałów żywnoś-
ciowych. Władze okupacyjne drukowały antyżydowskie plakaty i artykuły w tzw. 
prasie gadzinowej. Autor wspomina jak nocami dowodzony przez niego oddział 
organizacji konspiracyjnej Szarych Szeregów zrywał i niszczył rozlepione za dnia 
plakaty, aż Niemcy po kilku dniach musieli zrezygnować z tej formy antyżydowskiej 
propagandy.

Od odebrania im kartek żywnościowych w październiku 1940 r. przez blisko dwa 
lata wielkoksiąscy żydzi musieli liczyć na pomoc sąsiadów-chrześcijan w zdobywaniu 
mąki i innych artykułów żywnościowych. W Książu żyli w warunkach tzw. otwarte-
go getta i, pomimo wprowadzanych przez okupanta coraz to bardziej drakońskich 
restrykcji, nikt nie spodziewał się tragedii, która miała nadejść. Kilkanaście boga-
tych rodzin żydowskich uzyskało w Konsulacie ZSRR w Krakowie wizy na wyjazd 
do Sowietów. Ci co zostali, stali się przedmiotem szykan i brutalnego traktowania. 
Niemieccy urzędnicy, gestapowcy i oficerowie policji w towarzystwie członków 
policji żydowskiej (JOD) zaczęli grabić co cenniejsze mienie. 

We wtorek 24 sierpnia 1942 r. żydzi zostali powiadomieni, że następnego dnia 
zostaną przewiezieni do getta w Miechowie. Wiele rodzin postanowiło ratować 
się ucieczką. Przez kilka następnych dni i tygodni Niemcy wyłapywali i mordo-
wali uciekinierów. Wieczorem, w przeddzień wywózki, w domu autora pojawiło 
się rodzeństwo Ajdla i Abram, byli przerażeni i całkowicie załamani. Rodzina 
Żelaśkiewiczów ukrywała swoich żydowskich przyjaciół przez prawie dwa miesią-
ce w przygotowanej już wcześniej kryjówce w stodole. Później zorganizowano ich 
przerzut do Krakowa. Niestety ich dalsze losy nie są znane. Brak wiadomości od 
Ajdli i Abrama każe domyślać się najgorszego. 
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Polska była jedynym krajem okupowanym przez Niemców, gdzie za ukrywanie 
żydów karano śmiercią całą rodzinę, mimo to wielu Polaków starało się pomagać 
swoim żydowskim przyjaciołom i sąsiadom. Organizowano kryjówki lub transport 
do miejsc, które wydawały się bardziej bezpieczne. Część wielkoksiąskich żydów 
szukała schronienia w lasach lub w Krakowie, pozostali zostali zgromadzeni 25 sierp-
nia na rynku Książa. Było ich około 500 osób. Przy akompaniamencie wrzasków 
i poszturchiwań żandarmów i członków JOD, załadowano ich na chłopskie furman-
ki i pod nadzorem policji wywieziono do Miechowa, skąd większość trafiła do obo-
zów zagłady. Z ustaleń autora wynika, że po drodze, w lesie Strzyganiec, 6 km przed 
Miechowem, zamordowano około 100 osób - kobiet, starców i dzieci. Po likwidacji 
getta, wielkoksiąski kirkut stał się miejscem kaźni, przeprowadzono tu kilka egzekucji 
zbiegłych żydów, mężczyzn i kobiet. Jesienią 1942 roku na rozkaz władz okupacyj-
nych rozpoczęto likwidację cmentarza. Płyty nagrobne (macewy) wyrwano i wyko-
rzystano do budowy chodników. W okazałej synagodze urządzono magazyn.

Po wojnie macewy wróciły na kirkut. Do swojej wsi nie wrócili jednak jej dawni 
mieszkańcy. Młodzi mieszkańcy dzisiejszego Książa niewiele wiedzą o zamieszkują-
cej tu kilka wieków ludności żydowskiej, głęboko przecież zżytej ze społecznością 
chrześcijańską. 

Ponad pół wieku po wojnie autor spotkał się tu z grupą młodych żydów ze Stanów 
Zjednoczonych, kilkoro z nich szukało w Książu Wielkim śladów swoich przodków. 
Właśnie to spotkanie w maju 2000 roku, gdy stał w głębokiej ciszy u stup zruj-
nowanej bożnicy i snuł swoje wspomnienia przed wzruszonymi młodymi ludźmi, 
stało się impulsem do napisania tej książki. Jerzy Żelaśkiewicz chciał ocalić od 
zapomnienia dawny Książ i jego mieszkańców, opowiedzieć o ich codziennym życiu 
i tragicznych losach. Opisał to, co sam widział i zapamiętał, dodatkowe informacje 
czerpał z archiwów, wywiadów z mieszkańcami i publikacji historycznych. Książka 
nie mówi o anonimowych członkach społeczności żydowskiej. Poznajemy kon-
kretnych ludzi, ich rodziny, imiona i nazwiska, styl życia i obyczaje. Wstrząsające 
informacje o ich zagładzie na zawsze pozostaną w naszej pamięci.

Magda Cieszkowska, 
Fundacja „Polsko-Niemieckie Pojednanie”
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KKsiąż Wielki is an extraordinary place. On the one hand, the village is situated 
somewhere aside of the main communication routes, political and cultural life of 
the country. On the other hand, however, it used to be the residence of wealthy and 
prominent Polish families; it has centuries-old, municipal traditions and extremely 
rich history. Since 17th century this history has been closely related to the rapidly 
growing and developing there Jewish community. At the turn of the 19th and 20th 
centuries, the Jews constituted more than half of the inhabitants of Ksiaż Wielki. 
The main occupations of the community were trade and handcraft: tailoring, shoe-
making and glass-making. They used to own most of the shops and bakeries in the 
village. The Jews maintained their own language, religion and customs, however, 
they felt close connection to their home country, which Poland has meant to them 
for generations. 

In the period between the regaining of the independence by Poland and the 
outbreak of the Second World War, they participated in all patriotic celebrations 
and during the name day celebration of heads of Polish State, Ignacy Mościcki and 
Marshal Józef Piłsudski, a synagogue was a place of festive prayers on their behalf. 
Prayers were witnessed by non-Jewish inhabitants – the Goys. At this period, the 
Jews constituted a numerous, diverse and vivid community in the entire country. 
And then the Second World War broke out and it resulted in the extermination of 
the Polish Jews.

In such bicultural Polish-Jewish Książ, the author of this publication was born 
and brought up. Jewish schoolmates, neighbours, acquainted shop assistants and 
craftsmen are still alive in his memories. Colourful wedding ceremonies and recep-
tions, Jewish celebrations and vanity fairs, singing and prayers, fine clothes, long, 
black gabardines and tiny skull-caps, and on cold days warm coats and fur caps. All 
those things constituted an indispensable element of the village’s life. 

PREFACE
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The Jewish Książ Wielki ceased to exist right before its eyes. In 1942 Jerzy 
Żelaśkiewicz witnessed this great destruction. With the arrival of the German 
troops in the autumn 1939, and the establishment of the occupation authority 
for the inhabitants of Książ, the times of fear and terror began. Every subseque-
nt month meant increasingly severe harassments also for the Jewish commu-
nity. New German regulations appeared: ban on using the Hebrew language, 
the confiscation of cars and motorcycles, introduction of the police hour, the 
duty of wearing a ribbon on the sleeve with the star of Zion, compulsory labor, 
restriction of education, and eventually even deprivation of food allotments The 
occupation authorities printed some anti-Jewish posters and articles in so-called 
“prasa gadzinowa”. The author remembers how the commended by him division 
of conspiracy organization “Grey Ranks” ripped off and destroyed the posters 
that were distributed during the day, and so finally the Germans had to give up 
this form of anti-Jewish propaganda. 

Since depriving them of the food stamps, in October 1940, for almost two years 
the Jews of Książ had had to rely on help of their neighbors - the Christians, by 
collecting flour and other food products. In Książ they lived in conditions of so-cal-
led open ghetto, and despite ever worse restrictions introduced by the occupant, 
nobody expected the tragedy that was about to happen. A couple of wealthy Jewish 
families received in the embassy in Cracow visas needed to emigrate to the Soviet 
Union. Those who stayed became objects of chicaneries and violence. German offi-
cials, Gestapo and police officers accompanied by the member of the Jewish Ghetto 
Police (JOD) started to confiscate valuable goods. 

On Tuesday, 24th August 1942, the Jews were informed that on the following 
day they would be taken to the ghetto in Miechanów. Many families found the 
escape as the only rescue. Over the next several days and weeks Germans caught 
and murdered the escapers. In the evening, on the day before the transport, the 
sibling Ajdla and Abram appeared in the house of the author, they were scared and 
completely depressed. Family Żelaśkiewicz had hidden their Jewish friends in the 
earlier prepared hideout in a stable for almost two months. Later on, their transfer 
to Cracow was organized. Unfortunately, their further lot remains unknown. Lack 
of news from Ajdla and Abram indicate that the worst happened. 
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Poland was the only country occupied by Germans, where whole families were 
killed for hiding Jews. Despite it, many Polish people tried to help their Jewish 
friends and neighbors. Hideouts and transport to seemingly safer places were orga-
nized. Some of the Jews of Książ sought escape in forests or in Cracow, the rest of 
them was summoned on the square market in Książ on 25th August. There were 
approximately 500 people. Accompanied by screams and pushing by the Jewish 
Ghetto Police, they were loaded onto carts and taken to Miechów under supervi-
sion of the police. From there most of them were deported to concentration camps. 
From author’s findings it stems that on the way to Miechów, 6 km from it, in the 
forest Strzyganiec, 100 people were murdered – women, the elderly and children. 
After Ghetto’s liquidation, the Jewish cemetery in Książ became a place of suffering, 
many executions of Jews, men and women who tried to escape were performed 
here. In the autumn 1942 the liquidation of the cemetery on command of the 
occupation authorities began. Gravestones were removed and used for building 
pavements. In the once impressive synagogue a warehouse was made. 

After the war, the gravestones returned to the Jewish cemeteries. The former 
inhabitants, however, did not return to their village. The young inhabitants of the 
present Książ know little about the Jewish community that lived here a few centu-
ries ago, which was very closely attached to the Christian community. 

More than half a century after the war, the author had a meeting with a group of 
young Jews from the United States, several of them sought in Książ Wielki some traces 
of their ancestors. This exact meeting in May 2000, when he stood deep in thought at 
the foot of the destroyed synagogue and told his memories to the crowd of thoroughly 
touched young people, inspired him to write the book. Jerzy Żelaśkiewicz wanted to 
prevent the previous Książ and its inhabitants from being forgotten. He described what 
he saw and remembered, any further information was taken from archives, interviews 
with inhabitants, and historical publications. The book does not say anything about 
anonymous members of the Jewish community. We have the chance to meet specific 
people, their families, names and surnames, lifestyles and customs. The dreadful infor-
mation about their extermination will remain in our memories forever. 

Magda Cieszkowska, 
Foundation for Polish-German Reconciliation
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KKsiąż Wielki ist ein besonderer Ort. Einerseits ist es ein Dorf - abseits größerer 
Verkehrswege, vom politischen und kulturellen Geschehen des Landes abges-
chieden. Andererseits war es einst die Residenz von bedeutenden wie auch woh-
lhabenden Familien und kann auf eine jahrhunderte lange Stadttradition sowie 
eine ungeahnt reiche Geschichte zurückblicken. Diese Geschichte wurde schon 
seit dem 17. Jh. durch die schnell anwachsende und sich entwickelnde jüdische 
Gemeinde geprägt. So waren in der Zeit vom 19. zum 20. Jahrhundert die meisten 
Menschen von Książ Wielki Juden, die hauptsächlich dem Handel und Handwerk 
der Schneiderei, Schusterei oder Glaserei nachgingen. Auch die Mehrheit aller 
Geschäfte und Bäckereien wurde von Ihnen geführt. Und obwohl die Juden ihre 
Sprache, Religion und Bräuche beibehielten, fühlten Sie sich ihrer Heimat verbun-
den. Viele waren über Generationen hinweg zu Polen geworden.

In der Zeit von der Wiedererlangung der Unabhängigkeit Polens bis zum 
Zweiten Weltkrieg haben die jüdischen Bewohner zahlreich an patriotischen 
Feierlichkeiten teilgenommen. An den Namenstagen der Staatsoberhäupter, wie 
dem des Präsidenten Ignacy Mościcki und des Marschalls Józef Piłsudski, wurde für 
diese in den Synagogen gebetet. Zu jenen Anlässen kamen oft auch nichtjüdische 
Bewohner, um dies zu beobachten. Die Juden im ganzen Land stellten eine zahl-
reiche, vielfältige und lebendige Gemeinschaft dar, die mit dem Überfall auf Polen 
und dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges vernichtet wurde. (Während dieser 
Zeit stellten die Juden im ganzen Land eine zahlreiche, vielfältige und lebendige 
Gemeinschaft dar. Und dann brach der Zweite Weltkrieg aus, der den polnischen 
Juden die Vernichtung brachte.) 

VORWORT
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In diesem bikulturellen, jüdisch-polnischen Książ wurde der Autor dieser 
Publikation, Jerzy Żelaśkiewicz, geboren und großgezogen. In seinen Erinnerungen 
leben seine jüdischen Schulfreunde, Nachbarn, bekannte Ladenbesitzer und 
Handwerker noch heute: Lebhafte Bilder von Trauungen und Hochzeitsfeiern, 
jüdischen Feiertagen und Jahrmärkten, Gesängen und Gebeten, vornehmer 
Kleidung, langen schwarzen Kaftanen sowie kleinen Kappen auf den Köpfen; und 
an kalten Tagen waren die dicken Mäntel, und Pelzmützen zu sehen. All das stellten 
die unverzichtbaren Momente des täglichen Lebens dieses Städtchens dar. 

Das jüdische Książ Wielki hörte vor Jerzy Żelaśkiewiczs Augen auf, zu existieren. 
1942 war er Zeuge dieser Vernichtung. Mit dem Einmarsch der deutschen Armee 
im Herbst 1939 und der Errichtung der Besatzungsmacht für die Bewohner von 
Książ begann eine Zeit der Angst und des Terrors. 

Von Monat zu Monat sah sich die jüdische Bevölkerung immer boshafteren 
Schikanen ausgesetzt. Unentwegt wurden neue Erlasse verordnet: Verbot der hebräis-
chen Sprache, Konfiszierungen von Wagen und Motorrädern, Einführung einer 
Polizeistunde, Armbandpflicht mit dem Davidstern, Zwangsarbeit, Beschränkung 
des Schulwesens und schließlich der Entzug von Nahrungsmittelzuteilungen. 

Die Besatzungsmacht ließ antijüdische Plakate und Presseartikel in den 
Hetzblättern drucken. Der Autor erinnert sich, wie der von ihm angeführte Trupp 
der konspirativen Widerstandsorganisation „Graue Reihen” nachts, die am Tage 
aufgeklebten Plakate, herunterriss und zerstörte, so dass die Deutschen nach einiger 
Zeit auf diese Art der antijüdischen Propaganda verzichteten.

Seit dem Entzug der Lebensmittelkarten im Oktober 1940 waren die Książer Juden 
bei der Beschaffung von Nahrungsmittel, wie etwa Mehl und anderen notwendigen 
Waren, auf die Hilfe ihrer christlichen Nachbarn angewiesen. In Książ erlebten sie 
die Bedingungen eines offenen Ghettos. Trotz der immer drakonischer werdenden 
Restriktionen der Deutschen erwartete niemand die Tragödie, die kommen sollte. 
Lediglich weniger als zwanzig der wohlhabenden jüdischen Familien erhielt im 
Konsulat der UdSSR in Krakau Einreisevisa für die Sowjetunion. Diejenigen, die 
zurück bleiben mussten, waren schweren Schikanen und Brutalitäten ausgesetzt. 
Deutsche Beamte, Gestapo- und Polizeioffiziere in der Begleitung des Jüdischen 
Ordnungsdienstes (JOD) begannen mit dem Raub wertvoller Güter. 
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Am Dienstag, den 24. August 1942, wurden die Juden informiert, dass sie am 
darauf folgenden Tag in das Ghetto in Miechow gebracht werden sollten. Viele 
Familien sahen in der Flucht die Hoffnung, sich retten zu können. In den nächsten 
Tagen und Wochen wurden die Flüchtlinge jedoch verfolgt und ermordet. Abends, 
am Vortag des Abtransports, tauchte das Geschwisterpaar Ajdla und Abram im 
Haus des Autors auf. Sie waren entsetzt und vollkommen verzweifelt. Die Familie 
Żelaśkiewicz versteckte ihre jüdischen Freunde fast zwei Monate lang in einem 
schon vorher dafür vorgesehenen Versteck im Stall. Später organisierte man einen 
Übergang nach Krakau. Leider ist ihr weiteres Schicksal unbekannt. Eine fehlende 
Nachricht von Ajdla und Abram lässt Schlimmstes vermuten. 

Polen war das einzige von Deutschland besetzte Land, in dem für das Verstecken 
von Juden die Todesstrafe für die gesamte Familie drohte. Trotzdem entschieden 
sich viele Polen, ihren jüdischen Freunden und Nachbarn zu helfen. Man orga-
nisierte Verstecke oder Transporte zu Orten, die als sicherer galten als jene, an 
denen sie sich aufhielten. Einige der Książer Juden suchten Unterschlupf in den 
Wäldern oder in Krakau. Der noch im Ort verbleibende Teil von Ihnen wurde am 
25. August auf dem Marktplatz zusammengetrieben. Es waren etwa 500 Personen, 
die unter den Schreien und Stößen der Mitglieder des Jüdischen Ordnungsdienstes 
auf Bauernwagen geladen und unter Aufsicht der Gendarmerie nach Miechow 
transportiert wurden. Von dort aus deportierte man die Mehrheit von Ihnen in 
Vernichtungslager. Aus Recherchen des Autors geht hervor, dass unterwegs in dem 
sechs km vor Miechow entfernten Wald Strzyganiec etwa 100 Personen ermordet 
wurden – Frauen, Alte und Kinder. Nach der Auflösung des Ghettos wurde der 
Jüdische Friedhof in Książ Wielki zum Ort der Folter. Hier wurden Exekutionen 
von geflüchteten Juden, Männern und Frauen vollzogen. Im Herbst 1942 wurde 
auf Befehl der Besatzungsmacht mit der Zerstörung des Friedhofs begonnen. 
Grabsteine wurden herausgerissen und zum Straßenbau weiterverwertet. In der 
beträchtlichen Synagoge wurde ein Lager eingerichtet. Nach dem Krieg kehrten 
die Grabsteine auf den Friedhof zurück. Wer nicht zurückkehrte waren jedoch die 
ehemaligen Bewohner. Junge Menschen des heutigen Książ wissen nicht viel über 
die einst jahrhundertelang niedergelassene jüdische Bevölkerung, die mit der chris-
tlichen Gemeinde eng zusammengelebt hatte. 
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Über 50 Jahren nach dem Krieg traf sich der Autor mit einer Gruppe junger Juden 
aus den Vereinigten Staaten. von denen einige in Książ Wielki nach den Spuren 
ihrer Vorfahren suchten. Dieses damalige Treffen im Mai 2000 gab dem Verfasser, 
als er in bedachter Ruhe am Fuße der zerstörten Synagoge stand und vor bewe-
gten jungen Menschen seine Erinnerungen erzählte, den Impuls, dieses Buch zu 
schreiben. Jerzy Żelaśkiewicz wollte das frühere Książ mit seinen Einwohnern vor 
dem Vergessen bewahren und über ihr tägliches Leben sowie tragisches Schicksal 
erzählen. Er beschrieb das, was er selbst gesehen und in Erinnerung behalten hat. 
Seine Erzählungen ergänzte er mit weiteren Informationen und Aussagen, die 
er aus Archiven, Interviews mit den Einwohnern von Książ sowie historischen 
Publikationen gewann. Das Buch handelt nicht von anonymen Mitgliedern der 
jüdische Gemeinde. Wir lernen konkrete Menschen kennen, ihre Familien, Vor- 
und Nachnamen, ihren Lebensstil und ihre Sitten. Die entsetzlichen Berichte über 
ihre Vernichtung bleiben immer in unserem Gedächtnis. 

Magda Cieszkowska, 
Stiftung „Polnisch-Deutsche Aussöhnung“
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W północnej części Wyżyny Miechowskiej, na lewym brzegu Nidzicy, przy drodze 
E-7, leży Książ Wielki.

Należy on do tych osad w Polsce, które mają starą metrykę historyczną. Natrafił 
na nią jeden z historyków polskich, kiedy przeglądał archiwum zakonu cystersów 
w Jędrzejowie. Przy znalezionej przez niego wzmiance o Książu Wielkim (Xiaz 
Magnus) jakiś skryba klasztorny napisał – rok 1120. [1]

Przywileje miejskie otrzymał za królewskich rządów Władysława Łokietka. 
Królowa Jadwiga na prośbę dziedzica Książa - Spytka z Melsztyna przeniosła miasto 
w 1385 r. z prawa polskiego na magdeburskie.

Rola Książa Wielkiego poważnie wzrosła w latach osiemdziesiątych XIV wieku, 
kiedy to został miastem powiatowym. Ażeby pobieżnie zorientować się w rozpięto-
ści granic powiatu wielkoksiąskiego, wystarczy wspomnieć, że obejmował on wów-
czas takie miasta jak Miechów, Wolbrom, Żarnowiec i Jędrzejów, że jego granica 
północna sięgała rzeki Nidy.

W latach 1558-1562 miasto należało do kasztelana Jana Bonera. W 1582 prze-
szło na własność Myszkowskich, a w 1727 - Wielkopolskich. Prawami miasta 
Książ Wielki cieszył się do 1869 r., kiedy to za udział mieszkańców w Powstaniu 
Kościuszkowskim 1794 r. a później Styczniowym 1863 r., carat odebrał prawa miej-
skie. Funkcję miasta powiatowego spełniał Książ Wielki aż do ostatniego rozbioru 
Polski. [2]

Trudno jest ustalić kiedy po raz pierwszy osiedlili się Żydzi w Książu Wielkim i na 
jakich warunkach zostali oni przyjęci. Podobnie jak w innych osiedlach, tak samo i tutaj 

ROZDZIAŁ I

 Zasiedlanie miasta 

1. Eugeniusz Madejski, Historia Księża Wielkiego, maszynopis przygotowany do druku. 
2. Tamże
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wyznaczono dla nich getto. Powszechnie wiadomo, że w Polsce Piastowskiej znajdowali 
gościnę i opiekę na specjalnych prawach. W Polsce południowej, gdzie warunki klima-
tyczne były podobne jak na Zachodzie, skąd przybyli, liczba ich rosła niepomiernie przez 
duży przyrost naturalny. Napływ zwiększył się również na skutek ucieczek z terenów 
wschodnich Rzeczypospolitej, gdzie w okresie buntów kozackich padali ofiarą rzezi. [3]

Osiedlali się w miastach, rzadziej na wsi. Chronieni przez prawo i przywileje, 
mieli zapewniony samorząd w swoich kahałach. Od rdzennej ludności odgrodzeni 
byli żargonem (idisz) wyznaniem i obyczajami. Dość szybko opanowali handel, 
szynkarstwo (a wsi – karczmarstwo) lżejsze zawody, jak krawiectwo, szewstwo, 
szklarstwo. Co bogatsi byli źródłem lichwiarskiego kredytu, nie znanego dotychczas 
w Polsce, niecnego sposobu zarobkowania. Tym sposobem czasami doprowadzali 
do ruiny dwory szlacheckie. [4]

Powoli asymilowali się z mieszczaństwem, chociaż i tu mimo przywilejów i opieki 
prawa nie byli bezpieczni.

Legenda o żydowskim mordzie rytualnym dotarła za nimi z Zachodu i znalazła 
żyzny grunt. Przyczyniał się do tego nasz typ religijności. Mimo wszystko odgrywali 
z czasem znaczną rolę w życiu gospodarczo-społecznym miast.

Upadek i rozbiory Rzeczypospolitej Żydzi ksiąscy odczuwali na równi z patrio-
tycznym mieszczaństwem i szlachtą. Znany jest udział Żydów z Książa Wielkiego 
w Powstaniu Kościuszkowskim i wojnach napoleońskich. Tak np. w bitwie 4 kwietnia 
1794 pod Racławicami brał udział 7 pułk pieszy, wystawiony przez miasto i okoliczne 
wsie. Czwarta półrota pułku składała się wyłącznie z młodych Żydów [16-25 lat] pod 
dowództwem podbrygadiera (stopień podoficerski) Szmula Olmesa. Po bitwie, w której 
„śmiele stali, dużo ich zginęło” Tadeusz Kościuszko mianował go podporucznikiem.

6 czerwca tegoż roku w bitwie pod Szczekocinami wielkoksiąski pułk pieszy został 
całkowicie rozbity. Niemal czwarta półtora zginęła w ataku z kosynierami Bartosza 
Głowackiego na wojska rosyjskie. [5]

3. Historia Żydów, Wyd. „Judaica”, Warszawa 1929 
4. Marian Kukiel, Dzieje Polski Porozbiorowe 1795 -1921, wyd. B. Świderski, Londyn 1963. 
5.  Jan Pacholski, Wojciech Bartosz Głowacki, bohater spod Racławic, Kraków 1948 r. 
    Witold Łukaszewicz, Targowica i Powstanie Kościuszkowskie, wyd. MON, Warszawa 1953 r. 
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Miejscem ich zamieszkania była zachodnia 
część miasta, tam gdzie stoi synagoga [obecnie 
w ruinie], wzniesiona w pierwszych dziesiąt-
kach XIX wieku. Wokół niej koncentrowały 
się domostwa, Cheder, mykwa, dom przed-
pogrzebowy oraz koszerna rzeźnia plactwa. 
Z biegiem lat getto okazało się dla nich cias-
nym i zaczęli budować domy w południowo-
zachodniej części miasta.

Wg informacji kanonika Kochańskiego[6], 
który wizytował parafię św. Wojciecha 
w 1783 r. w Książu Wielkim mieszkało 70 
Żydów. Nie posiadali oni oddzielnej gminy 
i należeli do kahału pińczowskiego. Podaje on 
ponadto, że 1 września 1847 r. Żydzi otrzyma-
li z Kurii Biskupiej w Krakowie pozwolenie na założenie własnej szkoły i kirkutu.

Inne dane o liczbie Żydów w 1783 r. podaje w swej pracy Adam Pekala [7]. Miało 
tu mieszkać 157 Żydów, to jest 24,7% ludności, a gmina wyznaniowa istniała już 
przed rozbiorami. Takie same dane podaje Krzysztof Urbański. [8]

W 1827 r. spisu ludności całego Królestwa Kongresowego dokonała Komisja 
Rządowa Spraw Wewnętrznych i Policji. W spisie tym znalazł się Książ Wielki ze 
swoimi 752 mieszkańcami, w tym 393 Żydów, czyli 45% ludności miasta.

Z biegiem lat wzrastała nieznacznie liczba mieszkańców Książa. W 1864 r. liczba 
ich doszła do 910, przy czym ludności katolickiej było 432, a więc 46,9% ogólne-
go zaludnienia. Gdy w poprzednich latach Żydzi zawsze stanowili mniejszą część 
mieszkańców, to w owym czasie o 6,2% przewyższa katolików. [9]

Naczelnik powstania 1974 r. – Tadusz Kościuszko

6. Archiwum Kapit. Krak. Nr 54, Akta wizytacji w 1783 r., str. 30
7. Adam Pękala, Żydowskie ślady w województwie Kieleckim i Radomskim, Radom 1992
8. Krzysztof Urbański, Gminy żydowskie małe w województwie kieleckim w okresie międzywojennym, Kielce 2006 r.
9. Tabela miast, wsi i  osad Królestwa Polskiego, Warszawa 1827



26

W roku 1868 liczba mieszkańców Książa Wielkiego wzrosła do 1229 osób, w tym 
476 chrześcijan i 753 Żydów. Natomiast w r.1897 mieszkało w Książu 1412 osób: 
683 katolików i 729 Żydów [10]. Wreszcie na podstawie spisu z 30 września 1921 r. 
liczba mieszkańców miasta wynosiła 1715 osób, w tym 858 chrześcijan, 852 Żydów 
i 5 osób innego wyznania.[11]

Żaden z poprzednich dziedziców miasta nie obdarzał Żydów tyloma względami 
co mgrb. Aleksander Wielopolski. [12]

W okolicach Książa próbował on kolonizować nimi wieś, dając im gospodarstwa 
rolne. Na Wolicy założył kolonię żydowską, składającą się z kilkunastu gospodarstw. 
Podobną kolonię utworzył w 1845 r. na Opaczy, na tak zwanej Zakrakówce. 
Powstało tam dziesięć zagród żydowskich. Żydzi garnęli się chętnie do pracy na 
roli, gdyż to zwalniało ich od długoletniej, bo 25-letniej służby w wojsku rosyjskim. 
Cała sprawa zakończyła się niepowodzeniem i po upływie zaledwie kilku lat ani 
jeden Żyd nie pozostał we wspomnianych koloniach. Nie sprostali ciężkiej pracy 
na roli, tym bardziej, że komornicy margrabiego zaczęli upominać się o zaległe 
czynsze, czym skutecznie ich odstraszyli.[13]

Wielkie wpływy i znaczenie musieli mieć Żydzi w Książu Wielkim, skoro mgrb. 
Aleksander Wielopolski w 1847 r. wypuścił miasto w pięcioletnią dzierżawę staro-
zakonnemu Jasklowi. W kilka lat później na czoło miejscowej, żydowskiej finansje-
ry wysunął się

Chaim Fisz, któremu z kolei mgrb. Zygmunt Wielopolski, syn Aleksandra, oddał 
w dzierżawę folwark koło Książa.[14 i 15]

Bogaci Żydzi znajdowali oparcie również przed jak i po Wielkiej Wojnie - w dwo-
rach szlacheckich, których nie brakowało w okolicach Książa Wielkiego. Każdy 
ziemianin miał swojego faktora, pachciarza. Pożyczają pieniądze, kupują hurtowo 
plony i drewno z lasów. Obok bogatej finansjery, kupców, większość jednak stano-
wiła biedota, drobni rzemieślnicy, robotnicy. Spośród tej biedoty rekrutowali się 
w masowej emigracji do Stanów Zjednoczonych i Argentyny.

10. S. Wiech, Miasteczka guberni kieleckiej w l. 1870-1914, Kielce, str. 128
11. Skorowidz miejscowości RP Polskiej - woj. kieleckie, t. III str. 65, Warszawa 1925
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12.  Aleksander Wielopolski, hrabia, margrabia Gonzaga Myszkowski [1803-1877], właściciel m.in. 
Książa Wielkiego, polityk konserwatywny. W czasie Powstania Listopadowego wyjeżdżał z ramienia 
Rządu Narodowego z misją do Anglii. W 1946 r. ogłosił list do K. Metternicha, potępiając rebelię 
chłopską pod wodzą Jakuba Szeli w Galicji i oskarżając rząd Austrii o jego wywołanie. Zwolennik ugody 
z caratem i przywrócenia tą drogą autonomicznych instytucji Królestwa Kongresowego. W okresie marzec 
-październik 1861 r. dyrektor Komisji Rządowej Wyznań Religijnych oraz Komisji Sprawiedliwości. 
Od czerwca 1862 Naczelnik Rządu Cywilnego w Królestwie. Oczynszował chłopów, spolonizował 
administrację, zreformował i zmodernizował szkolnictwo. Założył Szkołę Główną Warszawską, zniósł 
ograniczenie prawa wobec Żydów. Inicjator branki, co doprowadziło m.in. do przyśpieszenia wybuchu 
Powstania Styczniowego. Wobec załamania się jego polityki, podał się do dymisji i wyjechał na stałe za 
granicę (lipiec 1863 r.) Powyższe wg. relacji prawnuka - Krzysztofa Wielopolskiego z 2004 r.

13. Archiwum Ordynacji Myszkowskich dz. XIII fasc. 16
14  i 15. Archiwum Ordynacji Myszkowskich, dz. XIII fac. 16, 45 i 74. Zygmunt Wielopolski, hrabia, 

od 1877 r. margrabia Gonzaga Myszkowski [1833-1903], syn Aleksandra, konserwatywny działacz 
polityczny w Królestwie Polskim. Od 1862 prezydent m. Warszawy; jeden z czołowych działaczy obozu 
ugodowego z caratem po 1864 r. Wg relacji wnuka Krzysztofa Wielopolskiego.
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„Przed gospodą”, Tadusz Myszkowski (1848–1926),
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Samodzielna gmina żydowska powstała w Książu Wielkim w roku 1920. Od tego 
czasu należeli do niej Żydzi z Racławic i Kozłowa [1].

Głównym zajęciem tej społeczności był handel i rzemiosło. Na ogólną liczbę około 
50 sklepów spożywczych, tekstylnych (zwanych wówczas łokciówką), galanteryj-
nych, kilkoma piekarniami i jatkami, w których sprzedawano tylko mięso wołowe, 
pozostałych 6 należało do chrześcijan. Były to: Spółdzielnia „Swojak” (powstała pod 
koniec lat trzydziestych), dwa sklepy spożywcze i trzy masarnie (Kazimierz Dziad, 
Zygmunt i Józef Kukulscy oraz Stanisław Chwastowicz).

Domeną Żydów było krawiectwo, szewstwo, szklarstwo. Był również czapnik 
i kapelusznik. Ten ostatni nazywał się Tajtelbaum Lejbuś. W niewielkim mieszka-
niu obok kamienicy Kukulskich miał pracownię kapeluszy. Obok męskich wyko-
nywał na zamówienie kapelusze damskie wg najnowszej mody, dla żon bogatych 
mieszczan. Pamiętam, że moja starsza siostra Julia zamówiła u niego, chyba był to 
rok 1935, kapelusz, jakie nosiły aktorki filmowe.

ROZDZIAŁ II

 Życie codzienne w okresie międzywojennym

1. Z archiwum autora
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Złotnikiem był Wundersman Hejnoch. Wykonywał na zamówienie z własnego 
lub powierzonego złota obrączki ślubne i pierścionki. Zepsute zegarki jak „cebule” 
i budziki naprawiał solidnie zegarmistrz Abram Korenwald. Natomiast ubrania na 
miarę, przeważnie do ślubu dla bogatszych mieszczan szyli wg panującej mody, 
często fraki i smokingi, Lejzor Blumensztyk i Majloch Borensztajn. Ubrania 
gotowe, głównie cajgowe, sprzedawali na cotygodniowych jarmarkach w środy 
kupcy żydowscy z pobliskiego Wodzisławia. Znany w okolicy kamasznik Hejnoch 
Sułtannik szykował nawet lakierki.

Artykułami spożywczymi handlowali m.in. Chaim Edelist, Lejzor Lewkowicz, 
Szmul Rozmaity, Abram JanKiel, Josek Horowiez oraz Majer Hersz Nordon.

1 stycznia 1927 r. Eliasz Zylber, Lejbuś Horowicz, Sender Cukan, Josek Markson 
i Moszek Lejb Marson założyli dużą firmę mającą na celu wycinkę pobliskich lasów. 
(wg K. Urbańskiego).

Sklepy spożywcze były doskonale zaopatrzone. Na półkach niewielkich sklepów 
piętrzyły się artykuły kolonialne - jak wtedy mówiono - cytryny, pomarańcze, 
chleb świętojański (duże strąki ciemnych, twardych owoców), rodzynki, wanilia 
w laskach, na podłodze stały worki z kawą ziarnistą, ryżem, herbata cejlońska 
i moc innych smakołyków. To na co dzień. A w okresie przedświątecznym Bożego 
Narodzenia - cukierki, czekolady „Suchard”, mikołaje, anipłki, łańcuchy i inne 
ozdoby choinkowe.

Najbogatszymi właścicielami sklepów byli: Josek Erlich (magazyn wyrobów spi-
rytusowych - obok dzwonnicy), Zysman Edelist, Chaim Henszla, Icek Luft (sklepy 
łokciowe albo bławatne), Masia Ajdla i Blima Złotniczka (sklepy cukiernicze), Lejbuś 
Tajtelbaum (skład desek), Hejnoch Sułtanik (kamasznik). Utrzymywali oni zażyłe 
stosunki z mieszkańcami okolicznych wsi: Konaszówka, Głogowiany, Mianocice, 
Rzędowice, Buczkowice, Książ Mały, Małoszów i inne. Skupywali od rolników plony 
po cenach ustalonych przez siebie samych, ptactwo domowe (głównie gęsi) i bydło na 
rzeź. Świniami się nie interesowali, zostawiając je rzeźnikom katolikom.

Na cotygodniowych jarmarkach w środy sklepikarze i rzemieślnicy wystawiali 
w kramach swe wyroby i towary na Rynku i handlowali aż do zmroku. Dużo 
kramarzy żydowskich przyjeżdżało ze swymi towarami z pobliskiego Wodzisławia, 
gdzie była liczniejsza Gmina Żydowska.
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Żydzi uczestniczyli tłumnie we wszystkich uroczystościach patriotycznych, jak 3 
Maja i 11 Listopada. Występowali w odświętnych strojach, a sklepy były zamknięte.

W połowie lat trzydziestych młodzież żydowska zorganizowała klub sportowy 
„Makabi”. Grali w piłkę nożną na placu targowym, zwanym „targowicą”, z druży-
nami współplemieńców z Wodzisławia, Miechowa, Słomnik i Wolbromia, a przede 
wszystkim z miejscową drużyną „Książanka”. Często wygrywali, jednak nie docho-
dziło do żadnych ekscesów.

Dzisiaj już prawie nikt z mieszkańców Książa Wielkiego nie pamięta małomia-
steczkowej społeczności żydowskiej. Ubrani w długie czarne chałaty i maleńkie 
mycki na głowach, tzw. „jarmułki", a w chłodne dni w grube kapoty i lisie czapy, 
przechadzali się dostojnie w dniach świątecznych po ulicach miasteczka. Starszyzna 
starozakonna nosiła długie brody, a chasydzi również fantazyjnie podkręcone pejsy. 
Swym wyglądem i zachowaniem wyraźnie odcinali się od katolików. Pod koniec lat 
trzydziestych stanowili niemal połowę ludności Książa Wielkiego. [2] 

Mykwa usytuowana była na działce nad Nidzicą, wykupionej od Feliksa Kamińskiego. 
Kahał zatrudniał trzech łaziennych. Pobożni Żydzi dokonywali ablucji przed każdym 
świętym, w tym również sabatem. Pozostali - sporadycznie korzystali z kąpieli.

Czołową postacią w społeczności żydowskiej w latach międzywojennych, nie 
tylko w Książu Wielkim lecz również w kraju był rabin Mosiek Nuta Szpiro. 
Wchodził w skład Zarządu Gminy, która obejmowała również miejscowości 
Kozłów i Nieszków. Przewodniczącym Gminy był Herszla Gewercman, a członka-
mi Mordka Borensztajn, Szloma Jaskiel i Manich Słabecki.

M.N. Szpiro wydał w 1928 r. dzieło pt. TEHILIM - PSALMY DAWIDA [3]. 
Mądry i sprawiedliwy w wyrokach rabinackich, otoczony był szczególną czcią. 
W święto szabasowe udawał się do synagogi, prowadzony pod ramiona przez 
dwóch chasydów. Rzadko pojawiał się na ulicy miasteczka. Całymi dniami ślęczał 
nad grubymi księgami i  zwojami Tory. Razem z Małamedem Abramem Zyngierem, 
przyszłym rabinem prowadzili Cheder dla pięcio- i sześcioletnich chłopców.

2. Krzysztof Urbański, op.cit.
3. Dzieło w 3 tomach, wydane w 1928 r. w Biłgoraju
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Rabin Mosiek Nuta Szpiro – TEHILIM - PSALMY DAWIDA. 
Dzieło w trzech tomach, wydane w Biłgoraju w 1928 r.
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Kiedyś opowiadał Ojcu, podczas remontu pieca kuchennego, że gdy jego koledzy 
bawili się i grali w piłkę, on w wieku 5 lat zapoznawał się z Biblią. W Chederze 
należał do najpilniejszych uczniów i wtedy już jego rodzice zadecydowali, że powi-
nien iść na studia rabinackie. Było to przed Wielką Wojną.

Dwa razy w roku, tj. na imieniny Prezydenta RP Ignacego Mościckiego i Marszałka 
Józefa Piłsudskiego, później Marszałka Edwarda Rydza Śmigłego, choć proboszcz 
Jan Prawda [4] surowo zabraniał chrześcijanom wchodzić do bóżnicy i oglądać 
przebieg modłów w intencji wymienionych dostojników państwowych, w drzwiach 
synagogi witał wchodzących Maszures słowami „Szalem Alejchem”.

Rabin M.N. Szpiro rozpoczynał modły, po czym Kantor Abram Karowald into-
nował śpiew. Otuleni w tałesy pobożni starozakonni kołysali się i pojękiwali za 
Kantorem. Niewiasty stały za przezroczystą zasłoną na balkonie, w tak zwanym 
babińcu i biernie uczestniczyły w modłach.

Szabat rozpoczynał się w piątek wieczorem i trwał przez sobotę. Każda rodzina 
bogata czy biedna, zasiadając przy Menorze, musiała mieć na to święto chałę i ryby. 
W tym czasie religijni Żydzi nic nie robili. Wodę na spożycie i do mycia przynosili 
im ze studni goje. Sklepy były zamknięte i dopiero wieczorem, po wygaśnięciu 
świec w Menorze i po wieczerzy szabasowej, można było coś kupić. W niedzielę 
sklepy były również zamknięte.

A święta żydowskie... Najbardziej uroczystym świętem był Jom Kipur, poprzedzo-
ny całodobowym postem. Wygłodzeni, bili się w piersi i powtarzali za Kantorem 
grzechy, których się dopuścili. Wesoło natomiast obchodzono na wiosnę przed 
Paschą pełnej mistyki święto Purim. Podczas paschalnej wieczerzy, zwanej chede-
rową, głowa rodziny odczytywał Hagadę. Było jeszcze święto Kuczek - w małych 
drewnianych budkach bez dachu - modlili się w liturgicznych szatach. [5]

4.  Kanonik Jan Prawda (1861 – 1938), proboszcz parafii św. Wojciech w Książu Wielkim od 14.II.1960  
do 16. XI. 1938.

5.  Rodzie autora mieli wśród sąsiadujących Żydów wielu przyjaciół, z którymi utrzymywano dobrosąsiedzkie 
stosunki, w tym szczególnie z rabinem N.M. Szpiro. Ojciec autora, jako ceniony murarz, remontował 
mieszkania, a zwłaszcza piece kaflowe i kuchenne. Stąd bliska znajomość ich codziennego życia i obcho-
dzonych świąt.
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Szczególnie widowiskowe były śluby i wesela. Po ślubie udzielonym przez rabina, ini-
cjatywę przejmował Marszelik. W Książu Wielkim przez kilka lat przed wojną był nim 
Jakub Horowicz. Przy bogato zastawionych stołach potrawami koszernymi, a głównie 
azulentem, przepysznym czulentem i mocną gorzałką zw. „pejsachówką” siedzieli oddziel-
nie mężczyźni i kobiety. Po rozbiciu kielicha uczestnicy wesela wołali – Mazułtof!!!

Pan młody poznawał swą wybrankę w zasadzie dopiero podczas ślubu. Wyboru 
dokonywali rodzice młodych i Szadchen. Kłócono się o posag panny młodej. 
Natomiast do urody panny młodej nie przywiązywano żadnej wagi.

Zaproszeni na ucztę weselną goście śpiewali piosenki, w tym skocznego „wulacha" 
oraz niezwykle popularną, pełną smutku i tęsknoty pieśń: Miasteczko Bełz/ Kochany 
mój Bełz / Maleńka mieścina / Gdzie moja dziewczyna / I dom mój jest...

Podczas uroczystości weselnych - w imieniu rodziców panny młodej - rej wodził 
Marszelik Josek Jakub Horowicz, z zawodu handlarz odzieżą. Tryskał humorem, 
przerywając obrzędy kawałami, którymi sypał jak z rękawa.

Oto zapamiętane próbki:
„Przy wjeździe do miasta przed rogatką kłócą się dwaj pasażerowie, leku, ty: jesteś 

osioł. Jojne - za to ty jesteś baran. Cicho Żydzi - wtrąca się woźnica. Jak usłyszy dozorca 
rogatki to weźmie od was kopytkowe”.

inny...
„Święto Jon Kipur skończyło się. W drodze powrotnej z bóżnicy do domu Lejzor 

poucza rodzinę: Po dwudziestoczterogodzinnym poście nie należy od razu rzucać się na 
jadło. To niezdrowo. Trzeba jeszcze poczekać jakieś dziesięć minut”.

jeszcze inny...
Chaim przyszedł w odwiedziny do Icka. W czasie wizyty zobaczył krzątającą się po miesz-

kaniu wątpliwej urody kobietę. Czy to twoja pokojówka - pyta Chaim? Niemądry jesteś odpo-
wiada Icek. Ja bym przyjął do mieszkania taką brzydką pokojówkę? To jest moja żona.”

albo...
„Pytanie do Joska. - Jak ci się powodzi? Dziękuję. Nawet bardzo. - Co znaczy nawet 

bardzo? Ja jestem bardzo głodny, a moja żona bardzo chora”.

Nie przeczę, że cytowane wyżej facecje, przypomniałem sobie po lekturze „Przy szaba-
sowych świecach” autorstwa Horacego Safrina, (Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1967).
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Podczas uroczystości weselnych koniecznie obcinano włosy pannie i zakładano 
perukę, noszoną przez nią aż do śmierci. Bawiono się do późnej nocy. Przyjęcie ślubne 
kończyło się brawami dla gospodarzy za wyśmienite potrawy. 

Od stołów podrywają się goście i z podniesionymi do góry rękami ruszają w tan, 
w takt skocznej melodii, wygrywanej przez lokalnych muzykantów. Falują długie 
chałaty, brody i pejsy...

W innym miejscu pokoju przyjęć pląsają same kobiety ...stare, młode. Nie jest 
możliwy wspólny taniec. Taki jest zwyczaj, a mój kolega Aron nie potrafi mi wyjaś-
nić dlaczego. [6]

22 stycznia 1936 r. zmarł rabin M.N. Szpiro. Pogrzeb miał niezwykle uroczysty. 
Nad trumną zmarłego Kadisz odprawiali rabini z sąsiednich gmin żydowskich: 
Miechowa, Słomnik, Włodzisławia, a nawet Wolbromia. Następcą został stosunko-
wo młoty, bo zaledwie 25-letni Abram Zyngier. I on powoli budował swój autorytet 
w Kahale. Otaczał się dość liczną grupą chasydów.

Wśród społeczności żydowskiej w Książu Wielkim było kilkudziesięciu mężczyzn, 
którzy rzadko chodzili do synagogi, ubierali się jak goje i, o zgrozo, jedli kiełbasę. 
Rabin i ortodoksyjni chasydzi głośno potępiali ich, ale nie odtrącali od społeczno-
ści. Mężczyźni ci łatwiej znajdowali pracę zarobkową, a i służbę wojskową lepiej 
znosili. Jeden z nich, Mordka Pinczowski, pomocnik sklepowy w „Swojaku”, wal-
czył w stopniu kaprala w szeregach Wojska Polskiego we wrześniu 1939 r. i zginął 
na polu walki.

Bogaci starozakonni jak wymieniony wcześniej prezes Kahału, a także właści-
ciel sklepu łokciowego Zysman Edelist, kształcili swych synów na Uniwersytecie 
Jagiellońskim w Krakowie, na Wydziałach Prawa albo Medycyny. Na innych kie-
runkach raczej ich nie spotykano. Czasem widywano ich u swoich rodziców. Wobec 
chrześcijan zachowywali się prowokacyjnie i wychwalali Rosję Sowiecką. Mówiono 
o nich, że to komuniści.

W latach 1933-1939, razem z autorem chodziły do szkoły powszechnej - od 
pierwszej klasy - dzieci ksiąskich Żydów, kilkunastu chłopców i dziewcząt. W sobo-
ty opuszczali lekcje - czego im bardzo zazdrościliśmy. Chłopcy byli bystrzejsi od 

6.  Autor był zaproszony przez rodziców szkolnego kolegi Arona Grindberga 
na wesele swej córki Estery w 1937 r.
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dziewcząt, szczególnie wyróżniali się w rachunkach. Natomiast zupełnie nie intere-
sowali się historią Polski. Nauczyciel historii Stanisław Krześlak, drużynowy ZHP, 
miał problemy z wystawianiem im ocen z historii. Inni nauczyciele traktowali 
ich różnie. Pani Kamila Szewczykówna i Irena Chodźkowa oraz Mikołaj Loszko 
i Andrzej Gawędzki byli wyrozumiali i tolerancyjni, czego nie można było powie-
dzieć o Marku Chodźko i kierowniku szkoły Janie Czerniku. Byli bezwzględni. 
Szczególnie M. Chodźko - za nie odrobienie lekcji targał chłopców za pejsy i bił 
linijką po rękach. Tak samo zresztą traktował katolików. Pamiętam, że jednym 
z żydowskich chłopców, który wyróżniał się w nauce był mój kolega Aren Grinberg. 
Śledził postęp techniczny, interesował się przebiegiem wojny włosko-abisyńskiej 
oraz wojny domowej w Hiszpanii. Przychodził do mnie do ogrodu i tam ślęczy-
liśmy nad atlasem. Marzył o studiach na politechnice. Lipiec i sierpień 1939 r. 
Aron spędzał ze mną nad Nidzicą. Rozmawialiśmy głównie o zbliżającej się wojnie 
z Niemcami. Sądziliśmy, tak jak starsi mieszkańcy, że Niemcy nas nie pokonają. 
Wszak mamy bitne wojsko, co pokazała Wielka Wojna i pokonanie bolszewików. 
Co tam czołgi nieprzyjaciela. Ugrzęzną w błocie, gdy tylko zacznie padać deszcz.

Po wkroczeniu Wehrmachtu i służb represyjnych jak Gestapo, Aron już nie przy-
chodził. Widziałem go kilkakrotnie jak chodził z opaską z gwiazdą Syjonu.

25 sierpnia 1942 r. pierwszym transportem opuścił z rodzicami getto w Książu 
Wielkim...
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Wieczorem 6 września 1939 r. wkroczyły do Książa Wielkiego od strony Miechowa 
forpoczty Wehrmachtu. Oporu ze strony Wojska Polskiego nie było, gdyż dwa dni 
wcześniej wycofało się na wschód.

Rankiem następnego dnia Rynek i okoliczne ulice zalane zostały nieprzyjacielskim 
wojskiem. Przerażał szczególnie widok rosłych żołnierzy z pistoletami w garści, ze 
srebrnymi galonami na kołnierzach i z niewielkimi tarczami na piersi. Była to - jak 
się potem okazało - żandarmeria wojskowa. Regulowali ruch przemieszczających się 
niezliczonych kolumn czołgów, samochodów pancernych i ciężarowych wyładowa-
nych żołnierzami w mundurach feld-grau. Przechodziły też szwadrony kawalerii, 
nie przypominające w niczym polskich ułanów.

Tu i ówdzie gromadziły się grupki młodych Żydów, zawzięcie szwargocących 
z żołnierzami wroga. Nie rozumieliśmy jak to możliwe, że Żydzi mogą się poro-
zumieć z Niemcami. Później dowiedzieliśmy się, że język żydowski czyli Jidysz jest 
oparty w dużej części na dialekcie średniowiecznego języka niemieckiego.

Tego dnia w godzinach porannych rozbity został tylko jeden sklep Spółdzielni 
„Swojak”. Niemcy z uśmiechem pozwalali rabować towary spożywcze, fotografując 
opryszków wynoszących „zdobycz”. Sklepy żydowskie nie były rabowane. [1]

W ciągu dalszych dni i tygodni nic się nie zmieniło w życiu Żydów wielkoksią-
skich. Sklepy były nadal dobrze zaopatrzone, z tym tylko, że handlujący starsi Żydzi 
musieli zgolić brody. Niemcy chętnie kupowali czekoladę „Suchard” raz napoje 
alkoholowe, płacąc markami, a później tzw. „młynarkami” [2]

ROZDZIAŁ III

 Zagłada

1.  Autor wraz z kolegą Zbyszkiem Krasińskim od rana obserwowali na rynku wydarzenia tego dnia 
jak i następnych. 

2.  16 stycznia 1940 r. Dyrektorem tzw. Banku Emisyjnego w Generalnym Gubernatorstwie został 
prof. dr Feliks Młynarski. 
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12 października 1939 r. Adolf Hitler podpisał dekret o utworzeniu z części ziem 
polskich tzw. „Generalne Gubernatorstwo dla Okupowanych Polskich Obszarów”. 
31 lipca 1940 roku w powyższej nazwie skreślono „dla Okupowanych Polskich 
Obszarów”. Generalnym Gubernatorem został Hans Frank, a stolicą Kraków.

Mapa administracyjna Generalnej Gubernii wg stanu na 1.X.1941 r.
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W skład Generalnego Gubernatorstwa wchodziły Dystrykty: krakowski, radom-
ski, lubelski i warszawski. Po napaści na Związek Sowiecki do GG przyłączono 
Dystrykt lwowski.

Tutaj koniecznie trzeba cofnąć się do czasów dojścia Hitlera do władzy 10 stycznia 
1933 r. W lutym 1933 r. partia hitlerowska czyli NSDAP (Narodowo Socjalistyczna 
Niemiecka Partia Pracy) nakreśliła program walki z Żydami. Jak pisze Artur 
Eisenbach: [3]

„...Po dwóch latach władzy hitlerowskiej weszły w życie ustawy norymberskie 
z 15 września 1935 r. Na ich podstawie pozbawiono całą ludność żydowską obywa-
telstwa Rzeszy, prawa wyborczego, praw zajmowania stanowisk urzędowych, służenia 
w armii niemieckiej. Wyłączono Żydów z życia politycznego, społecznego i kulturalnego. 
Wzmagały się nieustannie działania antyżydowskie. W całym kraju zorganizowano 
pogrom Żydów, nazwany przez hitlerowców „Kristallnacht”.

W nocy z 9 na 10 listopada 1938 r. rozpoczęto bestialskie uderzenie na Żydów. 
Aresztowano ich masowo, mordowano, a mienie ich podpalano bądź niszczono. 
Sprofanowano i spalono 101 synagog, zburzono 76, zdemolowano 750 sklepów nale-
żących do Żydów, zabito kilkadziesiąt osób, a przeszło 20 000 wysłano do obozów 
koncentracyjnych” [str. 55, 57].

Pod koniec 1939 r. władze okupacyjne w Generalnym Gubernatorstwie przystą-
piły do regulowania statusu społeczności żydowskiej. I tak:
-  27 września dowódca Sipo i SD SS-Brigadeführer Bruno Streckenbach wydał 

nakaz zorganizowania żydowskich rad starszych (Altestenstenräte) i dokonanie 
spisu ludności żydowskiej.

-  24 listopada rozporządzeniem Generalnego Gubernatora Hansa Franka zakazano 
używania języka hebrajskiego, a w dwa dni później Komisarz Cywilny E. Zärner 
zarządził, aby Żydzi oddali swoje samochody i motocykle.

-  26 listopada rozporządzeniem H. Franka powołane zostały w gminach Rady 
Żydowskie (Judenrat). Zadaniem ich miało być „sumienne wykonywanie rozkazów 
władzy”.

3. Artur Eisenach, Hitlerowska polityka zagłady Żydów, Ksiązka i Wiedza, Warszawa, 1961.
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-  od 1 grudnia Żydzi powyżej 10-go roku życia musieli nosić opaskę z gwiazdą 
Syjonu. Sklepy żydowskie również musiały być oznakowane.

-  11 grudnia ukazało się zarządzenie wyższego dowódcy SS i Policji, Friedricha 
Wilhelma Krügera nakazujące Żydom z dniem 1 stycznia 1940 r. zmiany miejsca 
zamieszkania oraz chodzenia po ulicach w godzinach od 21.00-5.00 rano.

-  12 grudnia wydane zostało rozporządzenie o pracy przymusowej Żydów między 
14 a 60 rokiem życia. Równało się to właściwie z niewolnictwem. Gminy żydow-
skie musiały dostarczać Niemcom coraz większe kontyngenty robocze.
Jednocześnie zabroniono Żydom podróżowania koleją.

Obwieszczenie z archiwum autora. Nie pamiętam tylko z którego roku. Być może 1940...
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Rok 1940
-  24 lipca, rozporządzeniem Hansa Franka, ustalono w Generalnym Gubernatorstwie 

pojęcie „Żyd”. Powiedziano tam m.in., że Żydem jest ten, „którego co najmniej 
trzej przodkowie byli pod względem pochodzenia czysto żydowskiego”.

-  21 sierpnia ukazało się rozporządzenie Hansa Franka o szkolnictwie dla młodzieży 
żydowskiej. Zezwalano im na tworzenie szkół powszechnych, fachowych i zawo-
dowych.

-  15 października postanowiono pozostawić wyżywienie ludności żydowskiej włas-
nym staraniom, odbierając im kartki żywnościowe.

-  W listopadzie powołano do życia Żydowską Policję Pomocniczą – JOD, 9 grudnia 
pozbawiono ich emerytur.
Powyższe uregulowania zaczerpnąłem głównie z książki autorstwa Tadeusza 

Wrońskiego „Kronika okupowanego Krakowa”. Wyd. Literackie, Kraków 1974 r. 

Kreis Miechów, a w nim Książ Wielki należał do Guberni krakowskiej.

Po ukazaniu się rozporządzenia o przymusowej pracy niezwłocznie powołano 
w Książu Wielkim „Komitet dla Przymusowej Pracy”, na czele z Horowicem. Komitet 
wyznaczał do różnych prac fizycznych młodych mężczyzn, dla których każdorazo-
wo pobierał od burmistrza tak zwane Pokwitowanie (Quittung).Wyznaczani mło-
dzi Żydzi pracowali najczęściej przy renowacji traktu Kraków–Kielce, wykonywali 
różne usługi dla licznego garnizonu Wehrmachtu, oraz na placu tartacznym przy 
sortowaniu desek.
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„Komitet dla Przymusowej Pracy” wyznaczał do różnych prac fizycznych młodych mężczyzn, 
dla których każdorazowo pobierał od burmistrza tak zwane Pokwitowanie (Quittung).
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W maju 1941 r. przeprowadzony został spis ludności w Książu Wielkim. Wykazał 
on, że w mieście zamieszkiwały 3432 osoby, w tym 665 Żydów.[4]

Dla utrzymania porządku w getcie i na stanowiskach pracy powołana została - jak 
już wspomniano wcześniej - Żydowska Policja Porządkowa (JOD). Nosiła ona jed-
nakowe czapki z żółtymi otokami oraz gumowe pałki. Dowodził nimi syn bogatego 
kupca żydowskiego ze Słomnik, Dawid Białobroda. Zyskał on całkowite zaufanie 
szefa Sipo i SD SS-Hauptscharführera Fridricha Bayerleina. Chodził w skórza-
nym płaszczu i oficjalnie nosił pistolet. Był niezwykle brutalny i bezwzględny 
wobec współwyznawców [5]. Liczył widocznie, że swą służalczością zaskarbi sobie 
u Niemców wdzięczność i uratuje życie. Po likwidacji getta w Miechowie w paź-
dzierniku 1942 r. Dawid Białobroda został zastrzelony na rozkaz F. Bayerleina [6].

Po rozpoczęciu wojny z Sowietami w polskojęzycznej prasie, kolportowanej także 
w Książu Wielkim, zaczęły ukazywać się artykuły zohydzające Żydów (Goniec 
Krakowski, Ilustrowany Kurier Polski). Gazeta Żydowska przestała się ukazywać od 
30 sierpnia 1942 r.

Szczególnie obrzydliwe były plakaty, naklejane na „bani” i w innych miejscach 
w Rynku. Nie wisiały długo. Na Radzie Drużyny konspiracyjnego harcerstwa 
„Szare Szeregi”, którą dowodziłem jako drużynowy pod ps.„Korab”, zapadła decy-
zja niezwłocznego ich zrywania i niszczenia. Dokonywali tego druhowie „Borys” 
(Władysław Kubuśka), „Orlik” (Józef Żelaskiewicz) i „Majtek” (Fryderyk Kamirski). 
Po kilku dniach władze miasta zaprzestały naklejania antyżydowskich plakatów.

Mając trudności z zaopatrzeniem artykułów żywnościowych, zwłaszcza kiedy to 
rozporządzeniem władz okupacyjnych z 15 października 1940 r. odebrano ludno-
ści żydowskiej kartki żywnościowe, sąsiadujący z nami Żydzi codziennie korzystali 
z naszych żarn. Mełli w nich zakupione u rolników zboże. Była to niezwykle ciężka 
praca polegająca na obracaniu drążkiem dużego okrągłego kamienia i sypania do 
jego otworu co kilka chwil garści zboża. Często z bratem Tadkiem, w zamian za 
usługi krawieckie, pomagaliśmy im mleć zboże. Dodać należy, że np. zmielenie 
10 kg zboża trwało nawet 5 godzin.

4. Archiwum Gminne w Książu Wielkim.
5. Vide odnośnik 1.
6. Józef Guzik, Racławickie Wezwania, Wawrzeńczyce 1987 r. 
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W maju 1941 r. przeprowadzony został spis ludności w Książu Wielkim...
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...wykazał on, że w mieście zamieszkiwały 3432 osoby, w tym 665 Żydów.
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Najczęściej odwiedzali nas Ajdla z młodszym bratem Abramem (Bejgin?). 
Zamieszkiwali w małym drewnianym budynku, raczej kiosku, naprzeciwko nauczy-
cieli Ireny i Marka Chodźków przy ul. Kozłowskiej (obecnie ul. Morawca).

W czasie wojny wielu mieszkańców Książa Wielkiego posiadało żarna i użyczało je 
ludności żydowskiej. Również Pani Kańska, właścicielka młyna motorowego obok 
naszego domostwa, mimo ścisłej kontroli władz okupacyjnych, wspomagała mąką 
m.in. ludność żydowską.

Zaraz po żniwach w 1942 r. w naszej stodole ułożono snopy zboża tak, że u szczy-
tu bocznej ściany powstało niewielkie legowisko dla co najmniej dwóch osób.

Pomimo wprowadzania coraz to bardziej drakońskich restrykcji, jeszcze jednak 
nic nie zapowiadało tragedii. Kilkanaście bogatych rodzin żydowskich uzyskało 
w Konsulacie ZSRR w Krakowie wizy na wyjazd do Sowietów. Ci co zostali, stali się 
przedmiotem szykan i brutalnego traktowania. Wysocy urzędnicy w Kreis Miechów, 
gestapowcy i oficerowie policji, w towarzystwie członków Gminy Żydowskiej i JOD 
zaczęli grabić co cenniejsze mienie.

Wreszcie we wtorek 24 sierpnia 1942 r. Żydzi zostali powiadomieni przez Radę, 
że następnego dnia pojadą podwodami chłopskimi ze swym podręcznym bagażem 
do getta w Miechowie.

W godzinach popołudniowych granatowy policjant K. zastrzelił na Rynku przed 
swym domem obok dzwonnicy bez jakiegokolwiek powodu syna Erlicha - Joska. 
Wieczorem wielu Żydów zbiegło ze swych domostw. Ukrywali się bądź to u zaprzy-
jaźnionych chłopów w okolicznych wsiach, gdzie wcześniej przygotowano dla nich 
kryjówki, bądź też po prostu uciekli i błąkali się po okolicy.

Wieczorem zjawiło się u nas rodzeństwo Ajdla i Abram, których Ojciec z Tadkiem 
ukryli w stodole. Byli przerażeni i całkowicie załamani. Co będzie dalej z nimi? Na 
razie nie mogą wychodzić z kryjówki.

25 sierpnia zgromadzeni zostali na Rynku pozostali Żydzi. Było ich około 500. 
Przy akompaniamencie wrzasków i poszturchiwań przez JOD, załadowano ich 
na chłopskie furmanki i pod nadzorem żandarmów i policjantów granatowych 
odjechali do Miechowa. Po drodze, w lesie Strzyganiec, 6 km przed Miechowem, 
zamordowano około 100 kobiet, starców i dzieci [7] .

7. Vide odn. 1
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Po wywózce, JOD pod nadzorem D. Białobrody zgromadził na ogrodzonym 
placu przy ul. Kozłowskiej u wylotu Rynku cały ubożuchny dobytek, głównie 
meble, odzież, obuwie, maszyny krawieckie i szewskie oraz wszystko co miało jaką-
kolwiek wartość. D. Białobroda osobiście sprzedawał to wszystko za bezcen.

Po kilku dniach Niemcy zaczęli wyłapywać uciekinierów. Starosta miechowski 
Alfons Kalpers w wydanym w dniu 8 września 1942 r. zarządzeniu podał do wia-
domości, że wszyscy Żydzi muszą być usunięci z powiatu, a kto im udzieli pomocy, 
będzie karany śmiercią. [8]

Jeśli chodzi o sklepy żydowskie, to decyzją Wydziału Treuhandstelle w Miechowie 
oddano je Treahäderom (powiernikom albo inaczej komisarycznym zarządcom), 
wyznaczonym przez burmistrza.

13 września w niedzielę przyprowadzono na posterunek policji błąkające się po 
lesie Chrusty dwie młode Żydówki. Były to siostry Hajka i Róża Bredinówny. Adolf 
Hübner, rzekomo po konsultacji z szefem gestapo Riedingerem, osobiście zastrzelił 
je na kirkucie. [9] W kilka dni później w obławie w pobliskich wsiach Niemcy zła-
pali 17 Żydów, w tym 5 kobiet. Wszystkich w nocy zastrzelił młody Niemiec z tzw. 
Sonderdinstu. Zamordowanych pogrzebano w jednym wykopie.

Pod koniec września Ajdla napisała list i prosiła aby go dostarczyć na wskaza-
ny adres w Krakowie. Przy okazji pobytu ze szwagrem w Krakowie u państwa 
Ulewiczów, udałem się na ul. Sienną 10, obok Małego Rynku. Tam oddałem list 
jakiemuś mężczyźnie, który o nic mnie nie pytał. Po kilku dniach zjawił się u nas. 
Wynajętą furmanką p. Ptaka z Konaszówki, ojca mojego kolegi Zbyszka, pojechali 
do Kozłowa, a stamtąd nocnym pociągiem do Krakowa. Co się z nimi stało nie 
dowiedzieliśmy się nigdy, choć przed odjazdem Ajdla obiecała nam informację 
o ich losie.

W samym Książu ukrywała się od 25 sierpnia 1942 r. czteroosobowa rodzina H. 
Garowmana w piwnicy domu przy ul. Krakowskiej. 7 stycznia 1943 r. wytropił 
ukrywających się komendant posterunku granatowej policji Dąbrowski, który na 
ich nieszczęście mieszkał na piętrze tej kamienicy. Ukrywający się Żydzi zgromadzili 
wcześniej w swej kryjówce duże zapasy żywności i płyt sklejek (przy ich paleniu 

8. Józef Guzik, Racławickie Wezwania
9. Chryzostom Krasiński, Wspomnienia, Wrocław 1995-1996
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nie ma dymu), które w nocy palili, przygotowując posiłki, zaś pod osłoną nocy 
czerpali ze studni wodę i wynosili nieczystości. Dąbrowskiego obudziło gwałtowne 
ujadanie jego psa. Odnalazł kryjówkę ukrywających się Żydów i sam ich zastrzelił 
na podwórku.[10]

W październiku 1942 r. władze lokalne w Książu Wielkim nakazały likwidację 
kirkutu. Z zebranych macew z inskrypcjami w języku hebrajskim ułożono chodni-
ki wzdłuż niektórych ulic. Okazałą synagogę zamieniono na magazyn spółdzielni 
gminnej.

Niezwłocznie po wojnie zebrano z chodników macewy, które następnie złożono 
na kirkucie. Synagoga jednak nadal służyła za magazyn i nie remontowana popadła 
w całkowitą ruinę.

10.  Z posterunku policji na miejsce egzekucji odprowadzali schwytanych Żydów granatowi policjanci  
i strażacy pod komendą A. Hübnera, który był jednocześnie naczelnikiem miejscowej Ochotniczej Straży 
Pożarnej.  
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Czy któryś z wielkoksiąskich Żydów przeżył Holokaust? Nie wiadomo. Zbierając 
od mieszkańców Książa Wielkiego relacje, nikt nie potrafił odpowiedzieć autorowi 
czy spotkał już po wojnie Żyda urodzonego w Książu Wielkim. Podobno w latach 
sześćdziesiątych ubiegłego stulecia zjawił się w mieście któryś z dawnych miesz-
kańców i wypytywał w Urzędzie Gminnym i mieszkańców czy wiedzą coś o jego 
współplemieńcach, uratowanych z zagłady. [1]

Niezwłocznie po wojnie, na polecenie władz zebrano z chodników macewy i zło-
żono je na kirkucie. Bóżnica jednak nadal służyła na magazyn Gminnej Spółdzielni 
„Samopomoc Chłopska”. Nie remontowana popadła w całkowitą ruinę. Nikt się nie 
interesuje tą sakralną budową. Pytani niedawno przez autora młodzi mieszkańcy 
nie wiedzieli co to za gmach i czemu służył. „To dawny magazyn GS „Samopomoc 
Chłopska” - tak odpowiadali.

Kirkut został jednak ogrodzony. Między ogromnymi topolami stoi niewielki monu-
ment. Do olbrzymiego dębu umocowano tablicę z treścią w inskrypcji hebrajskiej.

Powoli zanika pamięć u obecnych mieszkańców Książa Wielkiego o zamieszkałej tu od 
kilku wieków ludności żydowskiej, głęboko zżytej ze społeczeństwem chrześcijańskim.

Wzruszające relacje o Żydach znalazłem w wydanej przez kpt. Chryzogona 
Krasińskiego, jednego z dowódców Placówki SZP-ZWZ-AK „Kozioł”. W rozdziale 
„Żydzi w Książu Wielkim” pisze o przechowywaniu przez jego rodzinę kilka tygo-
dni koleżanki szkolnej Róży Sladowskiej z jej trzyletnim synkiem, której następnie 
zapewniono bezpieczne dotarcie do Krakowa. Przechowywano również przez jakiś 
czas w 1942 r. dr Menasze z jego żoną[2]

ROZDZIAŁ IV

 Po wojnie

1.  Relacja Ireny Boligłowy zd. Kubuśka, która rozmawiała z przyjezdnym. Niestety nie zapamiętała jego 
nazwiska. Mieszkał z rodziną obok bóżnicy. 

2.  Chryzostom Krasiński, Wspomnienia – Pokolenie 1915, Wrocław 1995-1996.
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Po 58 latach od Holokaustu Książ Wielki odwiedziła grupa młodzieży żydowskiej 
ze Stanów Zjednoczonych, wracająca do Warszawy z Auschwitz-Birkenau, gdzie 
odbyli Marsz Żywych. Autor spotkał się z nimi 2 maja 2000 r. Jak się okazało kil-
koro z nich poszukiwało tutaj śladów swych przodków, a mianowicie: Horowicza, 
Zylberga i Sendera.

Na prośbę pilota wycieczki bez wahania zgodziłem się opowiedzieć gościom 
o wspólnocie żydowskiej w Książu Wielkim i o ich zagładzie. Miałem do tego 
prawo, ponieważ w latach trzydziestych mieszkałem obok nich, z rówieśnikami 
chodziłem do szkoły w latach 1933-1939 i byłem świadkiem ich martyrologii. 
Wśród głębokiej ciszy, przy ruinach bóżnicy snułem opowieść, tłumaczonej na 
język angielski przez pilota wycieczki. Widziałem łzy w oczach tej młodzieży, 
ocierane ukradkiem chusteczkami. W milczeniu zaprowadziłem ich następnie na 
kirkut, schodząc po stromej uliczce. Oglądali stos ułożonych w gęstych krzakach 
macew. Na pniu olbrzymiego dębu w środku cmentarza umieszczona jest tablica. 
W jej szczeliny wetknęli karteczki z modlitwami za pomordowanych i zmarłych.

Na pożegnanie prosili mnie - o ile to możliwe - abym przedstawioną im opowieść 
opisał. Ja natomiast zwróciłem się do nich z prośbą, aby po powrocie do Stanów 
Zjednoczonych, do swych rodziców, opowiedzieli im o pobycie w Książu Wielkim, 
opowiedzianej przeze mnie Zagładzie swych pobratymców. Ktokolwiek coś wie, 
pamięta, niech nawiąże ze mną kontakt. Nikt jednak dotychczas się nie odezwał. 
Nie przeczę, że przyczyną wydania tej książki było spotkanie z nimi.







DOKUMENTY
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Szkic z książki Adama Pękali „Żydowskie ślady w województwie kieleckim i radomskim” str. 51.
Czarne strzałki wskazują usytuowanie synagogi, a z lewej strony kirkut. 
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LEGENDA:
kolor czerwony - zabudowania chrześcijan
kolor czarny  - zabudowania żydowskie
✝   - kościół katolicki
1.   - synagoga
2.    - cmentarz żydowski
3.   - dom autora
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Adolf Hibner vel Hübner 
przybył do Książa Wielkiego pod koniec lat dwudziestych 
ubiegłego wieku. Nie ustalono skąd. 
Był malarzem pokojowym. Ożenił się z mieszkanką miasta. 
Mieli dwoje dzieci. Niezwłocznie po wkroczeniu Niemców 
we wrześniu 1939 r. został volksdeutschem.
Zajął jeden z najokazalszych gmachów pożydowskich 
w Rynku u wylotu ul. Krakowskiej. Na parterze urządził 
restaurację tylko dla Niemców i ich zwolenników. 
Zbiegł przed wkroczeniem Armii Radzieckiej. 
Po wojnie był poszukiwany jako zbrodniarz wojenny.
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18 kwietnia 1943 r. grupa członków konspiracyjnego harcerstwa „Szare Szeregi” 
zerwała flagę hitlerowską z balkonu domu Adolfa Hübnera.
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Jego następcą został 
SS-Obersturmführer Philipp Riedinger, 

który przebywał w Miechowie 
do grudnia 1944 r. Również i on był 

częstym gościem u A. Hübnera. 
Po wojnie wydany przez Amerykanów 

był sądzony w Krakowie w 1948 r. 
Skazany na karę śmierci. 

Autor występował w procesie 
jako świadek.

Friedrich Bayerlein, 
urzędnik Gestapo w Krakowie, przybył 
do Miechowa na początku 1941 r. 
Mimo niskiego stopnia w hierarchii SS 
(odpowiednik sierżanta sztabowego) 
został szefem Sipo i SD na Kreis Miechów. 
Osobiście kierował eksterminacją Żydów 
na jesieni 1942 r. Uzyskał przydomek 
„morderca Żydów miechowskich”. 
W Książu Wielkim był wielokrotnie, 
zatrzymując się w restauracji u A. Hübnera. 
W maju 1943 opuścił Miechów. 
Poszukiwany po wojnie, zniknął bez śladu.
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Ruiny Synagogi w Książu Wielkim. Stan na dzień 2 maja 2009 r,
Synagoga znajduje się w centrum Książa Wielkiego, przy ul. Melsztyńskiej. Jest to budynek 
piętrowy, wzniesiony z kamienia i cegły, przykryty dwuspadowym dachem krytym blachą.
Elewacje boczne są rozczłonkowane pilastrami, nad nimi wokół budynku biegnie gzyms ceglany.
Elewacje frontową i tylną zwieńczono ceglanym szczytem schodkowym. Strop drewniany. 
Pierwotnie elewacje były otynkowane. Zwieńczone łukiem okna informują o lokalizacji 
sali modlitw i babińca. Wystrój ruchomy i malarski już nie istnieje.
Bryła budynku pozostaje niezmieniona od 1846 r., o czym informuje opis szczegółowy z tego roku.
Podczas działań wojennych w I wojnie światowej budynek został zniszczony, a następnie 
odbudowany w 1925 roku. W 1935 roku został ponownie zniszczony, tym razem przez pożar 
i w tym samym roku odbudowany. Podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu 
kilkanaście lat użytkowany jako magazyn. Obecnie jest w całkowitej ruinie.
 Wg Adama Pękali, „Żydowskie ślady ...”, Radom 1992 r.
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Fragment bocznego budynku bóżnicy od strony wschodniej. Stan na dzień 2 maja 2009
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Kirkut w Książu Wielkim. Stan na dzień 2 maja 2009 r.
Kirkut znajduje się poza zwartą rozbudową Książa Wielkiego nad rzeką Nidzicą. 
Układ przestrzenny w zasadzie nieczytelny. Tylko fragmenty ściętych przy ziemi nagrobków 
informują o rządowym lokowaniu pochówków. Zachowało się około 25 nagrobków 
ułożonych w pryzmę na terenie cmentarza. Na części z nich istnieją ślady symboliki, 
a teksty Hebrajskich inskrypcji informują o zgonach między innymi w końcu XIX w. 
i w okresie międzywojennym.

Kirkut istniał w tym miejscu już w okresie przedrozbiorowym. W 1859 r. obok cmentarza 
był dom przedpogrzebowy, mieszczący mieszkanie grabarza i trupiarnie. 
W okresie międzywojennym teren cmentarza był ogrodzony. W okresie II wojny światowej 
i po wojnie obiekt uległ dewastacji. Nikt się nim nie opiekuje.
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Na skraju lasu Strzyganiec obok szosy do Miechowa ustawiono kamień, 
a na nim tablicę upamiętniająca mord ponad 100 Żydów z Książa Wielkiego, 

wiezionych podwodami do getta w Miechowie 25 sierpnia 1942 r.
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Narożnik Małego Rynku i Siennej od strony Siennej. Kwiecień 2009
Dom oznaczony nr 10, do którego we wrześniu 1942 r. zawiozłem list 

od ukrywających się u nas w stodole Ajdli i Abrama.
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Grupa młodzieży żydowskiej ze Stanów Zjednoczonych, przybyłych do Księża Wielkiego 
z Marszu Żywych w poszukiwaniu śladów swych przodków. 

Zdjęcie wykonał autor 2 maja 2000 r. W tle synagoga. 
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Bóżnica - synagoga
Chasyd - członek fanatycznej sekty żydowskiej
Cheder - wyznaniowa szkoła początkowa dla chłopców
Goj - powszechnie o chrześcijaninie
Hagada - opowieść o wyjściu Żydów z Egiptu
Jidysz - język ludu żydowskiego, oparty na dialekcie śred. języka niemieckiego
Jom Kipur - tzw. sądny dzień
JOD - Judischer Ordnungsdienst - policja żydowska
Kantor - główny śpiewak w synagodze
Kadisz - modlitwa za zmarłego
Kahał - żydowska gmina wyznaniowa
Koszerne - czyste, nadające się do spożycia zgodnie z przepisami religijnymi
Kreis - powiat
Kirkut - cmentarz żydowski
Macewa - płyta nagrobkowa
Małamed - nauczyciel w szkółce żydowskiej
Mazułtopf - na zdrowie, na szczęście
Maszures - opiekun synagogi, dozorca
Marszelik - starosta weselny
Menora - siedmioramienny świecznik liturgiczny
Mykwa - łaźnia rytualna
Pascha - święto wyzwolenia z niewoli egipskiej, u chrześcijan - święta Wielkanocne
Purim - radosne święto przed Paschą
Szabat - sobota jako święto żydowskie
Szadchem - swat
Szoah - zagłada całkowita
Szolem Alejchem - [hebr.] Pokój z Wami
Wieczerza chederowa - inaczej paschalna
Tałes - szata modlitewna
Tora - hebrajska nazwa części Biblii [Pięcioksiąg]

PRZYPISY
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• Prof. dr H. Graetz, Historia Żydów, Wyd. „Judaica” z 1929, tom VIII
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• S. Wiech, Miasteczka guberni kieleckiej w latach 1870-1914, Kielce – 1935

• Krzysztof Wielopolski, relacja dla autora

WYKAZ WYKORZYSTANYCH
ŹRÓDEŁ I RELACJI
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A
Ajdla Masia

B
Bayerlein Fridrich 
Białobroda Dawid
Blumensztyk Lejzor 
Boligłowa Irena
Bonar Jan – Kasztelan
Borensztajn Matloch
Borensztajn Mordka
Bredinówny Hajka i Róża

C
Chodźkowa Irena
Chodźko Marek
Chwastowicz Stanisław
Czernik Jan

D
Dąbrowski
Dziad Kazimierz

E
Edelist Chaim
Edelist Zysman
Eisenbach Artur
Erlich Josek

F
Frank Nans

G
Garowman H.
Gewercman Herszta
Głowacki Bartosz Wojciech
Grindberg Aron
Guzik Józef

H
Herszla Chaim
Hitler Adolf
Horowich Jakub
Horowicz Josek
Hübner Adolf

J
Jadwiga - Królowa Polski
Jagielski Jan
Jankiel Abram
Jaskiel Szlema

K
Kamiński Feliks
Kalpers Alfons
Kamirski Fryderyk
Korenwald Abram
Kańska Earia
Kościuszko Tadeusz
Krasiński Chryzogon
Kubuśka Władysław
Kukiel Marian
Kukulscy Józef i Zygmunt
Krześlak Stanisław
Krasiński Zbigniew

INDEKS NAZWISK
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L
Lewkowicz Lejzor
Luft Icek

Ł
Łoszko Mikołaj
Łukaszewicz Witold

M
Mdejski Eugeniusz
Madejska - Tkaczyk Sławomira
Menasze, dr
Młynarski Feliks
Mościcki Ignacy – Prezydent RP
Myszkowscy - właściciele K.W.

N
Nordon Majer Hersz 

P
Pękała Adam
Piłsudski Józef - Marszałek Polski
Pińczowski Mordka
Prawda Jan - proboszcz Par. K.,W.
Ptak Józef

R
Rozmaity Szmul

S
Sender
Słabecbi Manich

Sułtanni Hejnach
Swiderski- wyd. w Londynie
Strekenbach Bruno
Szewczykówna Kamila
Szpiro Mosiek Nuta – rabin

Ś
Śladowska Róża
Śmigły Edward Rydz - Marszałek Polski

T
Tajtelbaum Lejbuś

U
Urbański Krzysztof

W
Wiech W.
Wielopolski Aleksander - hrabia, margrabia 
Gonzaga Myszkowski
Wielopolski Krzysztof - prawnuk Aleksandra
Wielopolski Zygmunt - syn Aleksandra
Wroński Tadeusz

Z
Złotniczka Blima
Zörner E.
Zyngier Abram - rabin
Zylberg

Ż
Żelaśkiewicz Józef






