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WSTĘP

Od kilkunastu lat w Polsce wzrasta zainteresowanie historią i kulturą 
Żydów. Rozwija się publicystyka dotycząca ich obyczajowości i obrzędo-
wości, jak również ta poświęcona dziejom dawnym i tym bardziej współ-
czesnym. Powstają liczne profesjonalne opracowania cieszące się coraz 
większą popularnością, jak również prace w  formie mniej naukowej, 
przeznaczone dla szerszego grona czytelników. Wszystkie one mają na 
celu przybliżenie kultury i dziejów świata, który już nie istnieje, a który 
wywarł tak duży wpływ na kulturę i mentalność Żydów na całym świe-
cie, równocześnie zajmując ważne miejsce w  kulturze polskiej. Książ-
ka ta, mam nadzieję, wpisze się w nurt publikacji o dziejach i kulturze 
społeczności, która przez wieki współistniała w naszym kraju zarówno 
w dużych miastach, jak również w tych mniejszych, prowincjonalnych. 

W nowożytnych dziejach Europy wydarzeniem bezprecedensowym 
było unicestwienie Żydów przez hitleryzm. Holocaust, ogarniający 
wszystkie społeczności żydowskie na terenach okupowanych przez woj-
ska niemieckie, nie ominął również środowiska Żydów wadowickich. 
10 sierpnia 2016 roku minęły 73 lata od ostatniej akcji eksterminacyjnej, 
w czasie której zamknięta w getcie wadowickim ludność żydowska zosta-
ła wywieziona do obozu koncentracyjnego Auschwitz. Równocześnie ta 
brutalna akcja zakończyła historię wadowickiej wspólnoty żydowskiej 
i jej społeczności. Wojnę przeżyło około 10% żydowskich mieszkańców 
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miasta. Materialne ślady istnienia gminy, jak choćby synagoga czy dom 
modlitwy  – Beit Hamidrasz, przestały istnieć. Niezwykłym zbiegiem 
okoliczności ocalał cmentarz żydowski  – niemy świadek historii. Czy 
naprawdę niemy? Odczytując inskrypcje na nagrobkach, odnajduje-
my informacje dotyczące osób znanych i  zasłużonych dla środowiska 
żydowskiego i mających wpływ na rozwój miasta. Życiorysy tych ludzi 
trwale wpisały się w historię Wadowic i Polski.

Obecnie Żydzi wadowiccy to niewielka liczba starszych osób miesz-
kających poza granicami Polski – związanych z miastem poprzez miej-
sce urodzenia, wspomnienia z dzieciństwa i młodzieńcze lata spędzone 
w  tutejszym gimnazjum, ale również przez bolesne przeżycia okupa-
cyjne i groby bliskich. Mimo że często mieszkają daleko od rodzinnych 
Wadowic, potrafili przekazać młodszym pokoleniom zainteresowanie 
i wspomnienia o życiu w mieście. Jednak coraz częściej wspomnienia te 
zacierają się w świadomości, blednie pamięć nazw ulic, nazwisk sąsia-
dów i przyjaciół. Odchodzą też ludzie, którzy pamiętają...

Mimo upływu lat, do chwili obecnej w Polsce nie została napisana 
praca naukowa, która stanowiłaby pełne opracowanie dziejów społecz-
ności żydowskiej Wadowic. A  przecież dzieje tej społeczności miasta, 
stanowiącej w  1939 roku ok. 20% jego ludności, mającej niewątpliwy 
wpływ na rozwój społeczny, gospodarczy i kulturalny Wadowic, zasłu-
gują na obszerną monografię1. Potrzebę jej powstania uzasadniała rów-

1 Taki odsetek mieszkańców narodowości żydowskiej podany jest w najważniejszym 
źródle wykorzystanym w pracy: Księga pamiątkowa byłych gmin żydowskich Wadowic, 
Andrychowa, Kalwarii i Myślenic, wydanej w 1968  r. w Tel Awiwie. Natomiast badacz 
historii Wadowic (przede wszystkim religijnej i oświatowo-kulturalnej), o. Honorat Cze-
sław Gil OCD, w opracowaniu Życie religijne w Wadowicach 1918-1939, zamieszczonym 
[w:] Nasza Przyszłość, t. 100, Kraków 2003, na s. 11 podaje za Elenchus venerabilis cleri... 
pro Anno Domini 1939, że w Wadowicach zamieszkiwało wówczas 7252 katolików i 1192 
Żydów. Warto przy tym wziąć pod uwagę hipotezę historyka i badacza dziejów Wado-
wic, Michała Siwca-Cielebona, który w swoim artykule Przeszłość wspólna czy równole-
gła? Polacy – Żydzi – Ziemia Wadowicka 1918-1939 (zarys problematyki), „Wadoviana. 
Przegląd historyczno-kulturalny” 2005, nr 9, s. 39, sugeruje, że obraz statystyczny mia-
sta w okresie międzywojennym mógłby się zmienić po uwzględnieniu w obliczeniach 
12 Pułku Piechoty stacjonującego w mieście. Według niego liczba mieszkańców wynosi-
łaby wtedy ok. 9,5 tys ludzi. Jednak, po wzięciu pod uwagę proporcji wymienionych grup 
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nież konieczność przeprowadzania badań nad historią społeczności 
żydowskich poszczególnych miast polskich, które w przyszłości stano-
wiłyby materiał do opracowania pełnej syntezy dziejów Żydów polskich 
w  XIX i  XX wieku. Uznając potrzebę napisania takiej monografii, jak 
również kierując się osobistym zainteresowaniem dziejami ludności 
żydowskiej w Polsce i historią Wadowic – miasta, w którym się wycho-
wałam, postanowiłam podjąć próbę opracowania historii Żydów wado-
wickich. Dodatkowym bodźcem do napisania niniejszej książki stał się 
fakt, że dotychczasowa historiografia Wadowic o zagadnieniach związa-
nych z dziejami ludności żydowskiej dostarcza jedynie informacji frag-
mentarycznych, wśród których można znaleźć również, w świetle mate-
riałów źródłowych, i zawierające błędne informacje lub nieścisłości2.

Wprawdzie w  bibliotece historycznej znajduje się opracowanie 
R.  Tatki z  roku 1989, zatytułowane Wadowickie środowisko żydowskie, 
ale niewielka objętość tej pracy nie pozwoliła jej autorowi na całościowe 
ukazanie wszystkich dziedzin życia społecznego i problemów nurtują-
cych społeczność żydowską3. 

Podstawowym źródłem informacji, które wykorzystano w pracy, była 
wydana w Izraelu w roku 1968 pod redakcją dra D. Jakubowicza Księga 
pamiątkowa byłych gmin żydowskich Wadowic, Andrychowa, Kalwarii 
i Myślenic4. Po wojnie ukazało się za granicą ponad 300 pinkasów (ksiąg 
pamiątkowych) i innych opracowań, wydanych przez ziomkostwa wie-
lu miast polskich, ale zawarte w nich materiały poświęcone były prze-

wyznaniowych i proporcji narodowościowych w WP, Żydzi stanowiliby w Wadowicach 
w  tym okresie maksymalnie do 16% mieszkańców. Ze względu na brak danych staty-
stycznych z tamtego okresu, tę hipotezę nie można poddać weryfikacji. 
2 B. Marczewski, Powiat wadowicki pod względem geograficznym statystycznym i histo-
rycznym, Kraków 1897; A. Siemionow, Ziemia wadowicka – monografia turystyczno-kra-
joznawcza, Wadowice 1984; A. Grodnicki, J.R.  Jaglarz, J. Fidziński, Opowieść o Wado-
wicach, Bielsko-Biała 1983; R.  Gajczak, Wadowice  – miasto rodzinne Jana Pawła II, 
Warszawa l986; A. Nowakowski, Z dziejów miasta i parafii. Wadowice – szkic historyczno- 
-prawny, Kraków 1985.
3 R. Tatka, Wadowickie środowisko żydowskie, Wadowice 1989 (praca niepublikowana).
4 Księga pamiątkowa byłych gmin żydowskich Wadowic, Andrychowa, Kalwarii i Myśle-
nic, red. D. Jakubowicz, Tel Awiw 1968.
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de wszystkim martyrologii i zagładzie ludności żydowskiej5. Natomiast 
omawiana Księga pamiątkowa dostarcza wielu informacji dotyczących 
problematyki społeczno-gospodarczej, politycznej i kulturalnej wadowi-
ckiej gminy żydowskiej od początków jej istnienia aż do Zagłady. Została 
ona opublikowana w języku hebrajskim, a w skróconej wersji w języku 
polskim dzięki staraniom Imigrantów Żydowskich Ziomkostwa Miast 
Wadowic, Andrychowa, Kalwarii, Myślenic i Suchej. Pierwsza jej część 
poświęcona dziejom miasta Wadowic i  ludności żydowskiej zawiera 
wiele ciekawych artykułów wspomnieniowych oraz cennych informa-
cji dotyczących historii Żydów wadowickich i wszystkich aspektów ich 
życia i działalności. Wśród zamieszczonych w Księdze artykułów szcze-
gólnie interesujące są napisane przez ocalonych z Zagłady wadowiczan, 
którzy swoje prace poświęcili powstaniu gminy i najważniejszym wyda-
rzeniom z  życia ludności żydowskiej oraz działalności partii politycz-
nych i niektórych organizacji społecznych. W rozdziale zatytułowanym 
Postacie znaleziono krótkie, ale niezmiernie ciekawe biografie osób, 
które swoją działalnością wpływały na charakter społeczny, kulturalny 
i  religijny gminy wadowickiej. Szczególną wartość dla osoby badającej 
losy ludności żydowskiej w czasie okupacji posiadają rozdziały zawiera-
jące wstrząsające opisy wydarzeń rozgrywających się w czasach Zagłady, 
a sporządzone przez ludzi będących ich bezpośrednimi świadkami.

Podsumowując wartość tej Księgi jako źródła informacji dotyczącej 
dziejów ludności żydowskiej Wadowic, można stwierdzić, że niektóre 
artykuły zostały napisane przez osoby niebędące zawodowymi historyka-
mi, dlatego teksty nie zawsze spełniają wymogi opracowań naukowych. 
Jednak informacje w nich zawarte tchną autentyzmem i szczerością. 

Porównanie informacji dotyczących tych samych wydarzeń z danymi 
zgromadzonymi w innych pracach naukowych opublikowanych w Pol-
sce pozwoliło ustalić ich wiarygodność. Ponadto informacje zawarte 
w Księdze mają dla historyka wartość unikatową i bezcenną, ponieważ 

5 A. Pakentreger, Żydzi w Kaliszu w latach 1918-1939. Problemy polityczne i społeczne, 
Warszawa 1988, s. 4.
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niektórych zawartych w  nich wiadomości dotyczących codzienne-
go życia nie można uzyskać z  jakichkolwiek innych źródeł. Źródła te 
w  postaci statutów oraz dokumentów żydowskich organizacji i  towa-
rzystw, pamiętników i rodzinnych albumów fotograficznych w większo-
ści uległy zniszczeniu w czasie II wojny światowej. 

Z tych samych powodów przy korzystaniu ze źródeł archiwalnych 
natrafiono na duże trudności, wynikające przede wszystkim z  faktu, że 
część akt dotyczących wadowickiej gminy żydowskiej przechowywanych 
w  archiwum miejskim została zniszczona przez hitlerowców w  czasie 
okupacji, a pozostałe uległy spaleniu podczas bombardowania magistra-
tu przed wkroczeniem Armii Radzieckiej do Wadowic w styczniu 1945 
roku6. 

W Archiwum Narodowym w Krakowie znajduje się kilka jednostek 
archiwalnych po działającym w latach 1857-1918 Cesarsko-Królewskim 
Starostwie Wadowickim, jednak nie zawierają one informacji dotyczą-
cych ludności żydowskiej. Z  wymienionych wyżej przyczyn z  akt ist-
niejącego w  latach 1918-1939 Starostwa Powiatowego w  Wadowicach 
zachowały się jedynie miesięczne sprawozdania starosty z lat 1928-1933, 
w których można znaleźć krótkie, lecz istotne wzmianki dotyczące dzia-
łalności politycznej i społecznej Żydów wadowickich, a także informacje 
o  problemach nurtujących społeczeństwo żydowskie (o nasilającej się 
w latach trzydziestych propagandzie antyżydowskiej i o bojkocie ende-
ckim). Niewiele danych dotyczących ludności żydowskiej znaleziono 
w szczątkowo zachowanych protokołach Rady Gminnej miasta Wadowic, 
przechowywanych w  oddziale Archiwum Państwowego w  Katowicach 

6 Niektórzy z ocalałych Żydów Wadowickich twierdzą, że akta kahału zostały przed 
ostateczną Zagładą gminy ukryte na cmentarzu żydowskim w  Wadowicach przez jej 
sekretarza Eliasza Fischgrunda. Wydaje się to dosyć prawdopodobne, gdyż jako członek 
Judenratu miał on przepustkę od Niemców zezwalającą na opuszczenie getta i  udział 
w pogrzebach. Trudno jest sprawdzić autentyczność tych wiadomości, skoro nie pozostał 
przy życiu żaden człowiek, który był z nim w bezpośrednim kontakcie. D. Jakubowicz, 
Początki gminy żydowskiej w Wadowicach, [w:] Księga pamiątkowa..., s. 3.
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(Oddział w  Oświęcimiu)7. Znalezione w  czasie kwerendy wiadomości 
dotyczyły przede wszystkim działalności znanych osób reprezentujących 
społeczność żydowską w Radzie Gminnej. 

W związku ze zniszczeniami wojennymi archiwalnych dokumentów, 
szczególnie wartościowym źródłem dotyczącym funkcjonowania wado-
wickiej wspólnoty żydowskiej pod koniec XIX wieku był zachowany 
w Bibliotece Jagiellońskiej Statut Izraelickiej Gminy Wyznaniowej w Wado-
wicach, wydany w 1898 roku przez drukarnię F. Foltina w Wadowicach8. 

W Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego (Biblioteka Jagiellońska) 
skorzystałam z Corpus Studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850-1918, 
w którym podane zostały informacje biograficzne i przebieg wykształce-
nia przed studiami i w trakcie studiów żydowskich studentów UJ pocho-
dzących z  Wadowic9. Przydatna też pod względem statystycznym oraz 
innych informacji o studentach okazała się publikacja M. Kulczykowskie-
go Żydzi – studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego w Drugiej Rzeczypospoli-
tej (1918-1939)10. 

Istotną rolę w  opracowaniu zajęły wydawnictwa statystyczne, któ-
re są przydatne nie tylko dla historyków specjalizujących się w  histo-
rii gospodarczej, ale też dla badaczy dziejów mniejszości narodowych 

7 Archiwum Państwowe w Katowicach (Oddział w Oświęcimiu), Protokoły z Posiedzeń 
Rady Gminnej Miasta Wadowice z lat 1867-1888, 1905, 1909-1910, M. 7-8. Nie wszystkie 
akta są kompletne. W wyniku działań wojennych w okresie I i II wojny światowej w doku-
mentacji gminnej Wadowic brakuje większości akt z lat 1889-1914. B. Czajecka, Inwentarz 
zespołu akt miasta Wadowice z lat 1834-1941, Oświęcim 1972, s. 9. Akta miejskie zostały 
przeniesione z Archiwum Państwowego w Krakowie do Oświęcimia w 1965 r. a w 2015 r. 
z Oświęcimia do Bielska-Białej.
8 Statut Izraelskiej Gminy Wyznaniowej w Wadowicach, Drukarnia F. Foltina Wadowi-
ce 1898.
9 M.  Barcik, A.  Cieślak, D Grodowska-Kulińska, Corpus studiosorum Universitatis 
Iagellonicae 1850-1918, A-D, red. J. Michalewicz, Kraków 1999; M. Barcik, A. Cieślak, 
D. Grodowska-Kulińska, Corpus studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850/51-1917/18, 
E-J, red. K. Stopka, Kraków 2006; M. Barcik, A. Cieślak, P. Gaszyński, Corpus studiosorum 
Universitatis Iagellonicae 1850/51-1917/18, S-Ś, red. K. Stopka, Kraków 2014; M. Barcik, 
A. Cieślak, P. Gaszyński, Corpus studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850/51-1917/18, 
T-Ż, red. K. Stopka, Kraków 2015.
10 Praca opublikowana w Krakowie w 2004 r.
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i  religijnych11. Źródła statystyczne są wynikiem przeprowadzonych 
wcześniej badań statystycznych, a  zwłaszcza spisów ludności. Historyk 
dziejów Galicji Łukasz Tomasz Sroka stwierdził w artykule dotyczącym 
aspektów metodologicznych statystyki, wykorzystywanej w  badaniach 
historycznych poświęconych mniejszościom narodowym i  religijnym, 
iż pewną podstawę do badań statystycznych, stanowią wyniki spisów 
ludności przeprowadzanych w Galicji, która wchodziła w skład monar-
chii habsburskiej12. Wyniki statystyczne spisów w Galicji ukazywały się 
w „Wiadomościach Statystycznych o Stosunkach Krajowych”, pod redak-
cją Tadeusza Pilata, które posłużyły mi m.in. do wykazania struktury 
wyznaniowej ludności Wadowic oraz struktury ludności powiatu wado-
wickiego13. Innym źródłem tego typu wykorzystanym w pracy było opra-
cowanie B. Wasiutyńskiego, Ludność żydowska w Polsce w wiekach XIX 
i XX. Studium statystyczne (Warszawa 1930) oraz „Skorowidz miejscowo-
ści Rzeczypospolitej Polskiej”14.

Ciekawe fakty i  dane statystyczne z  życia ludności żydowskiej, 
z których korzystałam przy pisaniu książki, zawierały dwie publikacje: 
W.  Jaworskiego, Zarys dziejów ludności żydowskiej w  regionie wadowi-
ckim, oraz monografia J. Putka, O zbójnickich zamkach, heretyckich zbo-
rach i  oświęcimskiej Jerozolimie, w  której autor zamieścił interesujące 
dane dotyczące początków osadnictwa ludności żydowskiej w Wadowi-
cach i jego najbliższej okolicy15.

11 Ł.T. Sroka, Statystyka w badaniach historycznych poświęconych mniejszościom naro-
dowym i religijnym w Polsce XIX i XX wieku. Aspekty metodologiczne, [w:] Ukryte w źród-
łach z warsztatu historyka XIX w., red. K. Karolczak, Kraków 2009, s. 24.
12 Ibidem, s. 27.
13 „Wiadomości Statystyczne o Stosunkach Krajowych”, 1911/1912, R. XXIV, z. 2, red. 
T. Pilat, Lwów 1912.
14 „Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej”, t. 12, cz. 1: „Województwo kra-
kowskie”, Warszawa 1925.
15 W. Jaworski, Zarys dziejów ludności żydowskiej w regionie wadowickim, [w:] Studia 
i materiały z dziejów Śląska, T. 19, Katowice 1991. W dalszej części książki, powołując 
się na artykuł W.  Jaworskiego podaję numerację stron zamieszczoną w  jego referacie 
(później opublikowanym w Studiach...) na sesję naukową Martyrologia Żydów w rejen-
cji katowickiej w  latach 1939-1945, która odbyła się 1989  r. w  Wadowicach ; J.  Putek, 
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W wydanej przed kilkoma laty pracy Konrada Meusa poświęconej 
Wadowicom w okresie 1772-1914 (Kraków 2013) zagadnienia dotyczące 
społeczności żydowskiej miasta stanowią ważne, lecz niewyczerpujące 
tematu omówienie dziedzin życia tej społeczności w całym zakresie jej 
istnienia przede wszystkim z uwagi na ograniczenie tematyczne pracy 
do 1914 roku16. Szczególnie istotne dla mojej pracy były udokumento-
wane informacje, które znalazły się w  rozdziale tej książki, omawiają-
cym aktywność społeczną mieszkańców Wadowic, a zwłaszcza ustalenia 
autora dotyczące daty założenia Czytelni Żydowskiej.

Ciekawe wiadomości na temat rosnących uprzedzeń antysemi-
ckich w latach trzydziestych zawierają wydany nakładem Powiatowego 
Stronnictwa Narodowego Informator i przewodnik firm chrześcijańskich 
Wadowic, Kalwarii i  Andrychowa na 1938  r. oraz Protokoły z  zebrań 
wadowickiego oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Mężów 1935-193917. 

Do innych wydawnictw wykorzystanych w  niniejszej pracy należą 
publikowane od 1998 roku przeglądy historyczno-kulturalne „Wadovia-
na”, w których interesującą mnie tematykę podjęli autorzy: Honorat Cze-
sław Gil18, Anna Kepińska19, Janusz Kotlarczyk20 Agnieszka Podyma21, 

O zbójnickich zamkach, heretyckich zborach i oświęcimskiej Jerozolimie – szkice z dziejów 
pogranicza śląsko-polskiego, Kraków 1938.
16 K.  Meus, Wadowice 1772-1914. Studium przypadku miasta galicyjskiego, Kraków 
2013.
17 Informator i  przewodnik firm chrześcijańskich Wadowic, Kalwarii i  Andrycho-
wa na 1938. Nakładem Powiatowego Wydziału Gospodarczego Stronnictwa Narodo-
wego w Wadowicach, ul. Pańska 2. Zbiory historyczne Ziemi Wadowickiej, sygn. KSE 
59/518/97; Cz.H. Gil, Protokoły z zebrań wadowickiego oddziału Katolickiego Stowarzy-
szenia Mężów 1935-1939, [w:] Nasza przeszłość. Studia z dziejów Kościoła i kultury kato-
lickiej w Polsce, nr 102, Kraków 2004, s. 6-61.
18 Cz.H. Gil, Życie gospodarcze w Wadowicach 1918-1939, „Wadoviana. Przegląd histo-
ryczno-kulturalny”, 2004, nr 8, s. 10-28.
19 A. Kepińska, Cmentarz żydowski w Wadowicach, „Wadoviana. Przegląd historyczno-
-kulturalny”, 2008, nr 11, s. 66-87.
20 J.  Kotlarczyk, Dwa etapy niszczenia wadowickiej synagogi, „Wadoviana. Przegląd 
historyczno-kulturalny”, 2008, nr 11, s. 219-221.
21 A. Podyma, Synagogi postępowe w Białej, Wadowicach i Andrychowie, „Wadoviana. 
Przegląd historyczno-kulturalny”, 2001, nr 6, s. 34-45.
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Tomasz Ratajczak22, Michał Siwiec-Cielebon23, Mirosław Wójcik24, Piotr 
Wyrobiec25, Anna Ziarkowska26.

W kilku opracowaniach naukowych zamieszczono artykuły mojego 
autorstwa poświęcone ludności żydowskiej miasta Wadowic i  regionu, 
lecz mają one charakter rozproszony i wydaje się celowe zebranie wszyst-
kich wiadomości w jednej monografii oddającej obraz wszystkich aspek-
tów życia tej społeczności27. 

Istotnym źródłem informacji, obrazującym niektóre dziedziny życia 
społecznego oraz lata okupacji, są niepublikowane wspomnienia Hen-
ryka Glücksmana, który ocalał z  Holocaustu w  obozach pracy przy-
musowej28. Poza tym ważnym uzupełnieniem materiału źródłowego 

22 T. Ratajczak, Żydowskie drukarnie i punkty sprzedaży książek w Wadowicach, „Wado-
viana. Przegląd historyczno-kulturalny”, 2005, nr 9, s.84-86.
23 M.  Siwiec-Cielebon, Historia wspólna czy równoległa. Polacy-Żydzi-Ziemia wado-
wicka 1918-1939 (Zarys problematyki), „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, 
2005, nr 9, s.11-42; idem, Żydzi – mieszkańcy powiatu wadowickiego w walce o niepodle-
głość Rzeczypospolitej przed 1918 r. „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny” 2005, 
nr 9, s. 86-89; idem, W trosce o „corpore sano”... czyli do „Wadowickich lekarzy” glossa, 
„Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, 2010, nr 13, s. 120-150. 
24 M. Wójcik, „Nie ma Ojczyzny, gdzie jest krzywda ludzka”. Problematyka żydowska 
w biografii i twórczości Emila Zegadłowicza, „Wadoviana. Przegląd historyczno-kultural-
ny”, 2005, nr 9, s. 59-84.
25 P. Wyrobiec, Egzekucja na wadowickim rynku, „Wadoviana. Przegląd historyczno-
-kulturalny”, 2008, nr 11, s. 132-139.
26 A.  Ziarowska, Getto wadowickie, „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, 
2002, nr 7, s. 35-41.
27 Wadowicka inteligencja żydowska w  latach 1867-1939, [w:] Lokalna społeczność 
żydowska, red. K.  Morta, Ostrów Wielkopolski–Wrocław 2015; A.  Kepińska, Cmen-
tarz żydowski w Wadowicach, „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny” 2005, nr 9; 
Dzieje i  organizacja osadnictwa żydowskiego w  Zatorze do 1939  r. Szkic historyczno-
-prawny, [w:] Wybrane zagadnienia ustrojowe Polski nowożytnej, Wadowice 2000; Dia-
spora żydowska w Kalwarii Zebrzydowskiej od XVIII wieku do II wojny światowej, [w:] 
Miscellanea historico-regionalia galiciensia in memoriam doctoris Gustaw Studnicki, red. 
A. Nowakowski, Wadowice 2000; Status gminy żydowskiej w Wadowicach w XIX i XX 
stuleciu, [w:] Królewskie wolne miasto Wadowice – studia z dziejów i ustroju miasta, red. 
A. Nowakowski, Warszawa 1994.
28 H. Glücksman, Opowieść rodzinna, (praca niepublikowana), Sztokholm 31.12.1989 r. 
Zbiory historyczne Ziemi Wadowickiej.
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dotyczącego czasów Holocaustu było też opracowanie Zygmunta Ehren-
halta Zagłada Żydów Wadowickich, przygotowane na sesję naukową 
Martyrologia Żydów w  rejencji katowickiej w  latach 1939-1945, która 
odbyła się 1989 roku w Wadowicach29. 

Do innych źródeł wykorzystanych w niniejszej pracy należy również 
niepublikowane opracowanie autorstwa Tadeusza Gajczaka Wadowice: 
sieć sklepów, punktów usługowych i  drobnej wytwórczości do września 
1939, które stanowi ciekawy aneks do rozdziału o działalności gospodar-
czej ludności żydowskiej w okresie międzywojennym30.

Celem niniejszej monografii jest ukazanie historii i  kultury Żydów 
wadowickich w  latach 1864-1945 przy uwzględnieniu dostępnych po 
zniszczeniach wojennych materiałów źródłowych oraz opracowań 
naukowych. Rok 1864 w tytule pracy przyjęto symbolicznie jako początek 
osadnictwa Żydów w Wadowicach, gdyż jak podają źródła, pierwsi Żydzi 
zamieszkali w mieście między rokiem 1864 a 1879, więc data ich osiedle-
nia nie jest dokładnie sprecyzowana31. W okresie tym sytuacja i położenie 
prawne ludności żydowskiej ulegało licznym przemianom związanym 
początkowo z historią Galicji, a w późniejszych latach z historią niepodle-
głej Polski. Istniejąca około 75 lat żydowska gmina wyznaniowa w Wado-

29 Z. Ehrenhalt, Zagłada Żydów wadowickich, Kraków 1989 (praca niepublikowana). 
Zbiory historyczne Ziemi Wadowickiej.
30 T.  Gajczak, Wadowice: sieć sklepów, punktów usług oraz drobnej wytwórczości do 
września 1939 r., Wadowice 1990 (praca niepublikowana). Zbiory autorki.
31 Dr L.  Kacenelson w  dziele Jewriejskaja Encyklopedija (t.  V, red., Petersburg 1916, 
s. 266) podał informację, że na podstawie dekretu Augusta III do 1860 r. Żydom nie wol-
no było mieszkać w Wadowicach, natomiast M. Bałaban w książce Dzieje Żydów w Gali-
cji i Rzeczypospolitej Krakowskiej 1772-1868 (Lwów 1914, s. 192), nie konkretyzuje daty 
osiedlenia tychże w  mieście, lecz ogólnikowo podaje tylko, że po 1859  r. utracił moc 
prawną obowiązujący w  niektórych miastach galicyjskich zakaz osiedlania się Żydów 
i przybyli m.in. do Wadowic. Dr W. Kluger w Księdze Pamiątkowej, (Powstanie gminy i jej 
dzieje późniejsze, s. 28) łączy datę powstania gminy z niedługim czasem po powstaniu 
styczniowym 1863 r. (w Galicji trwało ono do 1864 r.), kiedy rogatki miasta przekroczył 
powstaniec styczniowy, Żyd – Baruch Thieberg i osiedlił się w Wadowicach. Jak wynika 
ze spisów ludnościowych sporządzanych co 10 lat, już w 1880 r. znajdowało się w Wado-
wicach 404 mieszkańców żydowskich, czyli około 8,1% ogółu ludności. Tak więc może-
my przyjąć, iż pierwsi Żydzi osiedlili się w  Wadowicach między rokiem 1864 a  1879, 
a datę 1864 przyjąć umownie jako początek osiedlenia Żydów w mieście Wadowice. 
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wicach osiągnęła w stosunkowo krótkim czasie tak duże sukcesy w wielu 
dziedzinach życia, że pod koniec swojego istnienia dorównywała w dzia-
łalności na polu ekonomicznym, społecznym, kulturalnym i politycznym 
starym gminom mającym za sobą wieki historii.

W książce usystematyzowano dotychczasową wiedzę na temat histo-
rii, dziedzictwa kulturowego i  tożsamości społecznej ludności żydow-
skiej zamieszkującej miasto Wadowice.

Począwszy od pierwszych źródeł wzmiankujących o  osadnictwie, 
w kolejnych rozdziałach zostały omówione powstanie i rozwój osadni-
ctwa żydowskiego w mieście, udział ludności żydowskiej w życiu mia-
sta w XIX wieku, funkcjonowanie żydowskiej gminy wyznaniowej oraz 
polityczny, gospodarczy i społeczno-kulturalny obraz wadowickiej spo-
łeczności żydowskiej w dwudziestoleciu międzywojennym. W ostatnim 
rozdziale przedstawiono dzieje zagłady wadowickich Żydów w okresie 
II wojny światowej.

Na zakończenie pragnę wspomnieć o  osobach, które przyczyniły 
się do powstania tej pracy, a więc o mojej promotorce śp. Pani dr Zofii 
Kucharskiej z filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, której zawdzię-
czałam życzliwą pomoc, wysokie wymagania i  wszechstronną opiekę 
naukową, oraz o błp. Panu dr. Dawidzie Jakubowiczu, przewodniczącym 
Związku Imigrantów z  Wadowic i  Andrychowa, Kalwarii oraz Myśle-
nic w Tel Awiwie. Dawid Jakubowicz, z pochodzenia wadowiczanin, nie 
tylko przysłał mi niezwykle interesujące materiały i informacje, między 
innymi z Instytutu Yad Vashem w Jerozolimie, ale też zawsze miał czas, 
by udzielić mi cennych porad i uwag oraz akceptował mój pomysł napi-
sania monografii społeczności żydowskiej Wadowic.

Chciałabym też wspomnieć o śp. Pani mgr Elżbiecie Skalińskiej-Din-
dorf, kierowniczce Archiwum Państwowego w  Katowicach (Oddział 
w Oświęcimiu), której wdzięczna jestem za umożliwienie mi przeprowa-
dzenia kwerendy archiwalnej dotyczącej działalności społecznej ludno-
ści żydowskiej Wadowic w XIX i początku XX wieku.

Szczególne podziękowania należą się Panu inż. Zygmuntowi Ehren-
haltowi z Krakowa za udostępnienie swojego opracowania dotyczącego 
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Zagłady Żydów Wadowickich oraz wspomnianej już Księgi Pamiątkowej, 
a przede wszystkim za to, że przez wszystkie lata obdarzał mnie zaufa-
niem i przyjaźnią oraz popierał wszystkie moje projekty związane z dzie-
jami i kulturą społeczności żydowskiej miasta Wadowic.

Na zakończenie chciałam podziękować Pani Annie Halińskiej z War-
szawy za ciekawe informacje dotyczące jej rodziny oraz udostępnienie 
mi wspomnień Henryka Glücksmana, w  formie Opowieści rodzinnej, 
w której poprzez pryzmat życia jednej, wielopokoleniowej rodziny, uka-
zane są dzieje społeczności żydowskiej Wadowic. 

.




