Łowiąc Wspomnienia
‘’Wracam dobrze znaną drogą,
Choć nie do takich samych miejsc.
Bo wszystko się zmienia,
Bo wciąż panta rei.’’ S. Grzeszczak
Wszystko się zmienia, czas płynie nieubłaganie. Świadkowie dawnych,
mrożących krew w żyłach wydarzeń odchodzą. Z dnia na dzień coraz więcej
wspomnień pokrywa gruba warstwa ziemi. Zostają zakopane razem z ich
posiadaczami. Wszystko pomału zakrywa mgła niepamięci, a dawne mogiły,
miejsca kultu, domy, pomniki pokrywa kurz przemijania. Warto pamiętać
chociaż o wydarzeniach w swojej okolicy. W tym przewodniku nawiążemy do
historii narodowości żydowskiej na trasie od Sobień Jezior przez Osieck do
Pilawy w powiatach otwockim i garwolińskim na Mazowszu.
Ty, młody człowieku, wchodząc do lasu, nie widzisz w zasadzie nic
wyjątkowego; drzewa, krzaki, mech. Starsi mieszkańcy, odwiedzając to samo
miejsce, widzą tragiczne wydarzenia, krew, ludzkie ciała, broń, zbiorowe groby.
Ty widzisz stary dom, a oni widzą szkołę, w której uczyli się kiedyś ze swoimi
znajomymi. Zbierając w lesie grzyby, możesz nawet nie wiedzieć, że pod tobą
spoczywają świadkowie wydarzeń owinięci w płótno zapomnienia.
Warto uświadamiać ludzi, warto próbować upamiętnić dawne wydarzenia,
chociażby poprzez takie skromne dzieła jak ten przewodnik. Musimy mówić, bo
dopóki mówimy jest nadzieja, że ktoś nas usłyszy.
Dzięki uprzejmości urzędników z gminy Osieck, kilku świadków, którzy
udzielili nam wywiadów o relacjach polsko – żydowskich w rejonie, pomocy
pana Zbigniewa Nizińskiego z Fundacji „Pamięć, Która Trwa” oraz własnej, a
także książkowej wiedzy, odkryliśmy wiele ciekawych miejsc, które są
pozostałościami po dawnej egzystencji narodowości żydowskiej w naszej
okolicy.
Czas na połów wspomnień…
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GETTO W SOBIENIACH
JEZIORACH
We wrześniu 1941 r. w Sobieniach Jeziorach, Niemcy utworzyli getto.
Obejmowało ono ulice: Warszawską, Piwońską i Garwolińską1

Kolorem czerwonym zaznaczono granice getta. Oś ulicy Warszawskiej była
umowną granicą, ponieważ nie postawiono na niej żadnych ogrodzeń.

Jak wspomina Henryk Kowalczyk: „Po ulicach getta leżały żywe kościotrupy.
Codziennie kilkanaście lub więcej osób umierało z powodu chorób – tyfusu i
niedożywienia”2. Mieszkańcy miasta ukrywali Żydów przed żandarmami.
Dokarmiali ich. Trwało to do 27 września 1942 r., kiedy to zlikwidowano getto,
a ludzi wypędzono do wagonów do Pilawy. Pewien naoczny świadek wspomina:
„Ta męczeńska kolumna została zagnana do Pilawy, gdzie umieszczono ją w
zamkniętych wagonach i wywieziono do Treblinki”3.

Podczas wysiedlenia ginęli mężczyźni, młodzi i starzy, ale również matki z
płaczącymi dziećmi. Jak wspomina Wacława Bocian: „To tam od samej szosy,
od tego zakrętu, to oni ich prowadzili, ale to dużo ich prowadzili, taki rząd ich
było, i dzieci i starszych. I tak, który nie mógł już iść, bo to i słońce było i na
piechty ich prowadzili, to nie chciał iść, więc trzask i zabili go. Dalej idą. Idą, idą
do Pilawy”4. Straszny to był widok. Opisał to Mosze Klajman: „Ściany zalane
krwią i łzami, żadnego oddechu, ani odrobiny powietrza, gdyż wagony były
pokryte wapnem z chlorkiem tak, że nie było mowy o żadnym powietrzu”5.

A teraz w
Sobieniach...

Aktualnie w gminie nie ma żadnych Żydów. Jednak w pamięci wszystkich
mieszkańców pozostały wydarzenia z 1941 i 1942 r. Po wysiedleniu ich z miasta,
spalono synagogę i domy na terenie getta. Natomiast płyty nagrobne służyły
odtąd jako chodnik wyłożony wokół plebanii. Chodzili po nich ludzie, biegały
dzieci i zwierzęta, choć na macewach widniały symbole takie jak lwy, które
symbolizowały potomków Judy. Trwało to do 2003 r., kiedy ks. Roman Karwacki
postanowił przenieść macewy na cmentarz żydowski, który znajduje się w lesie
300 metrów za kościołem6.

27 września 2012 r., uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Marszu Pamięci, w
którym uczestniczył także Zbigniew Niziński7. Trasa upamiętniała pochód Żydów
z 1942 r. Podczas niego zaproszony gość opowiedział uczniom historię ofiar
Holokaustu.
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Zdjęcia wykonał Michał Szuchnik.
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KIRKUT – CMENTARZ
ŻYDOWSKI KOŁO OSIECKA
Niedaleko Osiecka, przy drodze na Wójtowiznę, w tamtejszych lasach
znajdował się kiedyś cmentarz żydowski. Na podstawie relacji Pana Zygmunta
Sterny – mieszkańca Osiecka, świadka wydarzeń dziejących się w okresie
przedwojennym i powojennym, z którym przeprowadziliśmy wywiad,
określiliśmy położenie tego miejsca.1 Z trasy Sobienie Jeziory – Osieck, tuż przy
wjeździe do miejscowości, skręćmy w drogę prowadzącą na Wójtowiznę. W
tamtejszych lasach znajdował się niegdyś cmentarz żydowski. Teraz zostały tam
tylko pozostałości w postaci kamieni, cegieł, nic szczególnego. Fotografując
ostatnio tamto miejsce, natrafiliśmy na coś, co nas zadziwiło. Dość blisko grobu,
a raczej sporego pagórka, pod którym spoczywają ciała Żydów, znaleźliśmy
stary, metalowy, zniszczony kubek, który widać na dole.
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Wywiad z panem Zygmuntem Sterną – mieszkańcem Osiecka, przeprowadzony przez Bartłomieja
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Zaintrygował nas ten przedmiot. Może wykopały go dziki? Leżał przecież blisko
poruszonej przez nie ziemi. A może po prostu ktoś go tam wyrzucił? To niech
zostanie tajemnicą tego miejsca.

Informacje o Kirkucie koło Osiecka potwierdzają źródła historyczne. Zachowała
się mapka z 1937r., którą znaleźliśmy na stronie o Kirkutach polskich2

Miejsce, gdzie znajduje się cmentarz nie jest upamiętnione, dość ciężko tam
trafić. Ułatwi to współczesna mapka zamieszczona poniżej.3
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Żeby upewnić się, że jesteśmy we właściwym miejscu, wystarczy się rozejrzeć.
Wokół znajdziemy dość dużych rozmiarów odłamki cegieł oraz kamieni.
Charakterystycznym znakiem jest także układ drzew – tylko tam, w okolicy
cmentarza, rosną równolegle względem ulicy.

OSIECK – PIEKARNIA NA
ŚWIĘTYM MIEJSCU
W Osiecku, przy rynku, pod adresem ul. Krótka 7 znajduje się piekarnia. Dziś
mieszkańcy i turyści każdego dnia, rano i wieczorem mogę kupić tam świeże
pieczywo, lecz większość z nich nie wie, że kiedyś na tym miejscu stała
synagoga. Z opowieści Pana Zygmunta Sterny wiemy, że oprócz modlitw
odbywały się tam śluby. Zapamiętał on, że z zawarciem związku małżeńskiego
wiązała się pewna tradycja. Polegało ona na tym, że na ziemi stawiało się
szklankę, w której było trochę wody, a pan młody musiał rozbić ją nogą. Wtedy
dopiero ślub był ‘’zatwierdzony’’. Pan Sterna, który jest dziadkiem naszego
kolegi Przemysława, w wywiadzie przekazał ciekawostkę dotyczącą
postępowania Żydów:

‘’ Żydzi szanowali się. Wszystkie spory, jak coś było, to oni nie szli do sądu,
żaden Żyd nie miał sprawy w sądzie. Tylko przyszli do Rebego, do rabina
swojego, bo tą bożnicą rządził Rabin, jego nazywali Rebe i do niego przychodzili.
On wszystkie sprawy rozpatrywał. I Żydów pogodził, także oni do sądu nigdy nie
szli, tylko wszystko załatwiał Rebe.’’4
Śmierć w końcu dosięgnie każdego z nas, wszyscy jesteśmy ludźmi. Zarówno
Polak jak i Żyd. Jedyne co nas odróżnia w kwestii śmierci, to zwyczaje
pogrzebowe. Pan Sterna i to opisał bardzo dobrze:
‘’ Poza tym takiego Żyda to chowali go na cmentarzu koło Wójtowizny. W tym
lesie, nie dochodząc do Wójtowizny, bliżej osieckiej szkoły. I wykopali dołek i
Żydka tylko nie w trumnie, a w prześcieradle, na siedząco zakopywali w ziemi.
Po to zakopywali na siedząco, że jak przyjdzie koniec świata i wszyscy będą
musieli zejść, to oni pierwsi pójdą do góry. Taką mieli zasadę. ‘’5
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OSIECK – HANDEL
DOMENĄ ŻYDÓW
Handel kwitł w Osiecku właśnie dzięki Żydom. Rolnik sprzedał towar Żydowi,
Żyd sprzedał go innym po drożej i tak to wszystko się kręciło, każdy był
zadowolony. Żydzi zamieszkiwali przy rynku, to wręcz idealne dla nich miejsce –
jedna część domu była sklepem, a druga mieszkaniem. Dzięki dokumentom,
których użyczyła nam gmina Osieck,6 ustaliliśmy trzy działki, na których kiedyś
stały te domy. Aktualnie na dwóch z nich znajduje się apteka, a jedna pozostaje
pusta. Posesje te mają następujące adresy: Rynek 22, Rynek 24 i Rynek 26.
Żydzi w swoich sklepach sprzedawali owoce i warzywa skupione od
mieszkańców, a także chleb, bułki i ciasta, które sami wypiekali. Byli bardzo
sprytni, stosowali, tak jak to można określić na dziś, sporo trików handlowych.
Między innymi ten, o którym opowiedział nam Pan Zygmunt Sterna. Gdy rodzic
wysyłał dziecko do sklepu, to ono szło na zakupy do Żyda. Ale dlaczego? –
zapytacie. Otóż, dlatego, że za zakupy u niego oprócz reszty, którą dostałby
taką samą w każdym sklepie, dostawało cukierka, a o cukierki było dość ciężko
w tamtych czasach. Niby nic, ale takim sposobem Żyd przyciągał do siebie
tłumy7. Pan Sterna powiedział nam również, że przeważnie w poniedziałki na
rynku, wokół remizy odbywał się targ. Żydzi kupowali tam od miejscowych
handlarzy kury i jajka, a także baraninę i cielęcinę. Wieprzowiny nie jedli pod
żadnym pozorem, bo zabraniała im tego religia. Nasz rozmówca wspomina:
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Opis przekazania nieruchomości w Osiecku z 16 grudnia 1946 roku wystawiony na zlecenie Urzędu
Likidacyjnego

‘’ Raz pamiętam, to był taki Żydek, co się nie zajmował niczym, to miał konia i
furmankę i do Pilawy jeździł na każdy pociąg, bo kto chciał do Osiecka, to on
zawoził i wracał do Pilawy. Cały czas kursował. No i raz głodny był, spróbował
kiełbasy z wieprzowiny i bardzo mu to smakowało, bo było to takie dobre. Ale
Żydzi dowiedzieli się o tymi jego wyklęli u siebie. Powiedzieli, że jak jadł
wieprzowinę, to nie będzie jadł kury. U nich była taka historia, że, jak który
Żydek był biedniejszy i nie stać go było w sobotę na kurę, to inni mu kupili, bo
musiał zjeść kurę, bo on był Żydkiem i musiał zjeść kurę. A tamtemu już nie
kupili, bo jadł mięso wieprzowe i był już przeklęty.’’8
Bardzo ciekawym i malowniczym motywem jest fakt, że tutejsi Żydzi kupowali
owoce na drzewach. Wiemy o tym z opowieści pana Zygmunta Sterna. Kiedyś
od obecnej plebanii aż do ulicy Warszawskiej ciągnął się wielki sad, w którym
rosły gruszki i jabłka. Jeszcze zanim owoce dojrzały Żydzi wykupywali cały sad
od Proboszcza. Następnie rozstawiali namioty, bądź jeden duży namiot
czuwali, by nikt im nie ukradł owoców. Potem, gdy dojrzały, handlowali nimi;
zazwyczaj prosto z drzewa. 9 Ten piękny i zarazem dość specyficzny obraz
przedstawiła farbami na kartce papieru Barbara Kopczewska – współtwórczyni
przewodnika. Inspiracją dla niej był styl artystyczny Marca Chagalla.
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OSIECK – ŚWIAT STANĄŁ
NA GŁOWIE
Takie spokojne życie Żydzi prowadzili tu do października/listopada 1939 roku,
kiedy to na teren Osiecka wkroczyły oddziały niemieckich wojsk. Niestety, po
tej dacie doszło tu do wielu zbrodni, o których dowiadujemy się z dokumentów
z Instytutu Pamięci Narodowej 10 . Z materiałów wynika, że do getta w
Sobieniach Jeziorach wypędzono z Osieck 130 osób narodowości żydowskiej, w
tym: 67 mężczyzn, 34 kobiety, 29 dzieci. Wiemy dzięki tym dokumentom, że w
1943 roku rozstrzelano 28 Żydów, w tym niewinną, małą, mającą mniej niż
dziesięć lat dziewczynkę. Została ona pochowana, według mapki stworzonej
przez harcerzy po wojnie, w miejscu, gdzie obecnie stoi Ośrodek Zdrowia.11 Z
dokumentów wynika również, ze rozstrzelani w 1943 roku Żydzi spoczywają
obok cmentarza katolickiego. Miejsce nie jest rozpoznane i oznaczone. Mamy
nadzieję, że nasza przewodnik przyczyni się do odkopania wspomnień i dorośli
wesprą nas w upamiętnieniu pomordowanych i bezimiennie pochowanych. W
zdobyciu tych bezcennych dokumentów, o których wspomniano tu wcześniej,
pomógł nam pan Zbigniew Niziński z Fundacji „Pamięć, Która Trwa”, który od
kilku lat bezinteresownie współpracuje ze szkołą, wspiera edukację o życiu i
zagładzie Żydów.12
W książce Edwarda Kopówki i Paweła Rytel-Andrianika pt. ‘’Dam imię na
wieki’’13 znaleźliśmy informacje o pewnym Żydzie, który przeżył okres wojenny
dzięki dobroci osieckiego księdza. Henryk Prajs - mieszkaniec Góry Kalwarii.
Uciekł z getta w Górze Kalwarii. Udał się do Magnuszewa, chodził od domu do
domu prosząc o pożywienie, niektórzy go przyjmowali, a niektórzy nie. Zarabiał
jako krawiec. W końcu dotarł do Góry Kalwarii, poszedł do swej sąsiadki Pani
Wasilewskiej. Udali się do Osiecka do proboszcz, który wydał uciekinierowi akt
urodzenia. Od tej pory Pan Henryk nazywał się Feliks Żołądek, ale kim był była
osoba, po której odziedziczył dane personalne? Tego nie wiemy…
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Mamy jednak na kartach swojej lokalnej historii piękną opowieść o dobrym
księdzu, który ocalił krawca.
Na jednej ze stron internetowych znaleźliśmy metrykę, którą dostał pan
Henryk. 14
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PILAWA – OSTATNIA
STACJA
Był 1942 r. wygnani Żydzi z getta w Sobieniach Jeziorach podążali w stronę
Pilawy. Zmęczeni i spragnieni musieli wysłuchać ostatniej mowy jednego z
żandarmów, który powiedział, że „jadą na Ukrainę, gdzie będą pracować na
ziemi”1. Ta praca, o której wspomniał była jednak męczarnią w zamkniętych
wagonach dla bydła. Niemcy nie mieli litości. Jak wspominają naoczni
świadkowie: „Był to wstrząsający i niemożliwy do zapomnienia widok”2. Ludzie
krzyczeli „Wody! Umieramy z dziećmi z pragnienia! Ludzie, ratujcie, wody!”3.
Niestety nikt im nie pomógł. Nikt nie podał nawet kubka wody, który mógł
uratować nawet czyjeś życie. Kubek – tyle wystarczyłoby, żeby pomóc…
Wszystko to, co się wydarzyło podsumowuje zdanie Wacławy Bocian: „Zabili
[Żyda] jak nie człowieka…”4.
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ŁOWIĄC WSPOMNIENIAZAKOŃCZENIE?...
‘’ Gdzieś na starych zdjęciach szukamy się znów,
A losu koleje przywiozły nas tu.
Nie wszystko po myśli toczyło się, wiem.
I śnimy o przyszłości sen. […]
Prędzej czy później los się odwróci.
Wyrówna bilans poniesionych strat.
Jak wymarzona tęcza po burzy
Nasz czarno-biały koloruje świat
Milionem barw.’’ S. Grzeszczak
Dodatkiem do przewodnika jest film. Powstał on na wskutek naszych
przemyśleń. Dzięki temu obrazowi został także zmieniony tytuł przewodnika.
Łowiąc Wspomnienia… Tak, łowimy wspomnienia, zarzucamy sieci na morze
ludzkich myśli. Odkrywając historię, sami staliśmy się jej częścią. Pordzewiały
kubek z lasu to teraz dla nas wyjątkowy przedmiot upamiętniający cmentarz
żydowski w Osiecku, przypominający o tragedii naszych sąsiadów wywożonych
z Pilawy do Treblinki. Osieckie gruszki pachną wspomnieniami, symbolizują
pomysłowość żydowskich kupców. Teraz Ośrodek Zdrowia kojarzy nam się
również z bezimienną, żydowską dziewczynką, która jest pochowana pod jego
murami, a kupując świeże chałki w miejscowej piekarni możemy uświadamiać
sobie, że stoimy właśnie na dawnym miejscu kultu.
Wszystko płynie, niczym rzeka, wystarczy to tylko złapać, wyłowić…
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