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Zbigniew Zaporowski (Lublin) 

Ludność żydowska w Białej Podlaskiej 
w latach 1918-1939 

Zydzi w Białej Podlaskiej stanowili poważny procent ludności tego 
miasta przez cały okres istnienia Drugiej Rzeczypospolitej. Aczkolwiek 
procent ten wykazywał tendencję malejącą. Tak więc według danych spi
su powszechnego z roku 1921 ludność żydowska stanowiła 660/o miesz
kańców Białej Podlaskiej , która ówcześnie liczyła 12,966 osób 1•

Natomiast liczba członków gminy żydowskiej była wyższa, bowiem w jej 
skład wchodziło jeszcze 16,  a później 1 7  wsi w których zamieszkiwali Ży
dzi 2• W calym powiecie bialsko-podlaskim było jeszcze sześć wyznanio
wy<'.h gmin żydowskich : w Kodniu, Terespolu, Lomaza·ch, Piszczacu, Ro
soszu i Janowie Podlaskim. Łącznie więc w 1924 roku powiat zamieszkiwa:... 
14 tys. Żydów. 

W przede'dniu II wojny światowej - w roku 1938 � liczba mieszkań
ców Białej Falaskiej wzrosła do 20.743 osób, ale wśród nich było jedynie 
6.725 Żydów, co stanowiło 36% 3. Ten poważny liczbowy i procentowy 
spadek ludności żydowskiej można tłumaczyć następującymi okolicznoś
ciami. Masową - jak na warunki polskie - emigracją Żydów, głównie 
do Stanów Zjednoczonych i Palestyny, a także awansem cywilizacyjnym 
i urbanistycznym miasta 4• W roku 1924 powstała Podlaska Wytwórnia
Samolotów, która była potężnym czynnikiem miastotwórczym. Już w roku 
1 925 zatrudniała ok. 400 osób, głównie fachowców ściągniętych z zewnątrz, 
a w jedenaście lat później prawie 600 5• 

Rzut oka na strukturę zawodową Żydów upewnia nas w przekona
niu, że nie różniła się od innych tego typu miejscowości. Tak więc utrzy� 
mywali się oni głównie z handlu, pośrednictwa i rzemiosła. W rękach 
żydowskich znajdował się drugi co do wielkości zakład pracy w Białej 
Podlaskiej, mianowicie fabryka Raabego - wytwarzająca sztyfty i ko
pyta. W roku 1925 zatrudnione tam były 133 osoby 6• Żydzi bialscy byli 
jednak w przeważającej masie ludźmi ubogimi. O stanie ich zamo:Zności 
świadczyła liczba osób płacących składkę na utrzymanie gminy, a także 
wysokość tej składki. W roku 1919  spośród 628 płatników; aż 530 wpłacało 
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kwoty symboliczne w wysokości 10-100 marek polskich rocznie. W roku 
1921 takich osób było 377 (na 633 utrzymujących gminę), a w roku 1922
odpowiednio 510 i 1025. Podobnie było i w latach późniejszych. W roku 
1927 składki płaciło j edynie 637 osób z czego 172 - do 20 zł roczn� W 
roku 1936 na 584 Żydów, 289 wpłacało sumy do 10 zł 7• 

Składki stanowiły największą - chociaż nie j edyną - część budżetu 
gminy żydowskiej, który w latach trzydziestych wynosił 70-80 tys, zł, 
N a składki przypadło ok. 30 tys. zł, dochody z uboju rytualnego zamykały
się w granicach 22-?4 tys . .  zl . ,  a subwencj e Zarządu Miejskieg0 wy�łJ 
ok. 4 tys. zl. Natomiast jeżeli chodzi o wydatki gminy, to najwięcej poc;hla
niał ubój rytualny ok. 13  tys. zł„ następnie utrzymanie synagogi i bóżnic 
- ok. 4,5 tys. zl„ administracja 4.288 zł, a także pensj a rabina - 3,2 tys.
złotych 8•

W rękach bialsko-podlaskiej gminy żydowskiej znajdowały się synag&. 
ga, 4 bóżnice, 6 domów modlitwy. Dalej łaźnia (mykwa), 2 cmentauml 3 
domy mieszkalne, szkoła (Talmud-Tora), 7 sklepów, kilka placów i <>gro
dów. Ponadto gmina administrowała i częściowo subwencjonowała,szpitaJ. 
żydowski, funkcj.onujący obok miejskiego. Stanowił on fundację, w formie 
zapisu notarią.lnego Szmula Piżyca z roku 1 905. Szpital od roku 1933 miało 
statut zatwierdzony przez Urząd Woj ewódzki. Dysponował 20 łóżkatniS. 

Gmina żydowska w Białej Podlaskiej, która odgrywała tak ważną, rolę 
w życiu religijnym, kulturalnym, a także politycznym i administrac� 
ludności żydowskiej, przeżywała w czasie omawianego okresu wyrarmy 
kryzys. I nie chodzi tu o spory polityczne, wynikające z różnych orien
tacj i światopoglądowych, ale ujawniające się na zewnątrz symptonq za
kłócenia j ej podstawowego celu : istnienia ośrodka religijnego ludnośal ży
dowskiej . Działo się tak z powodów najczęściej finasowydJ. i braku sprę;
żystej i należycie funkcj onującej administracji. Już 15 stycznia 1919  roku, 
a. więc dwa tygodnie po przejęciu miasta przez władze polskie (nastąpiło
to 31  grudnia 1918  r.), ówc:oesny rabin Szloma Goldberg zwrócił się do 
k-0misarza ludowego ze skargą na Dozór Bóżniczy utrzymując, że zalega 
z wypłacaniem mu pensji. 

Z kolei członkowie Dozoru byli zdania, że ich mandat wygasł kilka dni 
wcześniej, zatem nie oni ponoszą winę za zaistniałą sytuację. Chcąc oczyś
cić atmosferę komisarz zarządził wybory, które Żydzi gremialnie zbojko· 
towali. W pierwszym terminie na 1591  osób głosowało zaledwie 161, a W 
drugim 261 Żydów. Po czym wybrani członkowie Dozoru podali się do dy
misji. Wszyscy swoją postawę tłumaczyli brakiem szerszych kompet.cncf 
Dozoru, które ograniczały się tylko do spraw religijnych. Podczas gdy 
oczekiwany Narodowy Zjazd Żydowski miał je rozszerzyć na wszys� 
dziedziny życia ludności żydowskiej 10. Ostatecznie konflikt zakońc� sit: 
kompromisem, bowiem dawny Dozór podjął z powrotem działalność, na co 
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wyraziło zgodę Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicz
nego u. 

W roku 1 925 czterech członków Rady Gminy Wyznaniowej Żydowskiej 
złożyło skargę do starosty powiatowego na zarząd własnej gminy. Jej po
wodem było nierealizowanie uchwał Rady, a także zła gospodarka fundu
szami gminnymi. Jednocześnie cała czwórka podała się do dymisji. Nie
znamy niestety dalszych okoliczności konfliktu, ani jego finału. 

Od 13 czerwca 1926 roku z kolei Zarząd Gminy i Rada Pełnomicników 
Gminy wykluczyły ze swojego grona Izraela Kahana. Powodem tych de
tyzji było jego przemówienie na posiedzeniu Rady Miejskiej (był Kahane 
członkiem RM) w którym domagał się ściągnięcia 12 tys. zł od gminy 
tytułem opłat za leczenie jej zamożnych członków. Wystąpiono też z wnios
kiem do miejscowej Organizacji Syjonistycznej o usunięcie Kahane z jej 
szeregów. Podobne represje spotkały też kupca Dawida Wajsmana, który 
miał oszczerczo krytykować gospodarkę finansową Zarządu Gminy . W 
jego przypadku zwrócono się do Związku Drobnych Kupców z wnioskiem 
0 wykluczenie W.ajsmana z grona członków tej organizacji 12• 

Interesujący przyczynek do poznania dziejów gminy żydowskiej 
w Białej Podlaskiej stanowi list, który starosta Ignacy Bobek wy
stosował do wojewody lubelskiego 1 8  stycznia 1929 r. Przedstawił w nim 
w sumie dramatyczny obraz gminy, pozbawionej zupełnie kierownictwa. 
Członkowie zarządu i ich zastępcy podali się do dymisji. Powodem· tej de
cyzjf był kryzys finansowy, spowodowany - przede wszystkim - iCh 
wyjątkowo nieudolną gospodarką pieniężną. Tak więc nieupoważnione oso
by, korzystając z pieczęci gminnych, zaciągały wysokie pożyczki na konto
gminy. Przy czym brakowało rachunków z rozchodowanych sum. W ogole 
nie płacono podatku dochodowego, nie wypłacano pensji administracji 
gminnej, a także rabinowi. Ponadto zarząd nie opiekował się szpitalem. 
W konkluzji starosta bialski zaproponował ustanowienie komisarza, a także
podanie do sądu dotychczasowych członków zarządu gminy, oraz ich 
zastępców 13• Brak materiałów archiwalnych nie pozwala nam na prze-
śledzenie zakończenia tej sprawy. 

· 

Niemniej jednak gmina w dalszym ciągu popadła w tarapaty finansowe. 
W roku 1936 przeprowadzono lustrację ksiąg finansowych i stwierdzono
liczne nieprawidłowości. Ich efektem było znowu niewypłacanie pensji 
administracji, rabinowi, umarzanie składek bóżniczych osobom zamożnym, 
niepłacenie podatków. Wobec czego władze powiatowe ustanowiły 7 lipca 
1936 roku - specjalnych poborców podatkowych, którzy dochody uzyski
wane przez gminę przekazywali na pokrycie wcześniejszych niedoborów 14• 

Trudno powiedzieć, czy opisywane tutaj wydarzenia były typowe dla 
gmin żydowskich w Polsce w okresie międzywojennym, czy też stanowiły
lokalną osobliwość. Jedno wszakże nie ulega wątpliwości, że gmina bialska
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przeżywała poważny kryzys, nie tylko finansowy. Wewnątrz niej zachodziły procesy polaryzacyjne, które ujawniały się na zewnątrz, dez.orgaoi�zowaly działalność gminy i zmuszały władze administracyjne do inter-. 
wencj i. 

Żydzi bialscy byli w przytłaczającej większości ortodoksami, a „Szl_� 
mej Emunej Isroel" (czyli Aguda) miała wśród nich największe wplyW_y 
polityczne. Ortodoksami byli : długoletni rabin Białej Podlaskiej. - Sztnul
Żak (do roku 1931), oraz jego następca Moszko Uczeń. Żak nie znal języka
polskiego, a Uczeń mówił po polsku z wielkim trudem 15.  

Niezwykle imponująco przedstawiał się rejestr żydowskich organizacji
i partii politycznych, organizacji społecznych, kulturalnych i oświatowych. 
Wlaściwie każda ogólnopolska organizacja żydo.wska miała swój oddział 
w Białej Podlaskiej. Najczęściej byly to efemerydy, jednakże śledzcw dzi� 
je tamtej.szych Żydów daje się zauważyć ciągłą wśród nich obecn9� co
najmniej trzech silnych .partii : wspomnianej Agudy, Organizacja Syjo
nistycznej i Bundu. Były one dobrze zorganizowane i dysponowały siln� 
wpływami w mieście i powiecie. 

Tak węc Aguda w Białej Podlaskiej powstała w _roku 1920 z i - icja ywy
rabina Sz. Żaka. Z początku liczba jęj członk.ów byla niewiarygodd° wy
soka - 1200 osób (w całym powiecie 2500), ale z biegiem czasu malała, 
W latach trzydziestych Aguda liczyła 300-400 członków regularn� opła
cających składki i o�. 100 sympatyków. Miala decydują,cy wplyv;� w Ge
milus Chased (obliczany na 750/o) i w Zarządzie Banku Ludowego, Dzia
łacze bialscy star,ali się koordynować prace partii w powiecie - przez 
tzw. mężów zaufania - którzy mieszkali w Terespolu, Piszczac� LO'."
mazach i Kodniu 16• We wszelkiego rodzaju akcjach wyborczyc� Agudą. 
występowała samodzielnie, nie tworząc bloków z innymi partiami. W roku 
1932 staro�ta bialski w 

-
swoim .sprawozdaniu przedstawił ją jako partię

żydowską o najsiJniejszych wpływach w mieście i powiecie. A stan tych 
wpływów określił na 400/o. Do czolowych działaczy Agudy zalicza;lj się; 
dlogoletni prezes, z zawodu księgarz Nuchim Tenenbaum, rzezak Jud Me
jer, kupiec Lejb Wajntraub, Chaim Rubinsztejn, Mordko Gold,sztejJ Jo
sek Mordko. Wielokrotnie zasiadali z ramienia swojej partii w Radzie 
Miejskiej i w Zarządzie Gminy. Byli to na ogól ludzie starsi, niekiedy w 
podeszłym wieku 17. Aguda w Białej Podlaskiej nie prowadziła w zasadzie 
działalności wiecowej, odczytowej czy innej tego typu, ale w zasadzie; -
jak się �ydaje - aktywność jej członków koncentrowała się na sprawach
religijnych w zarządzie gminy i administrowanych przez gminę obiektaii 
religjnych (cheder, cmentarz itd.) A środki€m oddziaływania była głównie
presja moralna. 

Brak j est jednak materiałów pozwalających na prześledzenie tego zja
wiska. Członkowie Agudy z Białej Podlaskiej nie !llieli własnego pisma, 
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ale prenumerowali warszawski „Tageblatt'' ,  w ilości 1 50 egzemplarzy (w

roku 1932). 
Organizacja Syjonistyczna w Białej Podlaskiej powstała dopiero w ro

kU 1926, a więc po zjednoczeniu ruchu syjonistycznego w Polsce. Począt
kowo zrzeszała 100 członków i 600 sympatyków. W roku 1929 liczba człon

ków wzrosła do 300, by tuż przed wojną spaść do 120. Założycielem i pier

wszym prezesem Organizacji był młody „ideowy, sprytny i przedsiębiorczy

łtUPiec' ' ,  Hafer Uszer. W sprawozdaniu z 1 932 roku starosta bialski zau

ważył że „OS w Białej Podlaskiej, skupiająca w sobie młode pokolenie 
iydowskie - uświadomione narodowo, należy do najbardziej ruchliwych
organizacji żydowskich" 18• 

/ 

Partia utrzymywała się glównie ze składek członkowskich, które w 
latach trzydziestych wynosiły od 50gr do lzl miesięcznie. Ponadto źród

tem dochodów były rozmaitego typu odczyty, zabawy. Z tego tytułu w ro 
ku 1932 uzyskano dużą, jak na ówczesne czasy, sumę pieniężną � 1 tys. zł. 
W ramach OS istniały początkowo frakcje Al Hamiszmar z którą identyfi
kowało się około 75% członków i słabsza Eth Liwonth (Czas Budować) 19• 

Wroku 1928 doszło do rozłamu w Organizacji wskutek czego wyłoniła się 
kolejna frakcja, tzw. syjoniści rewizjoniści. Początkowo ich pojawienie 
się wywołało kryzys w OS, który miał cechy rozłamu. Mianowicie 25  
sierpnia 1928  roku, w liście do starosty bialskiego członkowie nowego 
zarządu oddziału OS poinformowali o wykluczeniu kilku osób ze swego 
grona w tym. b. prezesa Hafera Uszera i prezesa Zelika Jakubow�kiego,
a także o weryfikacji członków. Stwierdzili też, że nii: biorą Odpowiedzial
ności za ich poczynania 20• Niewątpliwi

_e przyczynami kryzysu, poza kwe:
stiami personalnymi, były zasadnicze różnice odnośnie budowy przyszłego 
państwa żydowskiego w Palestynie 21• Tym niemniej jednak doszło zapew
ne do jakiegoś kompromisu, albowiem syjoniści-rewizjoniści w ·aalszym 
ciągu brali udział w pracach OS w Białej Podlaskiej . Aż do roku 1 936, 
kiedy to przekształcili się w osobną partię - N ową Organizację Syjonis
tyczną. 

Podobnie jak Aguda, OS próbowała koordynować działalność partii 
w powiecie. Przejawem takiej tendencj.i była m.in. konferencja delegatów 
z Białej, Konstantynowa, Piszczaca, Rososza, Kodnia i Janowa Podlaskie
go, która odbyła się 16 lipca 1933 roku w Białej Podlaskiej . 

Wziął w niej udzial sekretarz Centralnego Komitetu OS w Polsce, Na
tum Asz. Wygłosił odczyt pt. „Obecna sytuacja w syjoniźmie, a zagadnie
nia 18-tego Kongresu Syjonistycznego" .  W przemówieniach delegatów 
zwracają uwagę gwałtowne nieraz ataki na rewizjonis,tów, którzy zresztą 
urządzili osobne zgromadzenie w sali kina „Miraż". \V wyborach delegatów 
na XVIII Kongres, najwięcej głosów uzyskała lista pn. Blok Pracującej 
Palestyny - 514, dalej, mimo formalnej nieobecności, syjoniści-rewizjo-
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niści - 251, Mizrachii - 132, natomiast Izaak Grunbaum - uzyskaJ; p 
parcie 59 osób 22• ().. 

O sile OS w Białej Podlaskiej świadczy wydawanie przez nią włas .,...„ 
czasopisma pn. „Bialer Wochenblat" .  Był to tygodnik społeczno-k� 
no-polityczny, któr.ego pierwszy numer ukazał się w styczniu 1932 roku,
ostatni w 1937 roku. Nakład wynosił 500 egzemplarzy przy cenie 10 gr, 
Pierwszym redaktorem był Szmul Wierenfeld, następnie tygodnik przejął
Chaim Miodek i on go redagował w latach 1932-1934. Oprócz niego \V 
skład kolegium redakcyjnego wchodzili w roku 1934 jeszcze Izrael G�ld
sztajn, Jakub Goldsztajn i Zelik Jakubows�i (Jakóbowski) 24 •  

„Bialer Wochenblatt" był - jak stwierdzają władze adminis racyjne 
Białej Podlaskiej - ogólnie czytany i rozchodził się bez zwrotów. A pu
blikacje stały na wysokim poziomie. Pewną osobliwością tygodnik� było 
to, że ukazywał się także w języku polskim. Po prostu część numeru 
zwłaszcza ta, która dotyczyła spraw polsko-żydowskich, informowała o pro
blemach bialskich Żydów - była redagowana w języku polski.fi 25• Można 
w tym widzieć przejaw, czy chęć, zbliżenia polsko-żydowskiego, informacji 
o własnych problemach, bowiem w Białej Podlaskiej podobnie - jak się 
wydaje i w ·całym kraju - obydwie te narodowości żyły we wzajemnej 
izolacji i uprzedzeniach. Z OS sympatyzował, chociaż formalnie był niem
leżnym tygodnikiem społecznym - „Podlasier Lebn". Tygodnik ten ukazy
wał się w latach - 1930-1934, a jego wydawcą był technik dentystyczny 
Chaim Rozmaryn 26. 

Z bialskimi syjonistami związany był Maksymilian Apolinar� Hart
glas znany działacz OSwP, członek jej kierowniczych instancji. Z zawodu 
adwokat z temperamentu polityk i publicysta stale mieszkający w War
szawie. Urodził się jednak w Białej Podlaskiej, tam też ukończył gimnaz
jum 27• Podtrzymywał więc gorliwie więź ze swoim rodzinnym miastem;
tym bardziej , że w latach 1919-1922 był posłem do Sejmu Ustawoda& 
czego z okręgu wyborczego nr 20, tj . z Białej Podlaskiej . Nader często; wi
dzimy go w mieśde, gdzie na zaproszenie miejscowych działaczy wygła
szał odczyty, a także organizował sprawozdawcze wiece poselskie. Nawet 
wtedy, gdy był posłem z Warszawy - w latach 1922---,--1 930 - jego kon· 
takty z Bfałą nie zostały zerwane 28• 

Jak wcześniej wspomniano, frakcja syjonistów-rewizjonistów ujawnł\ 
się w roku 1928. Jej pierwszym przywódcą był biuralista Lejzoi: Bial�r. 
Spośród innych jej działaczy byli farmaceuta Hafer, nauczyciel Zylb� 
sztajn, Szywak Nachman, Rozenberg, Makowski. Byli to - rzecz ciekawa. 
przeważnie inteligenci - i ludzie bardzo mlodzi. Ich organizacja ( rakcja) 
liczebnie nie przedstawiała się imponująco. Liczba członków nigdy; nie 
przekraczała 1 00, a tuż przed wojną zrzeszała jedynie 50 osób 29• Tym 
niemniej jednak działalność syj-onistów-rewizjanistów była widoczną W 
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Jllieście i powiecie, a i wpływy mieli większe, niż by to wynikało z liczby 

członków. W pierwszej połowie lat trzydziestych najwięcej zwolenników

pyło w Lidze Pomocy Pracującym Palestyny i w organizacj i skautowej

lfechaluc-Pionier. Władze administracyjne wpływy rewizjonistów w tych

organizacjach szacowały na odpowiednio 25% i 200/o 30• 

Syj oniści-rewizj oniści wprowadzili do sennego małomiasteczkowego 

życia bialskich Żydów pewne ożywienie, powiew nowych idei, nowych

zachowań. Organizując spektakularne przemarsze uliczne, wiece, na któ
rych w sposób gwałtowny atakowali swoich rzeczywistych czy też wy

unaginowanych przeciwników (niekiedy dochodziło do bój ek), zapoznawali 
z sytuacją w Palestynie. 

Do tego typu działań należał wieczór poświęcony pamięci Józefa Trum
peldora, który odbył się 19 marca 1 932 roku, przy udziale 80 osób, czy zlot 
drużyn sportowych s yj onistów-rewizj onistów 23 kwietnia 1933 roku. W 
zlocie brały udział drużyny z Warszawy, Brześcia nad Bugiem, Między
rzeca Podlaskiego, Piszczaca, Sławatycz, Sarnak, Włodawy, Kobrynia, Ko
dnia, Wisznic, Łomaz i Żyrardowa. Razem 350 osób. Poświęcono sztandar 
drużyny, przy czym okolicznościową mowę - w języku polskim, żydows
kim i hebraj skim - wygłosił młody prawnik (student prawa ?) z Brześcia, 
Menachem Begun (Begin). Zlot zakończyła defilada, po czym odbyła się 
akademia z udziałem 100 osób na której popisy gimnastyczne przeplatane 
były przemówieniami 31• 

Z innych przedsięwzięć rewizjonistów na uwagę zasługuj e wielki wiec1 
jaki zorganizowano 18 lipca 1937 roku. ówczesny prezes Zarządu 
Oddziału, Rozen, a także inni mówcy występowali z gwałtowną krytyką 
proj ektu podziału Palestyny. Stwierdzali, że Palestyna leży ?O obu brze
gach Jordanu i to są j ej granice historyczne. Wznosili okrzyki na cześć 
Włodzimierza Żabotyńskiego i Legionu Żydowskiego. Stosowną rezolucję 
utrzymaną w tym duchu zgromadzeni postanowili wysłać do Prezydenta 
RP a2. 

Kolejną partią żydowską działającą w Białej Podlaskiej był oddział 
Ogólnożydowskiego Związku Robotniczego „ Bund". Powstał w roku 1919, 
a jego założycielem i prezesem był Moszkio Rodzynek, który stal na czele
5-osobowego Zarządu 33• Partia rozwijała się szybko i zdobywała znaczące
miejsce wśród bialskich Żydów. W roku 1924 zrzeszała ponad 100 czolnków 
pod prezesurą Icka Wechtermana. Innym wybitnym działaczem Bundu 
był w tym czasie Szuch ter Wolf. W orbicie wpływów Bundu znajdowały 
się Towarzystwa Kursów Wieczorowych (starosta bialski obliczał, że 70% 
członków to bundowcy, Związek Zawodowy Robotników Przemysłu Odzie
żowego (500/o), Kultur-Liga (300/o), Związek Zawodowy Robotników Prze
mysłu Mięsnego (200/o). Na uwagę zasługuj e współpraca Bundu z Polską 
Partią Socjali.styczną, dawną Frakcją Rewolucyjną, na przełomie lat 
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dwudziestych i trzydziestych. Współpraca była poniekąd wymuszon� Po
nieważ - co bylo rzeczą ciekawą - PPS d. FR rozpoczęła dzialaln.o.se: 
wśród robotników żydowskich związków zawodowych. O skali tego zja.:. 
wiska niewiele można powiedzieć, w każdym bądź razie obydwie partie
organizowały wspólne zebrania (także w Łomazach) 34. 

Materiały z roku 1 932 wskazują na osłabienie działalności Bund1ll. w 
Białej Podlaskiej . Spowodowane to było przejściem części jej czlo� 
do Komunistycznej Partii Polski, i zaniechaniem działalności przez innydł. 
Tak, że w sumie partia liczyła zaledwie 22 osoby. Na jej czele stal „am
bitny komunizujący krawiec" Abram Wechterman. Sekretarzem był rów
nież krawiec Beniamin Nuchnan. Partia utrzymywała się głównie ze skła� 
dek członkowskich, które wynosiły 50 gr miesięcznie. Posiadała repre
zentację w Zarządzie i w Radżie Gminy. Pod wpływem Bundu był Zwit:r-
zek Zawodowy Odzieżowy. Partia, oo było rzeczą interesującą, miała 
własną organizację młodzieżową - Cukunft, która liczyła 40 członków. 
Bund wspierali w akcjach wyborczych (do Rady Miejskiej , Sejmu i Senatu, 
Zarządu i Rady Gminy) sympatycy Żydowskiej Socjalistycznej Partii Ro
botniczej Poalej-Syjon, która w tym czasie w Białej Podlaskiej nie istnicf-. 
la 36, ale której sympatyków władze administracyjne obliczały na 150 
osób 37• Po kryzysie z lat 1 930-1932 Bund w Białej nie osiągnął znactt<
nia z lat dwudziestych. Tuż przed wojną partia zrzeszała 20 czlonkó�3s. 
Inne partie polityczne działające wśród bialskich Żydów to:  OrganY 
cja Syjonistów Ortodoksów „Mizrachii", Żydowska Partia Ludowa (folkiści} 
i wspomniana już Poalej-Syjon. Wszystkie były efemerydami i na grun�re 
bialskim nie posiadały ug:ryntowanych wpływów. Chociaż przejścioWI
osiągały stosunkowo duży stan liczebny.I tak Mizrachii powstała w roc. 
ku 1921 .  Jej członkami było 60 osób. Do wybitnych działaczy zaliczani byli: 
Srul Finkielsztejn, z zawodu kupiec, w�eloletni prezes, Jankiel Wajsntan, 
Jankiel Aron. Władze administracyjne zawsze podkreślały słabe wpływy 
tej partii wśród Żydów. W roku 1923 oceniano je na 30/o. Tym niemrii� 
Mizrachii przetrwała do wojny, skupiając zawsze w swych szeregaćłi 
ok. 60 osób. Posiadała również, pr.zejściowo, reprezentanta w Radzie Miejs
kiej i w radzie Gminy. Obecność Mizrachii wśród bialskich Żyd6w'1 u
jawniała się najczęściej w postaci odczytów wygłaszanych przez zapró
szonych na nią prelegentów 39• 

Żydowska Partia Ludowa w Białej Podlaskiej powstała w roku 1924. 
W sześć lat później liczyła ok. 100 osób, którym przewodził Icek W echt� 
man. Folkiści - w tym czasie - posiadali duże wpływy w Kultur-Lidq 
oceniane przez władze administracyjne na 300/0 40• 

Spośród organizacji kulturalnych, społecznych, dobroczynnych i in
nych kilka zasługuje na uwagę. Przede wszystkim Stowarzyszenie „Ku� 
tur-Liga" powstałe w końcu 1926 roku. 8 grudnia Tymczasowy ZarząCI. 
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Główny Stowarzyszenia poinformował starostę bialskiego o powstaniu od
działu w Białej Podlaskiej . Pierwsze kierownictwo tworzyli : 44 letni sto
larz Hela Hofman - przewodniczący, 42-letni krawiec Kaszenmacher,
kamasznik Gedala Brawerman, szewc Szloma Kuperszmidt, stolarz Fajwel 
Wirnik. Większość z nich była członkami, bądź sympatykami Bundu. W 
dwa lata później całe kierownictwo Kultur-Ligi stanowili bundowcy 41•

Kultur-Liga nie była co prawda organizacją liczną - w latach trzy
dziestych skupiała ok. 20 osób - ale jej działalność była widoczna. Orga
nizowała zebrania i odczyty o tematyce kulturalnej ; w każdy piątek Qdby-: 
wal się prz;egląd prasy za opłatą 5 gr od osoby. Stowarzyszenie miało 
własny lokal pnzy ulicy Janowskiej 5, a także bibliotekę posiadającą 1,8 
tys. ksiązek i czytelnię dostępną dla wszystkich. W połowie lat trzydzie
stych w skład Zarządu wchodził Abram Koralik podejrzany o działalność 
komunistyczną, co stało się przyczyną kłopotów organizacyjnych bialskiej 
Kultur-Ligi. Jak wynika ze szczątkowych, ułamkowych materiałów w tym 
czasie Stowarzyszenie . było penetrowane prnez Komunistyczną Partię 
Polski. Tak więc 18 kwietnia 1937 roku władze administracyjne (policja 
państwowa) przeprowadziły rewizję w lokalu Kultur- Ligi. Kilkanaście dni 
później - 5 maja - organizacj a została rozwiązana. Zarzucano jej powią
zania z „elementami wywrotowymi oraz dzialalność zagrażającą bezpie
czeństwu publicznemu'' .  Członkami Kultur-Ligi miało być 9 notowanych 
komunistów, 1 podejrzany i 1 poszukiwany za działalność komunistyczną . 
Jednak członkowie rozwiązanego Stowarzyszenia nie dali za wygraną i 
odwołali się do wojewody lubelskiego argumentując niesłuszność decyzji 
władz powiatowych następująco : podczas rewizji, w lokalu Kultur-Ligi 
nie znaleziono żadnych materiałów obciążających organizację, a za dzia
łalność j ej członków poza strukturami organizacyjnymi nikt oczywiścię 
nie może być odpowiedzialny. Adresat najwidoczniej uznał te argumenty 
za wystarczające i w rezultacie starosta bialski - 1 1  sierpnia 1937 roku 
- anulował wcześniejszą decyzję. Stowarzyszenie Kultur-Liga działała, 
istniała i prowadziła działalność, aż do wybuchu wojny 42 • 

Podobną działalność jak Kultur-Liga, tzn. na płaszczyźnie kulturalno„ 
oświatowej - prowadziły jeszcze dwie inne żydowskie organizacje. Ży
dowskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe w Polsce „Tarbuth" (w 
źródłach występuj e jako „Tarbut") i Żydowskie Stowarzyszenie Kultural'
ne w Białej Podlaskiej . 

Oddział Tarbut w Bici.lej Podlaskiej pQWStał w roku 1922 i byl pod 
wpływem naturalnie Mizrachii. W roku 1 936 przy tej organizacji _powsta
ło - jako kolo skautowe - Stowarzyszenie Haszomer Hacair (Młody 
Stróż). Skupiało 6'.7 osób, a instruktorem był szewc Grynblat Us:zer. Celami 
kola było prowadzenie pracy kulturalnej wśród młodzieży, a także j ej 
rozwój fizyczny, przez organizowanie ćwiczeń gimnastycznych. Z raportu 
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komendanta powiatowego policji
. 

państwowej z 3 czerwca 1938 roku d o
wi ad ujemy się, że organizacj a Haszomer Hacair zrzeszała 40 członkó� 
j ej głównym celem była nauka języka hebrajskiego. Z ramienia Tor� 
opiekowali się nią Dyna Sztejman, Srul Bekerman i Maria Kamie(l 43 

Żydowskie Stowarzyszenie . Kulturalne w Białej Podlaskiej było ef� 
meryczną organizacją, która powstała, a właściwie usiłowała zaleguliZQ.. 
wać swoje istnienie, w końcu 1935 roku. 6 grudnia tymczasowy zarząd 
w składzie Nuchim Wolf Worek, Chaim Rozmaryn i Menachem Finkief.. 
sztajn zwrócił się do starosty z podaniem oznajmiającym istnienM sto
warzyszenia i prośbą o j ego zalegalizowanie. Celem działalności miały być: 
praca kulturalno-oświatowa, organizowanie kursów, zabaw itp. Organ� 
dysponowała już biblioteką. Jednakże decyzj a władz administrac� 
była negatywna i w marcu 1936 roku starosta zakazał dalszego istnienia 
stowarzyszenia, j ako zagrażającego bezpieczeństwu publicznemu. Albo
wiem Worek w roku 1923 został zatrzymany przez policję j ako podej rzany 
o prowadzenie działalności komunistycznej . Podobne zarzuty przypisywa
no Rozmarynowi 44• 

Kultur-Liga, Tarbut, ZSK-0 nie wyczerpuj ą listy żydowskich organi
zacji oświatowych i kulturalnych. Były też i inne: Zjednoczenie Szkół
Żydowskich, Towarzystwo Kur.sów Wieczorowych dla robotników (w roku 
1935 skupiało 35 osób), Stowarzyszenie żydowskie sportowe „Makabeja", 
czy d o  pewnego stopnia Organizacj a „Hechaluc Pionier" (istniała do po
łowy 1936 roku po czym - własną uchwalą się rozwiązała) 45• 1 1  czerwca 
1928 roku powstało przy miejscowej OS, Stowarzyszenie Mlodzieżyi Ży
dowskiej im. Trumpeldora (tzw. bejtarowcy). Początkowo zrzeszał& 25 
członków, z J ankiel€m Kahnem na czele. O działalności bejtarowc� w 
Białej Podlaskiej nie mamy dużo informacji. Organizowali odczyty, ćwi
czenia gimnastyczne itp. 46• 

Ciekawe było Stowarzyszenie „Strzecha Robotnicza im. B. Borocho�, 
które istniało w roku 1919  (iuty-g.rudzień). W statucie przedstawiana roz
ległe i różnor.odne płaszczyzny działalności. A więc miano prowadzić dzia
łalność oświatową i kulturalną wśród robotników żydowskich; dbać o ich 
wypoczynek i rozrywkę. Zatem stowarzyszenie miało zakładać czytebllł 
i bibliotekę, urządzać koncerty, kursy zawodowe, koła gimnastyczne, her
baciarnie, oraz kasy pomocy 47• Nie mamy przekazów źródłowych odn<>
szących się do działalności Strzechy Robotniczej , ale j ak się wydaje; skoń
czyło się tylko na zapowiedziach aktywnej działalności. 

Inną widoczną grupę żydowskich organizacji stanowiły stowarzysz4 
charytatywne, oraz związki zawodowe. Organizacj e charytatywne były 
szczególnie aktywne w końcu lat trzydżiestych. Żydowskie Stowarzyąiłl 
nie Dobroczynne „Gemiłus Chased" skupiało w roku 1937 794 osoby (w 
roku 1930 - 400 członków). Prowadziło kasę bezprocentowego kredytu! i 
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9-ysponowalo kapitałem w wys. 30 tys. zł 48• Inną tego typu organizacją

było Towarzystwo pomocy przeciw nędzy wyjątkowej pn. „Bajs-Lechem"

(Dom Chleba). Oddział w Białej Podlaskiej powstał z początkiem 1 937 ro
ku. Dysponował lokalem przy ul. B. Pierackiego nr 2. N a czele tymcza

sowego Zarządu stali kupiec Abuś Rozenblum, handlarz Szymcha Burlas, 

$lauczyciel Hersz-Icko Grubman i kupiec Zelman Żak. Ci ludzie stanowili 

kierownictwo Bajs-Lechem i w następnych latach. Decydujące wpływy 
w Towarzystwie miała Aguda i OS 49• Inną organizacją dobroczynną było 
.efemeryczne Stowarzyszenie Żydowskie „Nehejzes" dla niesienia pomocy 
biednym (w roku 1919  na czele Zarządu stal Dawid Żak) 50• 

Stowarzyszenia zowodowe reprezentowały następujące organizacje :  
Stowarzyszenie Rzemieślników Żydów w Białej Podlaskiej ; oddział Cen
tralnego Związku Robotników Przemysłu Skórzanego i Pokrewnych (pow
stały w roku 24 stycznia 1928) ; Związek Zawodowy Żydowskich Pracowni
ków Biurowych i Handlowych, który był filią Związku Żydowskich Urzęd'
ników Prywatnych we Lwowie;  dalej Związek Kupców (powstał w 1922 r., 
w roku 1930 zrzeszał 200 członków) ; Związek Drobnych Kupców (w 193() 
r. było 300 osób) ; Związek Transportowców i Związek Dorożkarzy 51 • 

Wydaje się, że przedstawiona lista żydowskich organizacji społecznych 
nie jest pełna. Jej liczebność warunkowana j est stanem zachowanych ma
teriałów archiwalnych. Z pewnością najbardziej aktywnie działającymi 
były obydwa związki kupców i Stowarzyszenie Rzemieślników Żydów 52• 
Na uwagę zasługuje też Związek Transportowców, skupiający Żydów, który 
był na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych pod wpływem PPS 
<l. FR 52• Niewątpliwie wśród innych związków i stowarzyszeń zawodo
wych działających w Białej Podlaskiej znajdowali się Żydzi, ale brak jest 
materiałów pozwalających na prześledzenie tego zjawiska 53 • 

Aktywność bialskich Żydów w okresie dwudziestolecia międzywojen
nego przejawiała się nie tylko na płaszczyźnie działań politycznych i spo
łecznych. Znaj dowala ujście w działalności spółdzielczej . Jest rzeczą cie
kawą, że nie było spółdzielni branżowych, natomiast funkcjonowały banki 
spółdzielcze : Kupiecki, Ludowy i Udziałowy. Bank Spółdzielczy Udziałowy 
zarejestrowany został w bialskim sądzie w 1925 roku. W toku 1932 zrze
szał 150 członków, a prezesem jego był kupiec Finkiełsztejn. Wśród udzia..:. 

łowców Banku Kupieckiego równe wpływy - pó 40% - miała Aguda 
i OS. Natomiast Bank Udziałowy (powstał w 1923 r.) był w latach trzy
dziestych pod wpływem OS. W samej Białej Podlaskiej liczył jedynie 34 
osoby, ale za to miał filie w Kodniu, Terespolu i Łomazach. Podstawą 
operacji finansowych były naturalnie wkłady czlonkowiskie od 50 do 200 
·zł, oraz oszczędności. Długoletnim prezesem Banku był kupiec należący
do OS - Beniamin Klinger.
· 

Bank Ludowy istniał w latach 1926-'-1932. Mimo, że na początku lat 
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trzydziestych mial najwięcej czlonków-udzialowców (220), to jednak: ni 
wytrzymał najwidoczniej konkurencji z Kupieckim i Udzialowymlj 

e 
Z innych inicj atyw bialskich Żydów warto slów parę poświęcić prasie 

przez nich wydawanej . W ciągu calego omawianego okresu ukazywały 
się cztery czasopisma. Wszystkie w latach trzydziestych. O dwóch tytu..,
lach byla już mowa wcześniej . Oprócz „,Bialer Wochenblat" i „Podlasiet
Lebn" byl też „Naj Podlasjer Lebn", oraz „Podlasjer Sztyme " .  

2 maja 1935 roku w liście do starosty bialskiego Nuchim Lorek zako
munikował o inicjatywie wydawania tygodnika „Naj Podlasjer Lebtr'. 
Mialo to być pismo bezpartyjne, zawierające artykuły polityczne i gospo
darcze, felietony, przegląd prasy bialskiej, kronikę. Redakcja będzie się 
znajdować w mieszkaniu Chaima Rozenberga, .a na redaktora odpowmi 
dzialnego upatrzono Menachema Finkielsztejna. Cenę pisma skalkulowa
no na 10  gr. Do listu Lorek zalączyl stosowną deklarację redaktora Fin
kielsztejna. „Naj Podlasjer Lebn" okazało się efemerydą. Już we wrze� 
1932 roku pismo nie ukazywało się 55. 

Kolejną inicjatywą wydav..miczą byl tygodnik „Podlasjer Sztyme'i, któ
ry byl wydawany w roku 1938. Początkowo jego (pierwszym?) redaktoi&!il 
i wydawcą byl N oech Kramarz. Po nim - 22 czerwca - pismo przyjął 
Herszek Nuchowicz. 

Żydzi odgrywali też - zwłaszcza w latach dwudziestych - dużą rol,ę 
w Radzie Miejskiej Bialej Podlaskiej . Wynikało to z ich liczebności, a także 
z rozbicia polskich stronnictw, które byly niezdolne do komprom
i wzajemnie się zwakzaly. I tak w wyborach w roku 1923 stronnictwa 
żydowskie zdobyly 1 1  mandatów, lista narodowa tyle samo, natomias;fl PPS 
musiala zadowolić się jedynie dwoma mandatami. Ponieważ jeden z so
cjalistów uważal za możliwe współpracować z przedstawicielami obozu 
narodowego ; drugi od.rzucał taką opcję kierując sympatie raczej ku bials
kim Żydom - działalność RM by la często paraliżowana i nie mogla. ona 
podjąć żadnej uchwaly 56 • Podobnie bylo i w latach późniejszych. WyboFłi 
które odbyly się 29 czerwca 1927 roku, daly liście Chrześcijańsko-Narod<>
wej 10 z 24 mandatów. Inne polskie stronictwa przeprowadziły 4 swoich 
przedstawicieli : PPS d,. FR - dwóch, a PBS i PPS Lewica po jedny3jJJ; 
Pozostałe 10  mandatów uzyskali Żydzi. Najwięcej bylo bezpartyjny,tił -
3, a dwóch reprezentowało OS 57•

W latach trzydziestych bylo nieco inaczej. Już w roku 1928 bialscy:; Ży
dzi mieli 8 swoich przedstawicieli w RM, a wybory w roku 1935 i 1939
daly im jedynie po 4 mandaty 58• 

Wyniki wyborów do RM byly ilustraty•vnym przykładem słabnąc.� ro
li Żydów w życiu politycznym, a także gospodarczym Bialej Podlask!,łJ 
O malejącej ich liczbie w mieście byla już mowa wcześniej . Jak się wydaję 
- przyczyny tego zjawiska tkwily w nowej rzeczywistości polityczijł 
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i miały zasięg ogólnopolski. Odzyskanie niepodległości w roku 1918  stwo
rzyło nowe możliwości rozwoju polskiego handlu, rzemiosła, spółdziel
cz.ości. Pojawiali się ludzie z innych części Polski wnosząc do poczyna,ń 
gospodarczych elementy konkurencji i rywalizacji 59• Powstała w końcu
pWS, potężny - jak na ówczesne warunki - zakład przemy.słowy. Zydzi
z ogromnym trudem przystosowali się do nowej sytuacji, albowiem ich 
struktura zawodowa była nieco anachroniczna. Wymowa liczb jest prze
konywająca. Przed I wojną światową były w Białej Podlaskiej zaledwie 
3 sklepy polskie (chrześcij ańskie) - w roku 1925 już 64. _W roku 1938 wy
dano 2 . 1 11  kart rzemieślniczych z czego 908 Polakom. Zydzi zachowali 
oczywiście przewagę w życiu gospodarczym Białej, ale była to przewaga 
względna i szybko topniejąca. Ludność żydowska doskonale zdawała sobie 
sprawę z powagi problemu. Starosta bialski w sprawozdaniu z 1 kwietni� 
1925 roku tak określił jej postawę : „Przy tym jednak ogólnym ruchu eko
nomicznym (Żydzi - dop. Zb. Z) nie zdają sobie sprawy kogo winić i na 
kogo napadać, gdyż przejawów antysemityzmu lub krzykliwego bojkotu 
nie widzę" 60•

I tak było w istocie. W ciągu całego oma.wianego okresu stosunki mię
dzy Polakami a Zydami w Białej Podlaskiej nigdy nie przybrały postaci 
otwartego konfliktu, aczkolwiek wzajemne uprzedzenia i antagonizmy były 
silne 61• Zydzi mieli - jak wynika z wcześniejszych wywodów - pełną 
możliwość podtrzymywania swojego pocżucia odrębności narodowej, r9z
woju kulturalnego, politycznego, wyznawania religii. Można by więc po
wiedzieć, że Druga Rzeczpospolita była pod tym względem dla nich łaska
wa. Te lata stanowiły końcowy okres przeszło 300-letniego zamieszkiwa
nia Żydów w Białej Podlaskiej (pierwsze wzmianki o bialskich Żydach po
chodzą z roku 1621) .  Wymordowanie ludnośc� żydowskiej przez Niemców 
w czasie II wojny światowej oznac:zmlo kres jej obecnośd w mieście._ J ed
nak wielowiekowego - pobytu Żydów w Białej Podlaskiej nie da się wy
znazać z historii miasta. 

-1 Informator Powszechny Rzeczypospolitej Polskiej z kalendarzem Policji Państwowej 
no rok 1922, Wa rszawo, brw, s. 357 Encyklopoedio Judaica (vol. 4, wyd. z r. 1 972, s. 
793) podaje natomiast l iczbę 6.874 Żydów, którzy za mieszkiwal i  Białą Podlaską w roku 
1 92 1 .  Stanowi l i by oni Żatem niewiele ponad 500/0. ludności m iasta, która wynosiła 1 3  
tys. osób. Jednakże materiały archiwalne wykazują raczej n a  większą liczbę lud ności 
żydowskiej w Białej Podlaskiej. Mia nowicie p recyzyj ne dane władz administracyj-
nych z 27 maja 1 924 r. wyka zują, że gmina żydowska l iczyła 4,550 mężczyzn i 4.934 
kobiet tj. 9.489 wyznawców. Nawet uwzględniając przyrost natural ny, reemigrację, a 
także to, że gm ina obejmowała kil kanaście pod bial skich wsi - l iczba Żydów w Bia
łej Podlaskiej musiała być znacznie wyższa. Archiwum Pa ństwowe Lubelskie, Sta rostwo 
Powiatowe Bialski.e (dalej APL, SPB) , sygn .  1 99, k. 3, 

283 



2 Byty to następujące wsie : Czosnówka, Cicibór Duży i Mały Garba nów, Jdgodn ici\11 J ' .  
winy, Ortel Książęcy, Pa ra siuki,  Rakciwiska, Sidorki, Sielczyk, Sitnik, Strzyżnice, Sła=:
cinek, Terebela, Wozgólce i Wólka Plebańska, APL, SPB, sygn. 710, k. 4. 

3 APL, SPB, sygn. 478, k. 1 1 ;  Fr. Górny, Monografia powiatu bialskiego wojewódi� 
lubelskiego, Biała Podlaska 1939, s. 1 42. 

4 W niezwykle wnikl iwym studium A. Trakowera, Emigracja żydowska z Polski (Warsza-wo 
1 939, s. 46) znajdujemy rozważania na temat zmniejszania się l udności żydowskfu) ..,, 
woj. białostockim, szczególnie w Białymstoku. Jak się wydaje, przyczyny tego zjaWiska 
można częściowo odnieść także do Białej Podlaskiej. M imo, że tutaj sytuacja była 
o tyle nietypowa, ponieważ powstał duży zakład pracy. Ale wymagał wy wa l iUkowwonej
siły roboczej (patrz niżej) .  1 

s APL, SPB, sygn. 250, k. 36. 
6 Idem, k . . 37. 
7 Obl iczenia własne autora no podstawie ksiąg rachu nkowyc h ;  APL, UWL, WSP, sygn, 

7 1 0, k. 4, 6; SPB sygn.  203, syg n. oł89. 
s APL, SPB, syg n. 489. 
9 Fr. Górny, op. cit., s .  174. 

10 J. Orlicki, Szkice z dziejów stosunków polsko-żydowskich 1918-1 949, Szczecin 1 983, s. 
� 

11 APL, SPB, syg n. 201 , k. 24-27, 102. 
12 Idem, sygn .  APL, Urząd Wojewódzki Lubelski, Wydział Społeczno-Pol ityczny (dalej UWL., 

WSP), syg n. 1 537, k. 21 -22. 
13 Idem, k. 26-27. 
14 APL, SPB, syg n. 489. 
)15 Sz. Żak. ( 1849-1 931 ) ur. się w Terespolu i po ukończe niu szkoły rab inackiej procował 

w latach 1 880-1883 we Włodawie, następnie w Szczebrzeszynie - 1 883- 1 891 - a od
1 891 roku, aż do śmierci w Białej Podlaskiej. Cieszył się ogromnym szacu nkiem współ
wyznawców. M. Uczeń należał do młodszego pokolenia duchownych żydowskicfi P� 
śmierci Żaka pełnił obowiązki ra bina. APL, SPB, syg n. 202, sygn.  200, k. 83, 93, UWI., 
WSP, sygn. 735; k. 1 0, 22, 25. 

16 APL, UWL, WSP, sygn .  468, k. 2-9, syg n .. -455, k. 8 1 ,  Fr Górny, op. cit., s. 1 74. 
11 APL, SPB, syg n. 482, k. 1 .  
1s APL, UWL, WSP, sygn.  461 , k .  43-51 . 
19 Idem. 
20 APL, SPB, sygn. 1 47, k. 3 1 .  
21 Szerzej vide : Żydzi w Polsce Odrodzonej, Działalność gospodarcza, oświatowa i kultu"· 

rolna, Wa rszawa 1934, t. l i ,  s. 261 -264. 
22 APL, SPB, sygn. 1 47, k. 26-28. 
23 APL, UWL, WSP, syg n. 1 664, k. 8 ;  SPB, syg n. 427, k. 76, 262, A. K. Gromek 

podała (Bibllogralia prasy lubelskiej 1 800-1 939, w :  Studia i materiały lubelskie, nr 6 
z 1 972, s. 375), że nakład tyg.odnika. wynosił 1 000 egz. Nie podała jed nak w którym 
roku, al bowiem z da nych archiwalnych w tym z tzw. kwestionariusza wynika, ie w ro
ku 1932 i 1935 nakład wynosił 500 egzemplarzy. 

2i APL, SPB, syg n. 427, k. 262. 
25 APL, WSP, syg n." 1664, k. 8 ;  SPB, sygn.  371 ,  k. 46. 
26 APL, UWL, WSP, syg n. 1 664, k. 55. 
27 K. Rzepecki, Sejm Ustawodawczy 1919 roku, Poznań 1 920, s. 1 49 ;  T. ·i W. Rzepeccy, 

Sejm i Senat 1922�1927, Poznań 1 923, s. 124-125 ;  Encyk/opaedia Judaica, op. cit, 
vol. 7 s. 1 362. 

28 APL, SPB, sygn .  373, k. 86 ; UWl, WSP, syg n. 483, k. 40, syg n. 494, k. 41 -42, 44-45. 

284 

' 

' 
' 



o 

o 

ał 
id 
,_ 
'o 
L, 

n 
,_ 

j. 

29 APL. UWL, WSP, sygn. 455, k. 1 36, sygn. 464, k. 5-6 syg ri. 483. k. 8-9, SPB, sygn.' 1 47,� 
k: 31 ;  Fr. Górny, op. cit., s. 174. . 

30 APL UWL1 WSP, sygn. 464, k. 6 ;  SPB, sygn.  4 1 9, k. 2. 

31 APL SPB, syg n.  372, k. 82. 

sz Idem, syg n .  428, k. 2. 

33 APL, Komendo Powiatowa Policji Państowej w Białej Podla.skiej (dalej KP PP), syg n.  7. 
3t APL, UWL. WSP, sygn. 480, k. 33. 
35 Spadek członków bia lskiego Bundu był n iesłychanie gwałtowny i na gły. Jeszcze w roku 

1 930 władze admin istracyj ne szacowały liczbę osób, które należały do tej partii, na 
ok. 280, APL, UWL, WSP, sygn. 455, k. 8 1 .  

36 Jdem, syg n. 460, k .  60-65. 
31 Idem, syg n. 459, k. 4, 9, Poalej-Syjon istniała w Białej Podlaskiej już w roku 1 9 1 9, 

No czele Zarządu oddzia łu stoi Jones Sztej n mark.  Dzi ała lność jej była odnotowywan a  
przez władze administracyj ne, które jej l iczbę członków określały n a  ok. 30 osób. N a  
początku l a t  trzydziestych P-S zni kła z pejzażu politycznego miasta . Ponownie już  jako 
Poalej -Syjon Prawica pojawiło się w drugiej połowie lat trzydziestych, z l iczbą ok. 
30 członków. APL, KP PP, syg n .  7; SPB, syg n. 231, syg n. 423 ; Fr Górny, op. cit., s .  174.  

3 s  Zob. przypis 9. 
39 APL, UWL, WSP, syg n. 455, k. 94 ; sygn .  465, k. 8, syg n.  484, k. 3; SPB, sygn.  373, k. 85; 

Fr. Górny, op. cit., s. 174. 
40 APL, UWL. WSP, syg n. 455, k. 126. 
o APL, SPB, syg n.  1 36. 
42 APL, SPB, syg n. 421 ,  k. 2, 8, 22-24. 
43 .Idem, syg n. 137: sygn. 4 17, k. 20, 24 ; UWL, WS P: syg n. 455, k. 1 36. 
11 APL, SPB, syg n. �. 424, k. 1, 5. 
.;; APL, UWL, WSP, sygn. 455, k. 1 26, 1 35-1 37, SPB, syg n. 4 1 9, k. 2, 1 3, 25, KP PP, sygn. 8. 
46 APL, SPB, sygn .  143, k. 1 -3, syg n. 371 ,  k. 71 . 
47 Idem, sygn. 1 38, k. _ 9, 22. 
48 Idem, syg n. 425, k. 1 ;  UWL, WSP, syg n .  455, k. 1 35. 
49 APL, SPB, syg n.  422, k. 3-4, 7. 
50 Zob. przyp. 33. 
51 APL. UWL, WSP, syg n. 455, k. 1 27-1 35, sygn. 1 25 1 ,  k. 5 SPB, sygn. 142; k. 3, 5, 8, 

syg n. 1 44, syg n .  1 45, syg n. 148, k. 1 .  
s2 APL, UWL, WSP, syg n. 473, k .  3, 5-6. 
53 Z uła mkowych info rmacji wynika, że szczeg ólnie do PPS i PPS d. FR należeli  robotnicy 

żydowscy. W powstałym 18 września 1 932 roku Komitecie Organizacyjnym Związku 
. Lokatorów byfi Polacy i Żydzi. APL, UWL, WSP, syg n. 480, k. 1 2, sygn .  1 656, k. 6 ;  

„Nowi ny Podlaskie", 1 932 n r  43, s .  7. 
54 APL, UWL, WSP, syg n. 473, k. 3-6. 
55 APL, SPB, syg n. 427, k. 235, 256, 259. Jest kwestią problematyczną, czy „ Naj Pod lasjet 

Lebn" w og óle ukazywało się. Bowiem na poda niu Lorka znajduje się dopisek z 
września. -1 935 rok

.
u z i nfo �macją, że pismo się · n ie ukazuje, wobec czego a kta należy 

odesłać do archiwu m .  A. K. Gromek (Bibliografio prasy lubelskiej .. „ s. 405) w ślad
· za Urzędowym Wykazem Czasopism z roku 1935 podała, że pierwszy nu mer tygodnika 
uk<izał. się 2 moja 1 935 roku, podczas gdy teg.o dnia N. Lorek zwrócił się do starosty 
z wspomnianym pismem informującym go o zamiarze wydawania tygodnika. 

t6 „ Podla sia k", 1 927 nr 23, s. 1 -2. 
57 APL, SPB, syg n. k. 1 ;  Pod lasiak 1 927 nr 27, s. 4. 
58 APL, UWL, WSP, syg n.  106, k. 51 ; Fr. Górny, op. cit; s. 242. 
59 Szerzej problem te n omówił W. Pobóg-Ma l i nowski, Najnowsza historia polityczna Polski 

1 864-1 945, t. l i ,  cz. 1 ,  Londyn 1 956, s. 620-62 1 .  
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60 APL, UWL, WSP, sygn. 1656, k. 2. 
61 U przedzenia te usi łowało wykorzystywo{- oismo pn : „ Podlasko Rózga". Dwutyg� 

społeczno-polityczny pod hasłem �recz z wrogami państwa polskiego, którego 3 nume 
ukazały się w Białej Podlaskiej no początku 1 923 roku. „ Podlaską Rózgę" redagow ry 
setnik oddziału Towarzystwa „Rozwój" w Bia łej, S. Pietrzycki. 

at 

Zbigniew Zaporowski 

J ewish Population in Biała Pod laska 
in the Years 1 91 8-1939 

First references to the Biała Podlaska Jews come from 1621 .  At the
beginning of the studied period, in 1921 ,  Jew:s constituted 66% of neaa-ly 
13 OOO population of the town. In 1 938, with the increase of popula't'� 
up to over 20 OOO, Jewish inhabitants made only 360/o. Thiis situatiÓJ1 oc
curred as a result of J ewish emigration to Palestine and USA, as well as 
urban advancement of the town (an important contributing factor: was 
the creation of the Podlaska Airplane Factory in 1924). Apart from the

town itself, in the surrounding administrative district (powiat) there. were 
6 religious communities with about 14 OOO Jews. 

J ewi·sh population was usually involved with trade, running agencies 
and ·crafts. The maj ority of them weire poor. The religious communill of 
Biała Podlaska administered a synagogue, four temples, six houses. of 

prayer, one bathhouse and three cemetaries. Within its managemeni the
re were also, a school and a 20 bed hospital. 

The J ewish community in Biała Podlaska in .the studied periód was 
undergoing a crisis, manifested: among others, _by finacial difficulties:. 
Relig1ous disputes, as well as extreme political differences disorganid 
the activities of the community. The Jews of Biała Podlaska mostl� fol
lowea vrthodox ·religion while „Szlojmej Emunej ISrael" (Aguda) had the 
greatest influence among them. Practically every Jewi·sh organizafFC 
existing in Poland had its sections in Biała Podlaska. Three organizatio.tl 
reached main significance in the town : the already mentioned Aguda, Zi
onist Organization and Bund. 

FD<ur j ournals were published : ·„ Bialer Wochenblat" (partly in Po1ish�, 
„Podlasjer Lebn' ', „Naj Podlaisj er Lebn" and „Podlasjer Szty
me" . They all were appearing in the thirties . 

In the studied period the relations between Poles and J ews in Biała 
Podlaska never entered the phase of an open conflict, even though mu
tual prejudices and antagonisms were stirong. 
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