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Pismo poświęcone historii wielokulturowego Nowego Sącza 

 

LUDZIE, NIE LICZBY 2022 w 

Nowym Sączu! 

 

 
 

W Nowym Sączu powstanie miejsce 

pamięci sądeckich Żydów! 27 grudnia 

2021 r. Sądecki Sztetl razem z Ludzie, 

Nie Liczby ogłosiliśmy nasze plany na 

2022 r. W ramach 80. rocznicy likwidacji 

getta u zbiegu ulic Tymowskiego, 

Kazimierza Wielkiego i Berka 

Joselewicza powstanie unikatowa forma 

pomnika - upamiętnienia 1/3 

mieszkańców miasta, niemal 17 tys. 

Żydów. Nowy Sącz będzie bohaterem 5 

edycji projektu realizowanego przez 

Dariusza Popielę. Planujemy inne 

wydarzenia - sporo o tym będziemy 

pisać, mówić - zachęcamy do śledzenia 

naszych mediów! Więcej już wkrótce. 

Dziękujemy dziś za obecność mediom i 

naszemu mecenasowi Hotel Beskid. 

Więcej informacji na temat planowanych 

działań będzie można znaleźć także w 

naszej broszurce!  

 

PIĘKNIEJE STARY CMENTARZ ŻYDOWSKI W SĄCZU! 

Ogrodzenie na Starym Cmentarzu 

żydowskim gotowe! To jedno z 

oryginalniejszych ogrodzeń cmentarnych 

w naszym regionie, które już dziś budzi 

ciekawość Sądeczan. Gratulujemy 

inicjatywy i dopięcia projektu Fundacji 

Bonei Sanz. Od lat staraliśmy się 

przypomnieć o tym miejscu poprzez 

palenie zniczy na ul. Piotra Skargi w 

okolicy dnia Wszystkich Świętych.  

https://www.facebook.com/LudzieNieLiczby/?__cft__%5b0%5d=AZVeqciMkzpkj6xha--bkMRo80AUUc41DEHAFXlEqf4Ndz3w3I9-dReyfQQfoAuOupyCyk5_yr-NWd2LmR1Pi97sZFT1WrjqSKFdBq_Z6nWQP7nPGdLryN__bTQLNeFIykMIFntGr6fUt8Un12fVsUZiRUylTiYjnK646RA8OyO7gjIRPviiLCwfDj719XMNmv4&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/LudzieNieLiczby/?__cft__%5b0%5d=AZVeqciMkzpkj6xha--bkMRo80AUUc41DEHAFXlEqf4Ndz3w3I9-dReyfQQfoAuOupyCyk5_yr-NWd2LmR1Pi97sZFT1WrjqSKFdBq_Z6nWQP7nPGdLryN__bTQLNeFIykMIFntGr6fUt8Un12fVsUZiRUylTiYjnK646RA8OyO7gjIRPviiLCwfDj719XMNmv4&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/dariusz.popiela?__cft__%5b0%5d=AZVeqciMkzpkj6xha--bkMRo80AUUc41DEHAFXlEqf4Ndz3w3I9-dReyfQQfoAuOupyCyk5_yr-NWd2LmR1Pi97sZFT1WrjqSKFdBq_Z6nWQP7nPGdLryN__bTQLNeFIykMIFntGr6fUt8Un12fVsUZiRUylTiYjnK646RA8OyO7gjIRPviiLCwfDj719XMNmv4&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/hotelbeskidnowysacz/?__cft__%5b0%5d=AZVeqciMkzpkj6xha--bkMRo80AUUc41DEHAFXlEqf4Ndz3w3I9-dReyfQQfoAuOupyCyk5_yr-NWd2LmR1Pi97sZFT1WrjqSKFdBq_Z6nWQP7nPGdLryN__bTQLNeFIykMIFntGr6fUt8Un12fVsUZiRUylTiYjnK646RA8OyO7gjIRPviiLCwfDj719XMNmv4&__tn__=kK-R
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DZIEŃ PAMIĘCI O OFIARACH HOLOKAUSTU w Nowym Sączu 

 

 
 

27 stycznia przypada 

Dzień Pamięci o Ofiarach 

Holokaustu.  

 Zapalmy tego dnia pod tablicą przy synagodze 

znicz pamięci. Tablica upamiętnia wszystkich ponad 25 

tys. Żydów sądeckich pomordowanych w getcie i 

obozach. 

 Na placu Trzeciego Maja, w centrum dawnej 

dzielnicy żydowskiej powstanie instalacja z tablicami 

poświęconymi Zagładzie sądeckich Żydów. Zachęcamy 

do odwiedzania. Wystawę przygotowana w ramach 

projektu „Ludzie, Nie Liczby” będzie można oglądać do 9 

lutego.  

Nie zapomnijmy także o symbolicznym grobie ofiar KL 

Auschwitz, który znajduje się na cmentarzu przy ul. 

Rejtana. 3 lutego planujemy konferencję edukacyjną dla 

młodzieży – z racji obostrzeń pandemicznych będzie ona 

miała charakter zamkniętego wydarzenia. 

         

CZYTELNIA SZTETLA, czyli cheder na papierze 

 

Książka “Zagłada Żydów w Generalnym Gubernatorstwie” Dariusza Libionki to 

kompetentna i bezstronna kronika zagłady Żydów w Generalnej Guberni. Skierowana jest 

do ludzi, którzy nie są historykami. Autor podjął się dzieła wydawałoby się 

niewykonalnego – stworzenia syntetycznego – ujętego w sposób uporządkowany 

problemowo i chronologicznie zapisu obrazu zagłady polskich Żydów w ramach „Akcji 

Reinhardt”. Książka zawiera krótkie wprowadzenie, opis sytuacji Żydów w latach 1939-

41, plany eksterminacji i jej fazy oraz opis kontynuacji mordu do 1943 roku. W książce 

przedstawione są poszczególne etapy „Akcji Reinhardt”, mającej na celu wymordowanie 

całej ludności żydowskiej pozostającej na terenie Generalnego Gubernatorstwaa także 

deportowanej w ten rejon z różnych stron Europy. Szacuje się, że łącznie do listopada 

1943 r. Niemcy wymordowali ok. 2 miliony Żydów z Polski i innych krajów europejskich. 

W wyważony sposób pisze Libionka o trudnym i wielce kontrowersyjnym temacie 

stosunku Polaków do zagłady. Byli szmalcownicy, ale też ci, którzy pomagali Żydom w 

ukrywaniu się. Niemniej większość Polaków nie angażowała się w pomoc „z różnych 

powodów”.  Książka trudna w odbiorze, ale ważna jako świadectwo potworności czasów, 

wcale nie tak odległych. Dostępna w Sądeckiej Bibliotece Publicznej – polecamy! (AF)
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SCHIFFOWIE – JEDNI Z MILIONÓW, LUDZIE NIE, LICZBY 

 

Bohaterem tej historii jest Samuel Schiff, 

który mieszkał na ulicy Wąsowiczów 7. 

Tam zastała go wojna. Przed nią zdążył 

jeszcze poślubić Sarę Klagsbald, podobnie 

jak on urodzoną w 1907 r. Przed 1939 r. 

Samuel zarabiał na kupiectwie, Sara 

opiekowała się domem. Samuel urodził 

się w centrum dzielnicy żydowskiej jako 

syn Abrahama i Beili Weinberger. W 

momencie wybuchu wojny z rodzicami 

mieszkała też Estera (ur. 1913 r.). 

Schiffowie mieli też synów: Schmelke 

(ur. 1908 r.), Simchę (ur. 1918 r.), Paltiel 

(ur. 1919 r.), Naftali (ur. 1920 r.), Mosze 

(ur. 1922 r.), Eliezer i Wolf oraz córki: 

Idę (ur. 1910 r.), Schneidel (ur. 1920 r.). 

Mieszkali przy Kazimierza Wielkiego 1, 

na samym początku ulicy „żydowskiej”, 

jak ją nazywano. Dzieci chodziły do szkół 

religijnych, ale też do polskiej szkoły. 

Ida, Ester wyszły za mąż, ale zły los 

wojenny ich nie oszczędził.

 

 
 

Ojciec rodziny, Abraham Schiff, był 

pobożnym Żydem, w dzielnicy 

żydowskiej uchodził za dobroczyńcę, 

który pomagał biednym. Gościł ubogich 

chasydów podążających do pobliskiego 

domu cadyka. Pomaganie było jego 

drugim imieniem – za darmo przy 

szpitalu żydowskim prowadził także 

kuchnię dla ubogich. Kiedy wybuchła 

wojna i Niemcy utworzyli getto to 

zapewne Samuel i Sara zakwaterowali się 

u rodziców. Wąsowiczów była wówczas 

ulicą „aryjską”, zaś Kazimierza stała się 

centralną ulicą getta.  

Nie wiemy w jakich okolicznościach 

został aresztowany Samuel. Było to późną 

jesienią 1941 r. Podzielił los wielu 

Żydów, którzy razem z nim trafili do 

więzienia w Tarnowie. 12 grudnia 1941 r. 

przyjechał do Auschwitz. Tam nadano 

mu numer 24342 i zrobiono powyższe 

zdjecie. Nie znamy jego losów w obozie. 

Został zamordowany 4 marca 1942 r. Do 

obozu trafił też inny syn Abrahama i 

Beiii - Naftali. Pewnie przeżył likwidację 

getta w Sączu, a następnie wędrował po 

obozach, tak jak wielu ocalonych. Jego 

rodzice i całe rodzeństwo zginęli w 

Bełżcu. Kiedy Naftali ginął w Auschwitz 

w lutym 1943 r. miał niecałe 23 lata. 

Umarł prawdopodobnie jako ostatni 

członek rodziny.  

Z rodziny nikt nie przeżył. Schiffowie z 

Nowego Sącza przestali istnieć. Cała 

rodzina mogła liczyć nawet około 40 

osób. Przez 80 lat nikt o nich nawet nie 

wspomniał, nie zapalił świeczki. Niech 

trwają w naszej pamięci, choć ich prochy 

rozsiane są od Bełżca po Auschwitz. 

(ŁP)
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NOWY SĄCZ – LUDZIE, NIE LICZBY 2022 

 

W sierpniu minie okrągła rocznica 

zamordowania Sądeckich Żydów. W 

ramach projektu Ludzie, Nie Liczby 

pragniemy w wyjątkowy sposób oddać 

hołd zamordowanym. 28 sierpnia 

odbędzie się odsłonięcie miejsca pamięci 

w Nowym Sączu. Tego dnia przypada 

rocznica wywiezienia do Bełżca ostatnich 

Żydów z Nowego Sącza, którzy 

pochodzili też okolicznych miast i 

miejscowości. Na ścianach miejsca 

pamięci wypiszemy wszystkie nazwiska, 

które w ten sposób znajdą miejsce 

upamiętnienia. To będzie wyjątkowe i 

jedyne w swoim rodzaju upamiętnienie 

w całej Polsce. Mamy nadzieję, że 

będziecie tego dnia z nami! 

 

DARIUSZ POPIELA PRZEZNACZA NAGRODY NA PROJEKT W SĄCZU! 

Rok 2021 to był dziwny rok. Ale to już 

przeszłość! Niesiemy dalej i dźwigamy 

plany i marzenia w rok 2022 jak na tym 

zdjęciu nagrobek znaleziony na jednym z 

podwórek. Rok 2021 zaskoczył mnie 

nagrodami Nagroda Muzeum Polin, 

Nagroda im. Andrzeja Wajdy fundacji 

Kyoto Kraków, Nagroda Fundacji Polcul 

(to nagrody finansowe), Nagroda 

Prezydenta RP „Dla Dobra Wspólnego”, 

Tarcza Herbowa Zasłużony Dla Miasta 

Nowego Sącza. Zdobyte w ten sposób 

pieniądze po opłaceniu podatku  70 tys. 

złotych przeznaczam na projekt Ludzie, 

Nie Liczby  w szczególności na działania 

w Nowym Sączu.  (D.  Popiela) 
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CO NAS CZEKA W NOWYM SĄCZU W 2022 R. 

 

NIEZWYKŁE ODKREYCIE W KROŚCIENKU! 

W Krościenku nad Dunajcem na 

cmentarz wróciło kilkadziesiąt 

fragmentów macew. Na każdym 

kamieniu na fotografii są napisy. Po 

obejrzeniu znaleziska wiemy póki co o 

macewach pisanych w języku 

hebrajskim, polskim, niemieckim. Wiele 

posiada symbole koron, ptaków, 

świeczników. W 2018 roku na niemal 

pustym cmentarzu realizowaliśmy 

projekt Ludzie, nie liczby gdzie 

upamiętniliśmy 256 ofiar Zagłady z 

imienia i nazwiska. Na cmentarzu w 

oryginalnym miejscu zachowała się tylko 

jedna macewa. Pustka była jednym z 

powodów realizacji projektu na tym 

cmentarzu. Odkrycie takiej ilości macew 

to wspaniała informacja dla odtworzenia 

losów przedwojennych mieszkańców 

Krościenka nad Dunajcem. Dziękujemy 

osobie, która pragnie pozostać 

anonimowa za kontakt i współpracę. Po 

upamiętnieniu w Krościenku usłyszałem 

od jednej z osób szczerą wypowiedź: ".. 

zrobiliście kawał nikomu niepotrzebnej 

roboty..." Jednak okazuje się potrzebnej a 

projekt owocuje wspaniałymi 

momentami (DP) 
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CO ZA NAMI? GRUDZIEŃ W SĄDECKIM SZTETLU 
 

 16 grudnia – rocznica śmierci 

Jakuba Mullera, zapaliliśmy 

znicze pod Jego tablicą. 

 „Sztetlowy Mikołajek” – 

grudniowa akcja charytatywna – 

pomocą objęliśmy 10 - letniego 

Dawidka Wronę, który choruje 

guza mózgu. Dziękujemy za 

wpłaty! 

 Rozpoczęliśmy rekrutację 

wolontariuszy. Mam ze sobą sporą 

grupę młodzieży! 

 W Hotelu Beskid zapaliliśmy 

świeczki chanukowe. Tradycyjnie 

ceremonią kierowała Anna 

Grygiel-Huryn (zobacz zdjęcie). 

 Byliśmy w Bieczu na promocji 

książki Krzysztofa Przybyłowicza 

– poświęcona jest tamtejszemu 

cmentarzowi żydowskiemu. 

Chętnych do nabycia odsyłamy do 

Muzeum Ziemi Bieckiej.  

 

 

DARIUSZ POPIELA ODZNACZONY TARCZĄ HERBOWĄ! 
 

Z radością informujemy, że Darek Popiela został odznaczony Tarczą Herbową Nowego 

Sącza. Rada Miasta przyznała mu to wyróżnienie jednomyślnie. To druga osoba po Jakubie 

Mullerze związana z dialogiem polsko-żydowskim odznaczona Tarczą. Przypominamy, że 

w listopadzie Darek odebrał Nagrodę POLIN 2021 i Nagrodę Andrzeja Wajdy. Jesteśmy 

dumni! Gratulujemy!   

 

8. ROCZNICA ŚMIERCI IZAKA GOLDFINGERA (1925-2014) przypadnie 3 lutego. 

Sądeczanin, więzień obozów (m.in. Auschwitz) i niezwykły nauczyciel. Pamiętajmy! 

 

Z ŻAŁOBNEJ KARTY: Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Tauby Twerski z 
domu Halberstam (1929-2021) - wnuczki sądeckiego cadyka Zeeva Halberstama i córki 
Barucha Halberstama, ostatniego grybowskiego rabina. Niech Jej dusza będzie związana w 
wieniec życia wiecznego! 
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