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Jaroslaw Durka

Zydzi w Kozieglowach

ydzi zaczęli osiedlać się w Kozieglowach stosunkowo póź-
no, bo dopiero w XIX w. lntormacji o ich codziennym Ę-
ciu i kulturze zachowalo się niewiele, można z nich odtwo-
rzyć tylko częściowy obraz ich dzialalności spolecznej
i gospodarczei w naszym regionie. Chociaż wspólcześnie

w Kozieglowach nie ma już spoleczności żydowskiej, to podjęcie tego
tematu jest niezmiernie istotne dla zrozumienia przeszlości i wzajem-
nego wspólistnienia w przedwojennej rzecrywistości. Spróbujmy więc
prześledzić ocalone o nich wiadomości o spoleczności.
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Przez kilka stuleci Kożeglowy wchodzily w sklad Księstwa Siewierskie go,1<16re az
do 1 790 r. rachouływalo niezależność od Rzec4,pospolitej i podlegalo ńafuy bisku-
pów kakowskich, jako feudalnych ksia!ąt siewierskich. To oni mieli prawo regulacji
stosunków spolecznych ra.pomocą wlasnych ahów prawnych. W X\lil w. wydano
ńęc zakaz osiedlania się Zydów w księstwie . KsiądzJan Wiśniewski w 1936 r. pi-
sal: ,Jędrzej Załuslą bp[biskup] kak.[owski]' w l747 r. pod karą Żydomw mia-
stach iwioskach ks. siewierskiego przebywania, handlu, propinacji i nabywania wla-
sności, skutkiem tego do 1860 r. nie bylo tu ani jednego Zyda..."'. Dla porównania
zaznacryĆ nalezy, Żw lĄcym w sąsiedztwie, ale iń na terytorium Rzecrypospoli-
tej, dekanacie lelowskim,w 1787 r. mieszl<alo 2869 osób wyznania mojzeszowego'.
W XWI w. w samym Lelowie, w hórym istnienie synagogt potwierdzono dopiero
w 1778 r., mieszkalo ok. 270 Zydów, stanowiących 45 proc. ogólu ludnościn. Slusz-
ne rłrydaje się więc stwierdzenie, zr ganica Księstwa Siewierskiego przezdĘ okes
cłAsu bla granią osadnictwa rydowskegg, które przesuwalo się jednak w kierunku
Kozieglów od strony Lelowa, nludniaiąc Zar|ł i Zańercie.' Trudno też dzisiai od-
powiedzieć na pfanie, czy przed rokiem 1747 Kożeglowy zamieszhwata jakaś gru-
pazydów i c4l wyemigrowala, cry też nie bylo ich wcale. skoro jednak biskup do-
strzegalpotrzebę wydania takiego aktu prawnego, to zcałąpewnością możnapowie-
dzieć, że miasta Księstwa Siewierskiego znajdowaly się w sferze zainteresowań wy-
mawców religii mojzeszowej. Prawdopodobnie dzialo się to 7A sprawą dogodnego
polozenia miejscowościw księstwie, na szla|<ach komunikacyjnych, lącąqch ziemie
Rzecrypospolitej ze Sląskiem. Kupcy 4,dowscy iń od dawna przybywali do Kozie-
glów, jako wamego ośrodka handlu. Talzewspomniany juz edyh biskupa Andrzeja
Załuskiego ,,de non tolerandis ludaeis" zenva|al na pewne wyjątki od reguły. Zyfut
mogli przybywaćw ustalone dni na jarmarki iprzejeżdać, podczas podróĘ kupiec-
l<tch z Rzec4,pospolitej na Sląsk.u

W l 790 r. na mocy decyzji Sejmu Welkiego, Kozieglowy wraz z całym Księ-
stwem Siewierskim nstaly ńącznne do Rzec4,pospolitej. Mogło to w konsekwencji
spowodować pocątek osadnictwa rydowskego, podobnego do tego, jakie miało
miejsce w innych częściach naszego państwa. Zńaszcza, ze Sejm starał się rozwią-

rywać problemy nvlryAne ze wzaiemnym wspólistnieniem polaków i zydów.
W czenvcu powolal specjalną komisję ,,Deputację do Reformy Zydów" i rozpocąt
dzialaniapowodujące asymilację wymawców religiimojzeszowej .lśasńelan|acekJe-
zierski pisal: ,,Zydówmam za,obywńelówpolskichinlĄecznych,bo inszych kup-
ców w Polszcze nie znamiakZydów, gdyż u mnie ten Ęlko kupiec, lłóry zkaju pro-
duh kĄowy ekspońuje" .' By|y to jńjednak ostatnie lata pństwowości polskiej.

Trzrci rozbiór Polski w 1 795 r., spowodowal, ż Kozieglowy znalńy się w zabo-
rze pruskim, wchodząc w sklad tav. Nowego Śąska. W łm czasie zerwanoadmini-
stracyjną nleżność od Siewierza. Powstał powiat lelowski, w skład ktQrego wchodzi-
ty Koziegtowy, Mrryglód, OlsĄn, Janów, Szczekociny, Wodowice, Zarl<t i oc4wi-
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ście Lelów. Utworzono równiez powiat pilecki (siewierski) z Pilicą, Kromołowem,
Ogrodzieńcem, Siewierzem, Będzinem, Czeladnąi Slawkowem. lftól pruski Fryqe-

ryk Wlhelm III (panowal w latach 1797-|840), patrąq przychylnym okiem naZy-
dów, wydal edyh, daęlą któremu mogly zacąć mtieniać się stosunki narodowościo-
we w blym księstwie siewierskim. wadca przrde ws4lstkim znnvolil na osiedlanie
się wyznawców religii mojżeszowej na tym terytorium. Edykt, lłóry ukazal.się w jęry-

ku polskim i niemieckim nosil tytul,. ,,Przepis w2gtędem Urądzenia Zydowstwa
w Cyrkule Pilickim i Siewierskim. De Dato w Berlinie dnia 5łego Września 1800
Ru. W Wroclawiu drukowano literami Wlhelma Bogumila Korna".* Dokument ten

gwarantowal Żydom swobodę praĘk religijnych, regulowat zasady sądownictwa,
szkolnictwa orazorganincjikahalów (cdi lokalnych gmin) 4,dowskich, w dużej mie-
rzevależniając je od państwa. Wymąano naprzylĄad, zrby kandydat narabinaznal
ję4,k niemiecki. Ludzie cimielibyćzresńązatlńerdzaniprzezńadzekameralne, któ-
re miały decydować o tworzeniu nowych kahalów, otwarciu nowych szkół 4ldowskich
i budowie bómic. Księgl handlowe mialy być prowadzone po polsku lub niemiecku,

a nie w ję4lku jidysz. zńroniono rńinom i kahalom samodzielnego sądownicŃazy-
dów. Naldadano powszechny obowi ryek pĘacenia podatków.n

NiesteĘ trudno jest uchwycić dokladny czas osiedlenia się Żydów w Kozieglo-
wach. Do końca nie ma bowiem pewności, czy poryżuy edykt Fryderyka Wlhel-
ma III przyczynil się do tego,iżjacyśizraelici, choćby na krótko zamieukaliw mie-
ście. Najprawdopodobniej jednak nie. Zgodnie z informacją, wspomnianego juz

księdzaJana Wśniewskiego, stalo się tak dopiero w drugtej polowie XIX w.'0 We-
dlug danych statysĘcznych w 1805 r. w mieście mieszkały 1333 osoby, dla cale-
go powiatu lelowskiego nie ucĄ,niono jednak podzialuna kato|ików izydów." cie-
kawie wyglądają dane z 1808 r., iń z czasów Księstwa Warszawskiego, gdyz
osobno uwzględniono ludność zydowską. W Lelowie na 912 miesz|<ańców bylo
263Zydów, wMrryglodzie na 681 - 58 osób, wOlsĄniena292 - 6, wJano-
wie na 678 - l52,w Szczekocinach na 936 - 225, a w Koziegtowach na 1278
mieszkańców nie odnotowano anijednej osoby vlyznaniamojzeszowego. Podobnie
zresńąwyglądala sluacja w sąsiednim powiecie pileckim, gdzienaprrykladw Bę-
dzinie na 1203 osoby byto 453 Zydów, w samej Pilicy zaś na l956 - 578. Nato-
miast w dwóch glównych miastach dawnego Księstwa Siewierskiego: Siewierzu
i Czeladzi'2 nie odnotowano mieszkańców narodowości zydowskiej.'' Jak się oka-

zało, nie od raan edykt króla Prus zmienil doĘchczasowe stosunki narodowościo-

we, a w l<ańym razie mimo ogólnie przychylnego stosunku do Żydów i ich pozy-

tywnej roli w rozwoju gospodarki, nie spowodował on masowej fali osiedleńczei.
Ten naptyw bl dosyc powolny.

W l815 r., na mocy postanowień Kongresu Wedeńskiego, ustalono nowe gra-

nice w Europie. Przesunięciunazachód ulegla granica zaborurosyjskiego. Zńęk-
szości terenów Księstwa Warszawskiego'o car utworzyl lftólestwo Polskie pod
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swoim panowaniem. Koziegl ovq zna|azly się w granicach tego tworu, na pońr Ęl-
ko autonomicznego, a taĘcmie calkowicie uzależnionego od Rosji. W zńrylu
ztymna dalsze losy osadnictwa zydowskiego mialy wplyw ńadze rosyjskie. Te nie

bly jednak zblĄnio przychylne , awl<ńdymrazie nie tak jak dawne ńadzr. pruskie,

bowiem w l836 r.Wznaczono wymawcom religii mojżeszowej strefy osiedlania,

co mocno ograniczalo mozliwość ich przemieszczania się. AJózef Mikolaj Wiślicki
w ,,Opisie lftólestwa Polskiego pod w2ględem historycznym, geograficznyn, zW-
czajov,rym",Vtóry podaje pod datą l849 liczbę ludności poszczególnych miast ów-

czesnego powiatu olkuskiego, w ogóle nie wynienia Zydów w takich miejscowo-

ściach jak: Kozieglowy, Czrla9ź, Siewierz, Sl<ala i Slawków. Prry czym, ryedlug
powyźszego opracowania, w Zarl<ach, Będzinie i Pilicy blo wtedy więcej Zydów

nżchrzrśctjan.'u Trzebajednak zauwĄć, żr jezeli nie w samych Kozieglowach, to

na pewlo w gminie Kozieglołvy wyznawcy religii mojzeszowej iń mieszl<ali. Spis

ludności z l8l7 r. wymienia 6 Zydów w Koziegtówkach, t2 w Rzeniszowie, 6

w Ęocie, 8 w Pińcrycachi 17 w Myslowie.Ęcznie odnotowano więc 49 osób.

Dopiero. tzw. ul<az czen^/cowy z 5.06.1862 r. bardzo prą,spies4,l proces osie-

dlania się Zydów w lftólestwie Polskim. Znosil on obowiązujące dotąd nadnvycni-
ne obcipenia podatkowe, lilnruidowal tav. rewiry, równal wyznawców religii moizn-

vowej z chrześcijanami w sądach, poaua|al na wybór zawodu (wcześniej byty duze

oganiczenia) orazponua|al na kupno majątków ziemskich. To w{aśnie na ten okes
można datować ich aktywność migracyjną do takich miejscowości iak Kożeglowy
i bloby to zgodne z re|acjąpodaną przez księdza Jana. Wiśniewskiego.'u

I&ólestwo stalo się jeszcze bardz.iei atrakryjne dla Zydów od 1882 r., kiedy na

terenie Rosji wydano lłzywdące Zydów tnł. ,,prawa Ęmczasowe". Dńalania te

po$Ilry;rneby|y , pogromami antyrydowskimi, jake nastąpily w Rosji po zamachu

naAleksandra ll. WŃnie wtedy następna gfupa wyznawców religii mojzeszowej ru-

sĄa na zachód, dając pocątek kolejnej duzej fali osiedleńczej.

W odrodzonej Polsce, Kozieglowy znalazly się w powiecie będzińskim, a od

1927 r. w wyniku zmianadministracyjnych w powiecie zawterciańskim. Starosto-

wie mieli zadanie kontrolować dziaĘalność gmin rydowskich na swoim terenie. To
wlaśnie dziękizachowanej dokumentacji starostw powiatowych, możnaodtworryć

dzisiaj, choć część zycia tych spoleczności. Wedlug oficjalnego spisu.ludności,

moznmy powiedzieć, że w l92l r. w Kozieglowach mieszkalo 343 Zydów na

2.476 ogólu ludności, co stanowi 13,8 proc. Dla porównania w Zarkach ten od-

setek wynosil 57,6 proc. (2.536 na 4.406); w Siewierzu 11,1 proc. (266 na

2385), a w Mr4,glodzie 5,4 proc. (75 na l387).'' W 1923 r. starostwo będziń-

skie zbieralo informacje na temat istnienia gmin rydowskich.Urąd Gminy Kozie-
gtowy zastosowal się do wyĘcznych i odpowiadal, ze na ich terenie nie ma gmi-

ny izraelickiej, ,,natomiast mieszkańcy - izraelici tutejszej Gminy naleĄdo gminy

rydowskiej w Zańerciu".'8 Nalenly do niej oprócz Kozieglów taMe Kromotów,
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Poręba, Mrry§ód, Pińczyce, Choroń, Rokitno Szlacheckie, Rudnik Wielki, Ko-
zieglówki i Krocąlce.'n

To gmina zawierciańsl<a, gdzie obok Zarek bla największa spoleczność Żydów

w okolicfo ,utrzymywala domy modlitewne, podrabinów inadznrców religijnych.Jed-

nak nie crynilatego zapieniądze Zydów zawierciańskich. W budzecie gminy Wzna-
niowej crytamy:,,Na terenie powiatu zawierciańskiego wydatki te są uskutecmiane

z wpłyrvów u4lskiwanych od ludności tychze osiedli na zasadach samowystarualno-
ści".'' W Koziegtowach, opróubóżnicy (dziś w jej miejscu jest pocźa na Placu Mo-
niuszk), bylalaźniaprzy ul.Targowej irzeźniana ul. Swiętok4,skiej nadrzeĘprry
domu Potempskiego, które to ocrywiście prz7nosiły dochód. I{ńdego roku nakazy-

wano tez cąści mieszkańców wyznania mojżeszowego placenie sldadek, które jed-

nak w większości pozostawaly w miejscowości i słrĘty na poĘcie kosźów dńalal-
ności spolecmeji religijnej. Podczas jednej zkontro|i urzędowych (gminy wymanio-
we im podlegaty' okazalo się, ze ,,W l(romotowie i Kozieglowach wybrani dwaj

przedstawiciele tamt.[ejszego] spoleczeństwa 4,dowskego beżnteresownie nimuią
się gospodarĘ gminną w ten sposób, ze ściryaiąskładkę gminną, przylmująwpty-

vly z rzsźni i wyplacają następnie pensje rzezakom i duchownym"."

Tab. l. Zestawienie dochodów i kosztów funkcjonowania
spoleczności zydowskiej w Kozieglowach

Źródło: opracowanie ńasne na podstańe: AP Katońce, Starostwo Pońatowe
w Zańerciu 880, sygn. 466, s. 6-7, Budret Cmtny Wyznaniowej Zydowskiej

DoCHoDY
Kwota w zl

1926 r. 1927 r. 1928 r. 1929 r.

DOCHOD ZRZEZI
DOCHOD Z CZYTNIA RODAŁÓW
DoCHoD złxŹxl
RAZElVl

900
400
300
l 600

900
400
300
l 600

900
400
300
l 600

900
400
300
l 600

KoSZTY
Kwota w zł

|926 r. 1927 r. l928 r. 1929 r.

PENSJA PODMBINA LH.FROMEM
PENSJA RZEZAK^I.M. L. GADA
L]-|RZYMANIE SYNAGOGI
L]T RZYMANIE IAZNI
MZE^/t

800
600
600
400
2400

800
600
600
400
2400

800
600
600
600
2600

800
600
400
600
2400
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w Zańerciu na rok 1927; sygn. 469, s. 5-7, Budzet Gminy Wymaniowej Zydow-
skiejw Zańerciu na rok I929.

W latach 1918-1928 podrńinem w Kozieglowach b/ H. L. Fromet'', hóry
przeniósł się do Sosnowca, a od l 929 r. nstąpil go Majer Gutensźajn.'o W l931
r. okazalo się jednak, że Gutensńajna nie można nazwać podrabinem , gdyż nie by-

lo odpowiednich uchwal zarądu zańerciańskiej gminy wyznaniowej w tej sprawie.

W piśmie urzędowym cĄamy:
"W}jaśnieniazarądu, ż Gutensźajn po v,ryleźtńe podrńina Fromera stal się au-

tomaĘcmie jego następcę nie rvytrą,rnuje najmniejsuej krytyk , gdyż nikt nie mozr
w gminie wymaniowej objąć stanowiska i to platnego zbudzetugminy bez odpowied-

niej uchwaly zarądu,rłaględnie rady ntlńerdzonej przezńa&ęnadzorcą. Stano-

wiska zaś duchownych tj. rńinów i podrńinów /innych duchovłrych przepisy obo-

ńrylliącenieznają, mogą być obsadzone wy{ącznie w drodze wyboru. Przy czymwy-
bór podlega zatuierdzeniu naczrlnej łvtad4l nadzorczri, w myśl postanowień arl. 43
przepisów o organizacjigmin wyznaniowych rydowskch /DZ.U.RP nr 52 z 1928 r.

poz.500/. Gutensżajn nie moze figurować przrto w budzecie jako ,,duchomy", [...]
Nie moze on figurować jako podrńin [...] O ile Gutensńain, Srydlowski [z lftomo-
lowa] i Galster [z SiewierĄ mają pelnić funkcje nadznrców religijnych. 7-arądgni-
ny obońryany jest wasadnić potrzebę az3 tahch nadzorców".'u

lak zauwńono w raporcie policji w l929 r., |łóra na polecenie starosty powia-

towego monitorowala Ęcie spolecme mniejszości religijnych, w Koziegiowach

,,szkól żydowskich nie ma, a dńeci rydowske w ilości 12 uczniów chodą do miej-

scowej bómicy, gdzieich naucza pisania i crytania w języku 4,dowskim niewyhva-
lifikowany miejscowy Zydek Rotsild lcek-Dawid; pozaĘm ndnych placówek orga-
ninqinych, spolecznych i spońowych nie ma. t...] Do Kozieglów przychodń
z W ar szavly j eden egzemplar z guety rydowskej,, Derj ud " .' 

u

W tej spolecznościwlaśnie nadmrca religijny Majer Gutensztajn (nł,lany w Kozie-
glowach powszechnie rabinem lub podrabinem) okazal się być prawdziwym anima-
torem zycia spolecmego. Jńw maju l 923 r. zalomno w Kozieglowach oddział or-
todoksyjnej organizacji Szlomej Emunej Isroel (hebr. Pokój Wernym lzraelitom),

lłórapóźniejprzybralanazvęĘudas Isroel. Byl to drug - po zawiercińskim - ośro-

dek w powiecie.27 W 1927 r. prezesem zarądu bl wlaśnie Majer Gutensźajn
(i pewnie w innych latach też). Dokumenty wymienialą jeszczr: wiceprezesa Judę
Markowicza, skarbnika Macholę Kinigsberga'8, seketarza Arona Gada oraz czlon-

ków nrądu: Judę Rozenberga iMordkę Rozenweiga. Aguda, bo tak ją w skócie
nazywano, to pańia poliĘcmautworzona w Katowicach w l9l2 r.jako organizacia
światowa. ReprezentowałaZydów wymających ońodoksyjny iudaum i beav2ględnie

wdcryĄazs1l1onimlem isocjalizmem, jako wrogami religii. Ońodoksi ci, z cadykiem

Abrachamem Mordechajem z Góry l(alwarii na czrle, deklarowali posluszeństwo

wobec pństwa. Kozieglowscy czlonkowie Szlomej Emunej podkeślali, ż celem ich
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jest dlenie do skupienia żydów, i łm sposobem podtrzymania wiary i okeślano
-dńńaniate 

jako: ,,ratowanie dobroblu ludności Ądowskiej ikupiectwa'.'9'W styu-

niu l928 r. starosta zawierciański relacjonowal wojewodzie kieleckiemu, Że ,,na te-

renie Kozieglów dńńala organinclaAguda, na której czele stali niemani zimienia

Kinigsberg, Ror.n.*.ig. ,,Wymienieni fnrąd] stanowią czolowe jednostki zYdo-

sfuŃ KoŻiegtowach i calkowicie panują nad tamtejszrym ąydostwem, jako teżmają

wplywy na Zydrlw w Myszkowie. t...] Organizacja Aguda czasopisma na wlasnym

terenió nie posiada".'o W lnvietniu l933 r. skupiala jednak pięćdziesięciu czlonków

(placących'rocmąskladkę w wysokości 1 ź)'', a w lipcu następnego roku oficjalnie

§rzrksńalcila się w Centralną Organizac!ę Żydów Ońodoksów w Polsce Oddńal

w Kożeglowach podnazwąAgrrdas Isroel Qńryeklzraela).Zebranie zalozycie|s|łe

otwor4,lJuda RÓsenberg, przewodnicącym zostal Juda Gutenńain, w PrezYdium

znaleź|isię: Jakób Najman, Berek Rozenwajg, M. Szleryngier, A. perel, Josek Szlęc-

ki, a do Śzóścioosobowego komitetu zalozycielskiego oddzialu weszli: Majer Gu-

tensźajn, Josek Szlęcki, Berek Rosenwajg, Szmul Tanenberg, Aron Kamińsk iJuda

Rosenberg. Do oddzialu wstąpilo 30 czlonków. Siedziba majdowała się prą, ul,

Womickiój ,,w domu Pentaka", a na prezesa wybrano Majera Gutensźaina, wice-

pr.r...* joska Szlęckiego, seketarzrmBerkaRosenwajga, a skarbnikiemJudę Ro,

ienberga.i'Wańo zauwĄć, że wsryscy ci ludzie ciesryli się bardzo dobrą oPinią

wśród ńieszkańców Kozieglów, o czym5 lutego l937 r. donosila staroście policja.33

Jeszcze w tym samym miesiącu potwierdzono, żr sl<lad zarądu nie zmienil się od

ls.oz.1934 r.,apf7fzten czas odblo się kilka zebrańogólnych ispecjalnie nrą-
du. Kożegtowscy przedstawiciele Agudy wygtosili też ,,kllka" religijnych referatów

dlaresĄ cńonkó* oddzialu iewentualniezaprosznnych gości. Ustalono ogolnąliu-

bę 32 członków. Organincla posiadla wted} |o|<al przy ul. Św. Ikzyia orazńasną

bi"bliotekę.rn Zarądorganinclimienilsię dopiero w l938 r. Prezesem pozostal na-

dal Majei Gutensztajn, a na stanowisku skarbnika Judę Rosenberga nstąPil Szmul

Tanenberg. Powolano też komisję rewĘnąw sldadzie: SzmulTanenberg, Aron Ka-

mińsk i Ńatan Lubelski. Nołvy lokal majdowal się terazw B/nku ,,w budynku Bin-

kowskiego" , organizacla licĄa rł,tedy 37 cdonków.'u Referaty religijne vrl$as?Al

Majer Gutensźajn.36

w tgss r. zalożonow Kozieglowach oddział Organincii SyionistycmeiZydów

Religijno-ońodoksylnych'MIZMCHI" w Polsce z siedńbąw lokalu Judy Guttensz-

tajni."Zarądstanowili: prezes Chajem l{amiński, wiceprezes Majer Perel, skarbnik

Salomon pieprz, seketarzJuda fia Guttensźajn i czlonek ZarąduMoszek Wgor

Wolbrom.r' blu to oporycylna organizacja w stosunku do Ęudas Isroel, akcePto-

wala program syjonisĘczny (wdcąq o 4,dowsĘ tożsamość narodową iniewnają_

cv pŃąau , żrIydńą jedynie wspólnoĘ wyznaniową), ale oparly na tradycji religij-

n€1. ńzruala ona w Koziegtowach 14 osób.38 W statucie MZMCHI: ,,stowar4l_

szenie ma na celu wspóldzialanie Zydów religijnoońodokyjnych w Polsce skierowa-
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ne ku odbudowie i roavojowi Palestyny jako publiczno-prawnie zabezpiecnnej sie-
dziby rydowskiej pod względem religijnym, narodowym, kulturalnym i gospodar-
crym". Zamierzano je osiągnąć talłmi środkami jak dńalalność propagandowa cry
zalĄadanie bibliotek, cz}ńelni, szkól, klubów spońowych .PozaĘmprzrzorganizowa-
nie odc4,,tów, prelekcji, konferencji , Ąazilów, opieki dla pragnących osiedlić się w Pa-
lestynie.3g Jak donosil prezes stowar4lszenia ,,z pocątlłl sĘcznia l936 r. organiza-
cja przestala istnieć, gdyż ,,czlonkowie nalĄcy do tej organiaciiwyjechali zKońe-
glów w różnych kierunkach. Protokolu likwidacji danej organincii nie sporądzono.
OrganiaciaI1,lhzrachiadnegomajątkunieposiadała".oO

. Wedlug księdzaJana Wśniewskiego, w 1932 r. w Kożegiowach mieszkalo 500
Zydów,,,w których ręce przechodzi handel, mienie ichleb polski".o' Slowa te świad-
cryć mogą o stosunkowo wysokiej stopie zamożności wymawców religii moizeszo-
wej waględem innych mieszkańców.

II wojna światowa prryniosla ludności rydowskiej doświadczeniatrĘcme, zarów-
no w wymiarze splecznym, jak i osobisłm. RealĄac ideologię nazistowsĘ Niemcy
przystąpili do realizzrćliplanów masowej ndady Zydów. Na terenie ZuekiZańercia
utworzono getta dla ludności narodowościzydowskiej. W paźńńemilu |942 r. zlil<ń-
dowano getto w Zarl<ach, a jesienią następnego roku w 7,ańerciu. Dokladnie nie wia-
domo iluZydów kozieglowskich do nich trafiło. W samych Kożeglowach ińw pienv-
srych dniach lwzrśnia 1939 r. przeprowadzono aresźowania. JŃpo{aje Jórefa Wi-
śniewska, 3 września aresźowano ok. 250 męzłzyzn, w h7m pewnie Zydów. Calątę
grupę odtransportowano zWoźnikw kierunku Niemiec. Wielu z nich trafilo do obu
zów koncentracyjnych. Wiadomo róv,miez, ź uąść Żyd6w kożeglowskich (eśli nie
większość) Ąnęla w KL AuschwiŁ, jak na przyldad: Mirela, Ę^^l€ i Szmul Bulwik.
Niewątpliwie rnibardńeitrĘcmy dla calej spolecmości 4ldowskiej w Kożeglowach
bl rok 1942, wtedy to ń202 osoby tej narodowściprzeńńono do 7ańerciai 16
clalwca wspólnpn transpońem wyslano do Oświęci mia.o'

Lista nie obejmuje ws4lstkch Zydów zamieszkalych w Kozieglowach, a jedynie
wybranych , zreguly ramożnieiszych czlonków tej spoleczności. Nie wsryscy bowiem
musieli placić skladki Zarądoń Gminy Wyznaniowej w Zawierciu.

Tab. 2. Lista zamieszkalych w Kozieglowach, platników skladek
Zarządu Gminy Wyznaniowej w Zawierciu nalata lg27-1936

NAZWISKA, IMIONA
ORAZ, ZAWODY

Rok
l927

Rok
l 930

Rok
l93l

Rok
l 933

Rok
l 936

Bulwik Szmul - piekarz*
Gad Zalma - rzezak

Takn3

Tak
Tak
Tak

Tak
Tak

Tak
Tak

Tak
Tak
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Goldberg Henoch - kupiec
Goldman Szlama - kupiec
Gryncajgier Aba - kupiec
Gryncajgier Hersz Lejb - kupiec
Gutensztajn Josef - handlowiecTak
Gutensztajn Majer - nadzorca religijny
Hirsz Josef - kupiec
Hirsz Lejb - kupiec

Jakubowicz Aba - kupiec
Kamińska Z|ata - kupiec
kamiński Abram
Kamiński Aron - kupiec
Kamiński Eliasz - kupiec
Kamiński Szmul - kupiec
Kamiński Wolf Lejb-handlowiec* *

Kantor Hirsz - kupiec
Kenigsberg Joachim
Kenigsberg Michal - bez zawodu
Kenigsber g Zainwel - kupiec
Kożuch Szyia - kupiec
Lewit Gecel - handlowiec
Lipszyc lcek L.

1Lipszyc lcek Majer

|Ładowski Aleksander - kupiec

|Manela Emanuel - kupiec

|Markowic z luda - kupiec

|Nal*un Jakób - kupiec

|Perl Abram - kupiec
lPerl Aron
lPerl Dawid - robotnik

|e.n L.lr.r - kupiec

IPerl Mojzesz Jakób
lPiepz Abram-Lewek - rzeźnikTak

lPiepz lzrael lcek

lPilc., SzajaFiszel
lputersznit Dawid

IPutersznit Josef
IPltersznit Nusyn D. - handlowiec

IRotsz/a lcek Dawid - kupiecTak

Tak

Tak

Tak
Tak

Tak

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

Tak

Tak

Tak
Tak

Tak
Tak
Tak

Tak

Tak

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

Tak

Tak
Tak

Tak
Tak

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

Tak

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

Tak
Tak

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

lTak
lrut
lrut
I 
rur.

Tak

Tak
Tak

Tak
Tak

Tak

Tak
Tak
Tak

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

Tak

Tak
Tak

Tak
Tak

lTak

lr,u
lTak

l,*

Tak
Tak

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

Tak
Tak
Tak
Tak

Tak
Tak
Tak
Tak

Tak
Tak
Tak

Tak
Tak
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Rotszyld Icek L.
Rozenberg Kiwa - kupiec
Rozenberg Mordechaj
Rozenberg Mordka - kupiec
Rozenblum Mordechaj
Rozenblum Mordka - kupiec
Rozencwajg Berek- kupiec
Rozenman Abram
Rozenman chil
Rozenman lcek
Rozenman Mordechaj
Rozenman Mordka - kupiec
Rozenman szmul
Rozenman Wolf - kupiec
Szlezyngier Ajdla - kupiec***
Szlezyngier Dawid - kupiec***
Szlezyngier Moiżesz-Ch. - kupiec
Sztybel lzrael - kupiec
Slęcki Josef - handlowiec
Tanenbaum Lejb
Tanenberg Abram - rzeźnik
Tanenberg Abram E|jasz - kupiec
Tanenberg Lewek - kupiec
Tanenberg Pinkus - rzeźnik
Tanenberg Szmul - kupiec
Tuchmajer Szlama - robotnikTak
Tlenberg Abram E.
Tlenberg Dawid
Tlenberg Hirsz
Tyfenberg Lewek
Tlenberg Pinkus L.
Ty,fenberg Szmul
Wajngarten Juda
Wajnrajch Jakób - kupiec
Winter Icek Majer
Withajzer Chaim H.
Withajzer Motel
Wolbrom Chemja - kupiec
Woźnica Szlama - kupiec

Tak
Tak

Tak

Tak

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

Tak

Tak
Tak
Tak

Tak

Tak
Tak

Tak

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

Tak

Tak
Tak

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

Tak

Tak

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

Tak

Tak

Tak
Tak
Tak

Tak
Tak

Tak

Tak
Tak

Tak

Tak

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

Tak
Tak

Tak
Tak
Tak

Tak

Tak

Tak

Tak
Tak
Tak

Tak

Tak

Tak
Tak
Tak
Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak
Tak
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żródlo: opracowanie wlasne na podstawie: AP l{atowice, Starostwo Powiatowe

w Zawterciu 880, sygn. 467, 472,474,480, 489, 490. LisĘ platników skladek

ZarąduGminy Wymaniowej w Zav,tlerciu (lata: 1927 , l930, l93l , 1 933, l936).
* Nazwy zawodów podane byly w rocznikach 1933 i l936. Nie musą być więc

aktualne w innych latach (np. wiadomo, żr Majer Gutensżajn nie byl nadzorąre-
ligjnym w 1927 r.).

** W l933 r. podano handlowiec, w 1936 kupiec.
{<** W 1933 r. kupiec, w l936 r. ,,bez zajęcia" .
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