
Żarnowiec, nowy cmentarz żydowski, 1. poł. XX w. (?)
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Cmentarz znajduje się w niewielkim kompleksie leśnym położonym niecałe 2 km na południowy wschód od centrum 
Żarnowca, za opuszczonym budynkiem dawnej Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej Kłos. Kirkut ten określany jest często jako 
nowy, w przeciwieństwie do starego, obecnie nieistniejącego, usytuowanego w widłach dzisiejszych ulic Kościuszki i 
Miechowskiej. Na obydwu cmentarzach chowano zmarłych członków żarnowieckiej społeczności żydowskiej, która powstała 
prawdopodobnie w wieku XVII, a już w wieku XVIII przekształciła się w samodzielną gminę. Przed wybuchem drugiej wojny 
światowej w miasteczku mieszkało blisko 600 obywateli polskich narodowości żydowskiej. Ich liczba zwiększyła się do blisko 
tysiąca po przybyciu uchodźców z ziem zajętych przez Niemców na początku września 1939 roku*. 

Portal Wirtualny Sztetl przytacza dwie wersje wydarzeń związanych z zagładą gminy. Według pierwszej, Niemcy już w lutym 
1941 roku przesiedlili wszystkich miejscowych Żydów do getta w Żarkach. Większość z nich miała być później zamordowana 
w czasie likwidacji tamtejszego getta w roku 1942, albo wywieziona na śmierć do obozu zagłady w Treblince. Według drugiej 
wersji, 5 września 1942 roku Żydzi żarnowieccy zostali przewiezieni do Wolbromia. Tam nastąpiła selekcja, po której część z 
nich trafiła do obozów pracy, a pozostali do obozu zagłady w Bełżcu*. Drugą wersję potwierdza badacz dziejów Żarnowca 
Stanisław Piwowarski, który pisze ponadto, że wysiedlenie przebiegało w dwóch etapach. 6 lipca 1942 roku Żydzi zostali 
wypędzeni na rynek, furmankami przewiezieni do Wolbromia, gdzie obok stacji kolejowej zorganizowano obóz przejściowy 
pod gołym niebem. Stąd koleją do Bełżca, niewielką część do Prokocimia (żydowski obóz pracy). Część ukryła się w lasach i 
próbowała wracać do swoich domów. Drugie wysiedlenie miało miejsce 11 listopada. Żydów zebranych i wyłapanych w 
Żarnowcu, Pilicy i Wolbromiu zebrano znowu na rampie kolejowej w Wolbromiu i wywieziono do Bełżca. Ponadto w ciągu 
1943 żandarmeria i policja porządkowa rozstrzelała kilkanaście osób pochodzenia żydowskiego w kilku miejscach gminy**.

Nowy kirkut w Żarnowcu powstał prawdopodobnie przed II wojną światową. Do naszych czasów zachowały się pojedyncze, 
poziome nagrobki, na których można jeszcze niekiedy odczytać imiona zmarłych. Charakterystyczny monument w kształcie 
piramidy to wzniesiony prawdopodobnie w miejscu zburzonego ohelu (ohel – budynek stawiany na grobach cadyków i 
rabinów, przyp. red.) współczesny grobowiec rabina Ruwena ha-Lewi Horowica - miejscowego dajana (dajan - sędzia 
zasiadający w sądzie religijnym, przyp. red.), autora dzieła "Dudaim Basade" ("Mandragora w polu"), syna rabina Jakowa 
Chaima, wnuka rabina z Tykocina, ucznia Elimelecha z Leżajska i Widzącego z Lublina***.

7. Źródła i materiały

* Historia gminy żydowskiej w Żarnowcu, artykuł online na stronie Wirtualny Sztetl, http://www.sztetl.org.pl/pl/article/zarnowiec/
5,historia/?action=view&page=1, dost. 12.07.2016.

** Stanisław Piwowarski, Karty z dziejów okupacji i podziemia, w: Żarnowiec, szkice z dziejów, Towarzystwo Wydawnicze 
Historia Iagellonica, Kraków 1998, s. 109.

*** Nowy cmentarz żydowski w Żarnowcu, artykuł online na stronie Wirtualny Sztetl, 
http://www.sztetl.org.pl/pl/article/zarnowiec/12,cmentarze/8330,nowy-cmentarz-zydowski-ul-kosciuszki-/, dost. 12.07.2016.
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Definicje pojęć na podstawie słownika ze strony http://www.sztetl.org.pl/pl//. 
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