
SS-Sonderkommando Belzec, niemiecki obóz zagłady 
w Bełżcu, był ośrodkiem eksterminacji ludności 
żydowskiej. Od marca do grudnia 1942 r. straciło w nim 
życie co najmniej 434 000 Żydów, głównie z terenu 
Generalnego Gubernatorstwa. Wśród ofiar byli także 
obywatele Niemiec, Austrii, Czech i Słowacji. Położenie 
geograficzne Bełżca na styku dystryktów: lubelskiego, 
krakowskiego i dystryktu Galicja oraz istnienie linii 
kolejowej, łączącej Lublin z węzłową stacją w Rawie 
Ruskiej i Lwowem prawdopodobnie przesądziły o jego 
wyborze na miejsce zagłady.

Pierwsze transporty (z Lublina i ze Lwowa) przybyły 
do Bełżca 17 marca 1942 r., w dniu rozpoczęcia akcji 
„Reinhardt”. Wzmożenie wysiedleń nastąpiło latem 
1942 r. i było skutkiem wydanego przez Himmlera 
rozkazu zakończenia likwidacji gett w Generalnym 
Gubernatorstwie do końca roku. Prawdopodobnie ostatni 
transport przybył do Bełżca z Rawy Ruskiej w pierwszej 
połowie grudnia 1942 r.

W ciągu 9 miesięcy funkcjonowania obozu Bełżec 
był ostatnią stacją na drodze transportów, którymi 
przybywały całe rodziny, a bardzo często, zwłaszcza 
w odniesieniu do miasteczek – całe lokalne społeczności. 
Większość przywiezionych zginęła bez śladu, nie 
sporządzano bowiem list deportacyjnych. Imiona 
lub wizerunki niektórych znamy dzięki dokumentom 
i zdjęciom przechowanym przez rodziny. Nieliczni, 
którzy przeżyli deportacje, stali się jedynymi świadkami 
i depozytariuszami wiedzy o ludziach i świecie, który się 
skończył. To dzięki ich świadectwom możemy przywracać 
naszej pamięci losy skazanych na śmierć i zapomnienie. 

Wystawa przygotowana przez Muzeum i Miejsce Pamięci 
w Bełżcu oddział Państwowego Muzeum na Majdanku 
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Chana-Fajga 
Frajd

Córka Srula i Chaji Zysli (z domu Frydman), urodzona 10 grudnia 1926 r. w Lublinie. 
Uczennica lubelskiego Gimnazjum Humanistycznego.

W okresie okupacji przebywała w getcie w Lublinie wraz z rodzicami i siostrą 
Cyną Taubą (ur. 1918 r.). Dzięki zaradności ojca Goldbaumom przez pewien 
czas udawało się uniknąć deportacji do Bełżca. Wykorzystano fakt, iż rodziny 
pracowników administracji getta cieszyły się względną ochroną. Sara została 
zarejestrowana jako narzeczona żydowskiego policjanta. Mimo to Goldbaumowie 
zostali deportowani do Bełżca.

Jedynie Cyna Tauba, z powodu nieobecności w chwili formowania transportu, 
uniknęła deportacji. Przeżyła wojnę na „aryjskich papierach” w Warszawie.

Córka Izadra i Jochwet, urodzona w 1892 r. w Lublinie, gdzie ukończyła szkołę 
średnią. Gospodyni domowa, działaczka ruchu syjonistycznego. Zamężna, matka 
dwóch córek: Jochwet i Rywki. 

W marcu 1941 r. zamieszkała w domu Dawida Dawidsona w lubelskiej „żydowskiej 
dzielnicy mieszkaniowej”. Dnia 31 marca 1942 r. wywieziona do Bełżca transportem 
z likwidowanego w ramach akcji „Reinhardt” getta. Razem z nią deportowano Rywkę 
oraz rodzinę Dawidsonów: Dawida, Chanę, Marię, Jentę i Jakuba. 

Ocalała Jochwet Frajd.

Sara (Sura) 
Rebeka 
Goldbaum

Rywka wraz z przyjaciółmi w getcie lubelskim – 1941 r.

Sara Goldbaum.
Chana z Rywką.
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Malka Ester 
Domb 
Córka Moshe Zwiego Neugebauera i Chai-Sary 
Neusen, urodzona 24 listopada 1904 r. Żona 
Dawida Domba, matka Charlot-Hilde (ur. 1926 r.), 
Helen-Hennie, Maxa-Sigiego (ur. 1928 r.) oraz Leo 
(ur. 1934 r.). Przed wojną mieszkała w Ulanowie, 
następnie w Kolonii w Niemczech oraz potem 
w Antwerpii w Belgii. Malka Ester i jej bliscy 
zostali deportowani z Belgii w nieznanym 
kierunku. Według rodzinnych przekazów wrócili 
do Ulanowa, skąd mogli zostać wywiezieni do 
obozu w Bełżcu razem z krewnymi, którzy tam 
mieszkali.

Itzak i Dwora Fuks z dziećmi: Fejgą, Mosze, Leą, Mendelem oraz 
synem Beireichem, jego żoną i dziećmi

Itzak i Dwora Fuks z dziećmi: Fejgą, Mosze i Leą na początku 
okupacji niemieckiej

Honorow-Balsenboum (Balsenbaum)

Malka Ester Domb z córkami i siostrą Rivką Neusen (Neugebauer)

Rodzina 
Honorow-
-Balsenboum 
(Balsenbaum) 
Mieszkali w Tomaszowie Lubelskim. Niektórzy 
krewni wyemigrowali do Palestyny przed wojną, 
część przeżyła w ZSRR. Do obozu w Bełżcu 
najprawdopodobniej deportowano Blumę 
Finkelstein z domu Honorow (na zdjęciu stoi 
trzecia z lewej), Fridę Honorow (stoi pierwsza 
z prawej) i Peshię Balsenbaum (siedzi w środku).

Itzak Fuks 
Syn Mendela i Hene. Zamieszkały 
w Krasnobrodzie, gdzie pracował jako piekarz. 
Deportowany z żoną Dworą oraz dziećmi: 
Leą, Fejgą, Mosze, Mendelem, a także synem 
Beireichem z jego żoną i dwójką dzieci.

Itzak i Dwora Fuks z dziećmi: Fejgą, Mosze, Leą, 
Mendelem oraz synem Beireichem, jego żoną 
i dziećmi.

Rodzina Honorow-Balsenboum (Balsenbaum).

Malka Ester Domb z córkami i siostrą 
Rivką Neusen (Neugebauer).
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Uriel Stern – zdjęcie wykonane we Lwowie, na kilka 
dni przed deportacją do Bełżca w 1942 r.

Lilit Stern wraz z Władziem Neubergerem 
(po lewej) i bratem Urielem (po prawej) – fotografia 
wykonana na kilka dni przed deportacją chłopców 
do Bełżca.

Filip Stern
w Tarnobrzegu.

W młodości członek Ha-Szhomer Ha-Cair (żydowskiej organizacji 
skautowej). Absolwent Wyższej Szkoły Handlowej, bankowiec, księgowy, 
wynalazca buchalterii przebitkowej opatentowanej pod nazwą „STAR”. Do 
wybuchu II wojny światowej mieszkał w Krakowie z żoną Cecylią (z domu 
Brueck) i dwójką dzieci: Lilit (ur. 1930 r.) i Urielem (ur. 1935 r.).

Filip Stern został zmobilizowany we wrześniu 1939 r. Po zakończeniu 
kampanii wrześniowej dołączył do rodziny przebywającej u teściów 
we Lwowie. Aresztowany wraz z synem Urielem 15 sierpnia 1942 r. 
przez gestapo, wskazany przez ukraińskiego policjanta, dozorcę domu, 
w którym mieszkała rodzina Sternów. W tym samym czasie zabrano 
z sąsiedztwa przyjaciela Uriela – siedmioletniego Władzia Neubergera.

Ocalały: żona Cecylia i córka Lilit. Przeżyły dzięki niemieckiej urzędniczce 
administracji we Lwowie oraz niemieckiemu przedsiębiorcy, którego 
firma produkowała skórzane płaszcze dla gestapo. W ostatnich 
miesiącach okupacji niemieckiej we Lwowie pomocy udzielał im 
metropolita greckokatolicki Andriej Szeptycki.

Cecylia i Filip Sternowie wraz z dziećmi, córką Lilit 
i synem Urielem na Plantach w Krakowie w 1939 r.
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Miriam 
Marbach
Córka Abrahama i Debory Steraschuss, siostra Zofii Altschüler, urodzona 
w Tarnopolu w 1869 r. Gospodyni domowa. Jej mąż zmarł w 1938 r. Matka 
czwórki dzieci: Renaty (ur. 1892 r.), Maurycego (1893–1930), Aleksandra  
(1898–1915) i Franciszki (ur. 1903 r.).

Deportowana do Bełżca jesienią 1942 r. wraz z małżeństwem Altschülerów. 

Ocalały córki Miriam, Renata i Franciszka.

Adolf 
Altschüler
Syn Meira i Fanny (Fajgi), urodzony w 1873 r. we 
Lwowie. Studiował w Wyższej Szkole Handlowej 
w Warszawie, pracował jako księgowy. Mąż Zofii 
z domu Steraschuss (ur. 1874 r.). 

Altschülerowie zostali deportowani we 
wrześniu 1942 r. z Tarnopola. W transporcie 
razem z nimi wysłano także siostrę 
Zofii – Miriam.

Irena 
Holder
Córka Izydora i Marii, urodzona 7 września  
1940 r. w Kołomyi. Ukrywana w jednym 
z tamtejszych sierocińców, skąd – na skutek  
donosu – została zabrana i deportowana  
do Bełżca. Z Kołomyi deportowano również  
babcię Ireny – Bronisławę Wagmann (ur. 1895 r.).

Irenka Holder.

Zofia i Adolf Altschülerowie – zdjęcie
wykonane w latach 20. XX w. w zakładzie „Adela” 
w Tarnopolu z okazji rocznicy ślubu.
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Stefanie Olga Maramorosch.

Baruch 
Aufrichtig
Syn Hersza (Hirsza) i Fejgi, urodzony 
w 1880 r. w Brzeżanach (w okresie 
międzywojennym dawne województwo 
tarnopolskie). Kupiec. Mąż Rywki z domu 
Seidenwerk. Ojciec czworga dzieci: Antoniny, 
Bernarda, Icka (Izydora) i Elzy. 

Deportowany wraz z żoną ze Zbaraża do 
obozu zagłady w Bełżcu we wrześniu 1942 r.

Jakub Lejb 
Maramorosch
Syn Salomona i Mali Rall-Schapiro, urodzony 26 sierpnia 1878 r. w Kołomyi. 
Absolwent tamtejszego gimnazjum. W 1898 r. zdobył tytuł inżyniera rolnika na 
Hochschule für Bodenkultur w Wiedniu. Przed wojną pracował jako zarządca dóbr 
w miejscowości Soroki nieopodal Kołomyi. 

Deportowany na początku września 1942 r. do Bełżca. 

Stefanie Olga 
Maramorosch
Córka Karla Schlesingera i Cecile z domu 
Bonyhadi, urodzona 26 sierpnia 1881 r. 
w Zagrzebiu. Tu ukończyła szkołę średnią.  
Żona Jakuba Lejba, matka trojki dzieci: Alfreda 
(ur. 1909 r., zamordowany w więzieniu w Kołomyi 
we wrześniu 1942 r.), Karli Broni (ur. 1910 r.) 
i Karla (ur. 1915 r.). 

Stefanie Olga została deportowana do Bełżca 
z getta kołomyjskiego w październiku 1942 r.

Z rodziny ocaleli: Karla Bronia, która uciekła 
przez Rumunię do Palestyny oraz Karl, który 
18 września 1939 r. wraz z żoną opuścił Polskę 
i przeżył w obozie dla polskich uchodźców 
w Rumunii.

Rywka i Baruch 
Aufrichtigowie.

Stefanie Olga 
i Jakub Lejb 
Maramoroschowie – 
zdjęcie zrobione 
po ślubie w 1908 r.
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Maurycy 
Feuernstein
Syn Hermana i Fryderyki, urodzony 17 lutego 
1915 r. w Kołomyi. W 1936 r. ukończył tam 
Gimnazjum im. Króla Kazimierza Jagiellończyka. 
Studiował w Wyższym Studium Handlowym 
w Krakowie. 

Od kwietnia do września 1942 r. pracował 
w stolarni na terenie getta w Kołomyi. We 
wrześniu 1942 r. wywieziony do Bełżca razem 
z ciotką Ester Schaler i jej córką Jetką.

Ocalała Mira Feuernstein.

Fryderyka 
Feuernstein 
z domu 
Schächter
Ukończyła szkołę handlową, gospodyni 
domowa. Zamężna z Hermanem 
Feuernsteinem, matka dwójki dzieci: 
Maurycego i Miry.

Podczas okupacji wraz z rodziną 
przebywała w getcie w Kołomyi. Mimo 
starań o wydostanie się z getta, została 
deportowana do Bełżca we wrześniu 1942 r. 

Agata Reinisch 
z domu Schönfeld
Córka Anny z domu Landesberg, urodzona w 1883 r. w Brodach. Ukończyła 
wyższe studia handlowe, dyplom nostryfikowała w Wiedniu. Gospodyni domowa, 
korepetytorka języka francuskiego. Żona Adolfa, matka czwórki dzieci: Fryderyki, Otta, 
Izydora i Rozalii-Róży.

Adolf został rozstrzelany w 1941 r. Izydor, syn Agaty, został zamordowany przez 
Ukraińców podczas powrotu z pracy poza gettem.

Agata w czasie okupacji mieszkała wraz z córką Fryderyką Grossmann i wnuczką 
Anitą w Kamionce Strumiłowej koło Lwowa, skąd w październiku 1942 r. została 
deportowana wraz z córką i wnuczką do Bełżca.

Maurycy Feuernstein, Fryderyka Feuernstein.

Rodzina Reinischów w ogrodzie w Kamionce Strumiłowej.
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Fryderyka Grossmann z domu Reinisch.

List Fryderyki do siostry Rozalii, wysłany na krótko 
przed deportacją do Bełżca.

Transkrypcja fragmentu listu Fryderyki Grossmann 
z 23 września 1942 r.

Anita Grossmann.

Fredyryka 
Grossmann
Córka Adolfa Reinischa i Agaty z domu Schönfeld, urodzona w 1905 r. 
w Kobylnicy Wołoskiej. Studiowała historię i filozofię na Uniwersytecie 
Lwowskim. 

Dyrektorka Gemilut Chesed (Kasy Bezprocentowych Pożyczek) w Kamionce 
Strumiłowej. Zamężna (mąż został zamordowany w więzieniu w 1941 r.), 
matka Anity (ur. 1933 r.).

Deportowana z Kamionki Strumiłowej do Bełżca wraz z matką i dzieckiem 
w październiku 1942 r.

Z rodziny Reinischów ocaleli: Otto wraz z żoną i dzieckiem posiadający 
„aryjskie papiery” oraz Rozalia-Róża, która pracowała we Lwowie jako 
opiekunka do dzieci u zaprzyjaźnionej polskiej rodziny. Po denuncjacji 
i aresztowaniu, Rozalia-Róża została jako Polka wywieziona na roboty 
przymusowe do Austrii.

Najukochańsza Róziuniu! 

Ocaleliśmy – jak widzisz – każdy z osobna cudem 
z potopu, to może i dalej ocalejemy. Śpieszę się 
bardzo, bo tylko chwilowo jestem w domu, więc do 
rzeczy. W związku z tym, co powiedziała p. Hr. – 
powinnaś wiedzieć, że wszystkie żółte rzeczy leżą 
przygotowane – wiesz gdzie – dla Ciebie. Napisz 
przez kogo podać, to uzyskasz za to kilkakrotnie 
większą sumę, niż powiedziałaś […].

Zasyłam spóźnione życzenia urodzinowe i całuję 
Cię najserdeczniej.
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Hersz Wolf 
Honigman
Urodzony w 1898 r. w Szydłowcu. Mieszkał w Proszowicach, gdzie 
zajmował się produkcją bielizny. Żonaty z Chaną Ptakiewicz, ojciec 
pięciorga dzieci: Icka, Etel (ur. 1920 r.), Sary (ur. 1922 r.), Chilka i Dawida.

Wysiedlony wraz z żoną i córkami, Etel i Sarą, 28 sierpnia 1942 r. do 
Słomnik, skąd 2 września razem zostali wywiezieni do Bełżca. 

Leah (Lea) 
Turner
Córka Szlomo i Yehudit Lustgartenów, urodzona 
w Mszanie Dolnej. Właścicielka zakładu 
futrzarskiego. Jej mąż, Hirsz Turner zmarł 
w 1927 r. Matka czworga dzieci: Chanocha, Mosze, 
Heli i Celi. Dzieci uczęszczały do polskiej szkoły 
i działały w różny organizacjach żydowskich. 
Chanoch był członkiem organizacji młodzieżowej 
Betar, a Mosze – Akivi. Córki – Hela i Cela – 
należały do organizacji syjonistycznej Bnei Akiva.

W sierpniu 1942 r. Lea została deportowana 
z Nowego Targu do Bełżca wraz z córkami, 
rodzicami i teściami: Eliyahu i Goldą Turnerami 
oraz braćmi: Mosze-Aharonem i Izraelem, 
rodzeństwem męża: Mendlem, Rashą, Celą, 
Mosze-Aharonem i Zocharem Turnerami. 

Ocaleli synowie Lei – Chanoch i Mosze. Po pobycie 
w różnych obozach pracy spotkali się w obozie 
koncentracyjnym w Płaszowie, skąd – przez 
KL Gross-Rosen – trafili do obozu Brünnlitz, na 
terenie którego Oscar Schindler miał fabrykę 
amunicji.

Rodzina Honigmanów – Hersz-Wolf, 
Chana, Etel i Sara.

Hela i Cela Turner – córki Lei.
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Sara 
Salzberg
Córka Broni i Jacoba Zimmermanów, 
urodzona w 1896 r. w Przemyślu. 
Tam ukończyła szkołę średnią. Żona 
Hermana, matka dwóch synów: 
Juliusza i Fryderyka.

W dniu 19 września 1939 r. w pierwszej 
masowej egzekucji w Przemyślu 
straciła męża Hermana i starszego 
syna Juliusza. 26 lipca 1942 r., 
w przeddzień deportacji z Przemyśla 
do Bełżca – przeczuwając najgorsze, 
napisała pożegnalny list do syna 
Fryderyka.

Ocalał Fryderyk Salzberg.

Sara i Herman 
Salzbergowie – ok. 1937 r.

Malwina i Wilhelm 
Zimmermanowie. Wilhelm, 
brat Sary został deportowany 
do obozu w Bełżcu 
w listopadzie 1942 r.

List Sary do syna 
Fryderyka.

Transkrypcja fragmentu 
listu Sary Salzberg.

Najukochańszy Synu Mój! 

Możliwe, że to ostatnie słowa, jakie 
ode mnie usłyszysz [...] Freduniu 
dziękuję Ci za osłodę jaką dałeś 
mi przez trzy lata mojej męki, za 
wszystko Synusiu Ci dziękuję! [...] 
Słoneczko moje żegnaj mi. Jeszcze 
tyle bym miała do powiedzenia ale 
nie mogę. Ty mnie Synusiu także 
rozumiesz bez słów. Pamiętaj Fredziu 
żyj, żyj, żyj to będzie moja pociecha. 
Wszystko oddaj, tylko siebie ratuj. 
Całuję Cię Serce moje i błogosławię 
w moim i Tatusia imieniu

Twoja nieszczęśliwa matka

Freduniu serduszko moje ukochane, 
tak mi ciężko Ciebie zostawić.
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Henryka 
Perlberger

Córka Pesacha Luftig i Hanny (Anny) z domu Dresner, 
urodzona 12 czerwca 1902 r. w Krakowie. Ukończyła 
studia filozoficzne na Uniwersytecie Jagiellońskim, 
gospodyni domowa. Żona Samuela Perlbergera. 

Perlbergerowie zostali wywiezieni z Wieliczki do Bełżca 
27 sierpnia 1942 r. 

W przededniu deportacji Samuel Perlberger zostawił 
u zaprzyjaźnionej polskiej rodziny list przeznaczony 
dla jego do kuzynów mieszkających w Stanach 
Zjednoczonych. Poprosił w nim krewnych o opiekę nad 
jego jedyną córką Marysią, którą ukrył u przyjaciół 
Polaków na dzień przed swą deportacją do Bełżca. List 
ten dotarł do adresatów dopiero w latach 80. XX w.

Maria Perlberger (ur. 1933 r.) przeżyła wojnę dzięki 
pomocy dwóch polskich rodzin, legitymując się 
sfałszowanymi dokumentami.

Samuel 
Perlberger

Syn Jozuego i Marii z domu Hirsch, urodzony 
7 maja 1896 r. w Wieliczce. Ukończył Wyższą 
Szkołę Handlową, kupiec, właściciel sklepu 
„Polski Państwowy Monopol Tytoniowy”, 
żołnierz legionów Piłsudskiego. Mąż Henryki 
z domu Dresner.

List Henryki i Samuela Perlbergerów 
do ich kuzynów.

Transkrypcja listu Henryki i Samuela 
Perlbergerów.

Henryka i Samuel Perlbergerowie z córką Marią 
na wakacjach nad Bałtykiem.

Dr Alfred Schenker

i Dr Oscar Schenker

Novy York

Kochani kuzynowie! 

Piszę do was w tragicznej chwili 
naszego wysiedlenia. Córkę moją 
Marysię ulokowałem u znajomych, Bóg 
z nią! Gdyby nas po wojnie nie było 
zaopiekujcie się nią! Bądźcie zdrowi 
i pamiętajcie o niej!

Heńka i Smilek Perlberger

25 VIII 1942 r.

Moi bardzo Kochani!

Nie mogę w tej strasznej chwili pisać, 
błagam Was tylko byście, o ile możności, 
odszukali i zajęli się moim jedynym 
dzieckiem.

Smilek
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Mojsze Jakob 
Scharf
Syn Aszera Jeszaja i Miriam Scharfów, urodzony 
w 1874 r. w Oświęcimiu. Rabin i rzezak, należał do 
społeczności chasydów bobowskich w Bielsku- 
-Białej. Maż Ester Rachel z domu Bronner. Ojciec 
jedenaściorga dzieci: Rifki, Eile, Nute, Berty, 
Chaima, Bianki, Marty, Heleny, Izraela, Szlojme 
i Lejbisza. 

Deportowany z Tarnowa jesienią 1942 r. wraz 
z najbliższą rodziną. W obozie zagłady w Bełżcu 
zamordowano około dwudziestu jej członków. 

Ocalał wnuk Mojsze, Asher Scharf, który okres 
wojny przeżył w ZSRR.

Mojsze Jakob Scharf (siedzi pierwszy z lewej) – zdjęcie 
wykonane na weselu rodziny Frey w Bielsku-Białej.

Bracia Wolf – zdjęcie wykonane na początku lat 30. XX w.

Nathan 
Wolf
Urodzony w 1895 r. w Bielsku. Współwłaściciel rodzinnej fabryki tekstyliów m.in. 
dostarczającej materiały na mundury dla Wojska Polskiego. Członek ortodoksyjnej 
gminy żydowskiej. Mąż Malki, ojciec czterech synów: Lejby (ur. 1921 r.), Dawida 
(ur. 1923 r.), Salo (ur. 1925 r.) i Samuela (ur. 1928 r., zginął w 1941 r. w wypadku 
samochodowym).

Natan wraz z żoną oraz dwoma synami Lejbem i Dawidem został deportowany, 
najprawdopodobniej ze Skawiny do Bełżca w sierpniu w 1942 r. 

Ocalał Salo Wolf, który przeszedł obozy: w Pustkowie k. Dębicy, Płaszowie, Gusen, 
Mauthausen. Został wyzwolony przez wojska amerykańskie w austriackiej 
miejscowości Gunskirchen 5 maja 1945 r.

Córki Moszje Jakoba Scharfa (siedzą z tyłu) – Berta Frey 
z Bielska-Białej oraz Bianka Weg z Tarnowa wraz trojgiem 
dzieci.

Ślub Mani Gross. W ostatnim rzędzie – trzecia od lewej – 
Malka Wolf, w dolnym pierwszy z lewej siedzi Lejb Wolf, 
a przy pannie młodej Samuel Wolf. Mania wraz z rodziną 
Wolfów została deportowana do obozu w Bełżcu.
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Fela Abbe 
z domu 
Jakubowicz
Urodzona w 1896 r. w Łodzi. Działaczka Bundu. 
Wdowa po Dawidzie Abbe zmarłym w 1936 r. 
Po śmierci męża zajmowała się kupiectwem. 
Matka trzech synów: Henryka, Izia (ur. 1924 r.) 
i Jurka (ur. 1928 r.). Do czasu wybuchu wojny 
mieszkała z rodziną w Toruniu.

W okresie okupacji przebywała wraz z synami 
w getcie w Tarnowie. W czerwcu 1942 r. 
jej najmłodszy syn, Jurek, został wysłany 
pierwszym tarnowskim transportem do 
Bełżca. Podczas kolejnej akcji wysiedleńczej 
Fela ukryła się z Iziem w bunkrze na terenie 
getta. Schwytani we wrześniu 1942 r., zostali 
wywiezieni do Bełżca wraz z Idą Jakubowicz, 
Moredchajem Jakubowiczem, Salą Glikman, 
Maksem Glikmanem, Malą Gükman.

Z rodziny ocalał Henryk Abbe, przebywający 
w czasie wojny w ZSRR.

Jadwiga 
Goldberg
Córka Abrahama i Eli Rosenbergów, urodzona w 1906 r. w Łodzi. 
Manikiurzystka, malarka, działaczka ruchu syjonistycznego. 
Matka dwóch córek: Elzy (ur. 1930 r.) i Lili (ur. 1935 r.). Mąż – 
Lowa Goldberg, porucznik Wojska Polskiego – zginął w walce  
z Niemcami w 1939 r. 

Podczas okupacji Jadwiga przebywała z rodziną we Włocławku, 
następnie w Krakowie i Tarnowie. Podczas pobytu w getcie 
tarnowskim zmarli Abraham i Ela Rosenbergowie. 11 czerwca 
1942 r. Jadwiga Goldberg wraz z córkami została deportowana 
pierwszym transportem z tarnowskiego getta do Bełżca.

Jadwiga z córką Lilą oraz przyjaciółką Andzią Blass i jej 
synkiem Rysiem na wczasach w Brzeziu koło Włocławka

Jurek Abbe 
z Elzą Goldberg 
na wczasach
koło Ciechocinka.

Fela Abbe.

Jadzia Goldberg 
z Markiem 

Jakubowiczem na 
dancingu w Ciechocinku 

w 1939 r.

Jadwiga z córką Lilą 
oraz przyjaciółką 
Andzią Blass i jej 
synkiem Rysiem na 
wczasach w Brzeziu 
koło Włocławka.
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Salomea 
i Hermann 
Steinitzowie.

Karp 
Jaques Rudolf
Syn Heinricha Karpa i Anny z domu Fichmann, 
urodzony 26 października 1894 r. Żonaty 
z Francią z domu Bondy (ur. 1895 r.), ojciec Rity. 
Zamieszkały w Wiedniu. Kupiec. Deportowany 
z żoną z Wiednia do Opola Lubelskiego w lutym 
1941 r., następnie do Lublina, a stamtąd 
najprawdopodobniej wiosną 1942 r. do obozu 
w Bełżcu.

Wojnę przeżyła córka Rita. 

Hermann 
Steinitz
Urodzony w 1894 r. w Königshütte (Chorzów). 
Studiował na Uniwersytecie Wrocławskim filologie: 
niemiecką, francuską i angielską. Po studiach 
pracował jako nauczyciel gramatyki tych języków 
w Gimnazjum Schillera w Poznaniu. Mąż Salomei 
z domu Rein (ur. 1904 r.), ojciec dwóch synów, 
Helmuta (ur. 1927 r.) i Rudolfa (ur. 1928 r.).

W okresie okupacji niemieckiej Hermann wraz 
żoną i dziećmi przebywał kolejno: w Ostrowcu 
Świętokrzyskim, Warszawie i Krakowie. 
W krakowskim getcie uczył języka angielskiego. 

W czerwcu 1942 r. Hermann Steinitz został 
deportowany do obozu zagłady w Bełżcu wraz 
z żoną Salomeą, synem Rudolfem, szwagierką Anną 
Bykowską oraz pochodzącą z Poznania rodziną 
Korytowsky.

Ocalał starszy syn Helmut Steinitz, który przeżył 
wojnę pomimo pobytów w obozach: w Płaszowie, 
Auschwitz, Buchenwald i Sachsenhausen.

Hermann Steinitz z synami.

Franci Karp.

Jaques Karp.
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W krótkiej historii funkcjonowania obozu 
zagłady możemy wyodrębnić dwie fazy: 
marzec – czerwiec oraz lipiec – grudzień 
1942 r. W ciągu kilku miesięcy przybyło 
co najmniej 179 transportów, przy czym 
w pierwszym okresie 59, a w drugim 120.

Deportacja z Drohobycza 
w marcu 1942 r. / UB

Deportacja 
Żydów 
z Rzeszowa 
w lipcu 1942 r. 
/ ŻIH

Deportacja Żydów z getta w Kołomyi do 
obozu zagłady w Bełżcu w 1942 r.

Żydów z getta kołomyjskiego 
deportowano w miesiącach kwietniu, 

wrześniu i październiku 1942 r.


