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Do 1780 roku Żydów w Jordanowie było niewielu. W 1761 roku
wspominany jest karczmarz żydowski Slamka Lewkowicz.



Karczma żydowska w Zaborni

W tym czasie w Skomielnej Białej w miejscu zwanym Krzyżowa karczmę 
prowadził Samuel Loewel.



Wędrowny handlarz

Sporadycznie do 
Jordanowa zaglądali 
żydowscy wędrowni 
handlarze.



Jordanowski jarmark

Szczególnie dużo można było ich spotkać na jordanowskich 
jarmarkach.



Cesarz Józef II

Reformy i kolonizacja „józefińska” 
spowodowały gwałtowny przyrost ludności 
żydowskiej w Galicji – zwłaszcza 
zachodniej.



Demografia Żydów w Rabce



Demografia mniejszości żydowskiej 
w Jordanowie

Lata Ilość Żydów Procent

1880 80 8,5

1890 104 8,2

1900 158 11,7

1910 188 12,4

1921 238 16,1

1939/1941 354/-220-393-415

1942 600 W tym przesiedleńcy ze 
Słupcy, Rzgowa



Demografia ludności żydowskiej w 
wybranych miejscowościach wg spisu z 
1921r.



Demografia ludności żydowskiej w wybranych 
miejscowościach Małopolski w końcu XIX w.



Demografia - cd.



Gminy żydowskie w Małopolsce

W 1867 roku po reformach Franciszka Józefa utworzono gminę żydowską m. in. 
w Jordanowie.



Gmina jordanowska posiadała szkołę

Obecnie nie wiadomo, gdzie dokładnie mieściła się szkoła. Nie zachował się po niej żaden 
ślad. Jednakże, według  świadków tamtych zdarzeń, była przy ul. Batalionów Chłopskich.



Statut gminy żydowskiej w Jordanowie



Synagoga w Jordanowie

Synagogę w stylu neobarokowym wybudowano około roku 1854 u zbiegu 
ul. Piłsudskiego i Słowackiego.



Rabin

Pierwszym rabinem gminy żydowskiej w
Jordanowie od utworzenia do 1929 roku był
Izrael Schreiber. Jego następcą został Elkun
Zobermann, któremu udało się uniknąć
Zagłady - zmarł tragicznie w 1959 roku i jest
pochowany na Washington Cemetery w stanie
New Jersey.

Na zdjęciu Elkun Zobermann z synem Moshe ,
który dziś jest aktywnym rabinem na
Brooklynie.



Pieczęć pierwszego rabina



Pieczęć jordanowskiej gminy



W skład Rady Miasta wchodził jeden 
przedstawiciel mniejszości żydowskiej.



Pozostałości po synagodze w Rabce



Cegiełka na budowę bramy 
cmentarza w Jordanowie



Ma powierzchnię 0,58 ha. Mieści się w dzielnicy Mąkacz. Do 
dziś okala go z trzech stron ceglany mur. Czwarta ściana, wraz z 
wejściem, została całkowicie zniszczona. Cmentarz jest w stanie 
skrajnej degradacji, dokonanej w przeciągu lat przez przyrodę 
(rosnące drzewa, krzewy i wysokie trawy w lecie) oraz 
człowieka.



Jordanowski kirkut przed pracami 
porządkowymi



Niszczycielska moc Natury…



Pierwsze nagrobki po wycinkach



Cmentarz odsłania swe oblicze



Zapadające się groby…



Resztka macewy…



Dobrze zachowane macewy…



Mur cmentarny



Jordanowskie macewy zabrane przez Niemców do 
willi „Tereska” w Rabce

W latach 80. XX wieku
utworzono z nich
symboliczny cmentarz
– pomiędzy znajduje
się stela z grobu Izraela
Schreibera i żony.



Willa „Tereska” – w latach wojny szkoła SS , gdzie 
macewami okładano schody i umacniano brzegi 

potoku Gorzkiego…



Zidentyfikowano producenta jordanowskich 
macew – był to przede wszystkim zakład 

Salomona Wulkana z Bielitz



W Galicji rozwiną się ortodoksyjny 
ruch zwany chasydyzmem

Głównym ośrodkiem chasydzkim w Małopolsce Zachodniej była Bobowa – na 
zdjęciu. Urzędował tam cadyk.



Chasyd z Suchej - Apfel



Cadyk z Bobowej Halberstram



Przedsiębiorcy żydowscy w 
Jordanowie

Żydzi prowadzili:

1 kamieniołom
1 tartak
1 garbarnię
1 piekarnię
1 rzeźnię koszerną
ok. 23 większych sklepów
1 zajazd
1 skład maszyn rolniczych

Ponadto:
•Produkcję torebek papierowych
•Zakład blacharski
•Fryzjernię
•Handel drewnem

Działali także : 1 lekarz, 1 adwokat, 1 notariusz



Fragment książki telefonicznej z abonentami 
pochodzenia żydowskiego



Mykwa w Jordanowie



Zajazd Feita



Emanuel Sternberg.  W kamienicy Stolarskich
mieścił się handel żelazem oraz widokówkami



Dom rolniczy Izaka Szachnera



Garbarnia Koegla



Bufet Aleksandrowicza



Sklep „Źródło taniości” Vogelsingera –
przykład małego sklepiku



Ogłoszenie tartaku Kriegera



Piekarnia Beldringera



Willa wczasowa „Wanda” Klapholtza dla wczasowiczów 
żydowskich



Willa wczasowa Pietrzaka dla wczasowiczów 
żydowskich



Reklamy i frekwencja w pensjonatach dla Żydów





Romantyczna historia obyczajowa…



Nosiwoda
- żydowska
biedota



Żydowscy przesiedleńcy ze Słupcy 
w Jordanowie w latach okupacji



Scena z lat okupacji



Przesiedleńcy na stacji w 
Jordanowie



Życie okupacyjne jordanowskich 
Żydów



Pieczęć Judenratu z okresu okupacji



Ogłoszenie starosty nowotarskiego 
o rozpoczęciu wysiedlenia Żydów



Miejsce kaźni Żydów jordanowskich



Tablica pamięci Żydów z Jordanowa 
w Bełżcu



Główny oprawca ze szkoły SS



SS-”pedagodzy”z willi „Tereska”



Ukraińscy słuchacze brali udział w 
eksterminacji Żydów w Jordanowie



Jedno z podstawowych źródeł:


