
 

 

  



Ocalić od zapomnienia. 

Działania na cmentarzu żydowskim w Ryglicach. 

  

Saving from the oblivion.  

The activities at the Jewish cemetery in Ryglice. 

  

Projekt organizowany przez Fundację AntySchematy 2 polegał na sprzątnięciu i zinwentaryzowaniu 

cmentarza żydowskiego w Ryglicach oraz przeprowadzeniu warsztatów dla uczniów i uczennic ze 

Szkoły Podstawowej w Ryglicach. W projekcie wzięli udział wolontariusze i wolontariuszki z Zespołu 

Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych im. Tadeusza Kościuszki w Tarnowie oraz studenci i absolwenci 

Instytutu Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 

Koordynacja projektu: dr Katarzyna Suszkiewicz 

Opieka logistyczna: Tomasz Malec 

Opracowanie macew: Łukasz Gdala, Alekasandra Konior, Magdalena Trznadel-Wawrzykowska, 

Maksymilian Puzio. 

 

Wolontariusze pracujący przy inwentaryzacji: Patrycja Bacherycz, Patryk Drożdż, Alena Emalianova, 

Kacper Jachim, Kinga Kołaczyk, Kamila Kozioł, Weronika Lisak, Oliwia Śliwa, Patrycja Wodzińska, 

Robert Wolak. 

Projekt zrealizowano z funduszy Narodowego Instytutu Dziedzictwa w ramach programu Wspólnie dla 

dziedzictwa. 

  

The project organized by the AntiSchemes 2 Foundation consisted in cleaning and inventorying the 

Jewish cemetery in Ryglice and conducting workshops for students from the Primary School in Ryglice. 

The project was attended by volunteers from the High School of Economics and Horticulture in Tarnów, 

as well as students and graduates of the Institute of Jewish Studies at the Jagiellonian University in 

Krakow. 

Project coordination: dr Katarzyna Suszkiewicz 

Logistic supervision: Tomasz Malec 

Edition of the gravestones inscriptions: Łukasz Gdala, Alekasandra Konior, Magdalena Trznadel-

Wawrzykowska, Maksymilian Puzio. 

Volunteers: Patrycja Bacherycz, Patryk Drożdż, Alena Emalianova, Kacper Jachim, Kinga Kołaczyk, 

Kamila Kozioł, Weronika Lisak, Oliwia Śliwa, Patrycja Wodzińska, Robert Wolak. 

The project was funded by the National Heritage Board of Poland as part of the Together for the Heritage 

program. 

 

 

 



 

CMENTARZ ŻYDOWSKI W RYGLICACH 
  



Wstęp 

 

Jak wskazują zapiski, losy mieszkańców Ryglic po raz pierwszy zaczynają się przeplatać  

z dziejami wyznawców judaizmu już w XIV wieku, kiedy to Kazimierz Wielki nadał naszej 

miejscowości prawa miejskie magdeburskie i zezwolił na osiedlanie się Żydów. Rozmawiając ze 

starszymi  mieszkańcami Ryglic, dowiadujemy się, że cały rynek naszej miejscowości był otoczony 

przez prowadzone przez nich zakłady rzemieślnicze, sklepy…  Aż do dnia 7 września 1939 r., kiedy do 

miasteczka wkroczyły wojska niemieckie, zaczęły gnębić i zabijać ludność żydowską…  Po trzech 

latach szykan i prześladowań 22 lipca 1942 roku Niemcy przeprowadzili ich całkowitą ewakuację, 

powodując tym samym, że losy wyznawców judaizmu zaczynają zanikać z kart historii Ryglic.  

Pozostał po nich kirkut, który po II wojnie światowej podzielił losy innych cmentarzy żydowskich, 

których macewy posłużyły jako materiał budowlany. Na szczęście pozostało około 100 nagrobków, 

które w 2004 r. zostały uporządkowane, a dwa lata później, dzięki finansowemu wsparciu 

Stowarzyszenia Odnowy Dziedzictwa Żydowskiego w Ryglicach z siedzibą w Londynie, 

odrestaurowane i otoczone ogrodzeniem. Odnowiony cmentarz wraz z opisami macew będzie wspaniałą 

przystanią dla mieszkańców miasteczka oraz turystów odwiedzających gminę. 

 Jako Burmistrz Ryglic cieszę się, że nasza młodzież miała szansę na nowo przyjrzeć się 

zagadnieniu, które tak ściśle wiąże się z historią naszej miejscowości. Dziękuję Fundacji AntySchematy 

2 za to, że stworzyła taką możliwość i  poszerzyła krąg naszych działań wiążących się z kulturą 

żydowską. 

 

 

 

Burmistrz Ryglic,  

Paweł Augustyn 

 

 

 

 

 

  



Historia ryglickiego cmentarza żydowskiego sięga I połowy XIX wieku. Usytuowany 

w ustronnym, pięknym miejscu na niewielkim wzgórzu przy ulicy Batalionu Barbara. Nasi 

wychowankowie każdego dnia wielokrotnie przechodzili obok niego, mijali, chyba tak naprawdę nie 

zdając sobie sprawy, jak niezwykłe bogactwo historyczne skrywa się za bramami tego ciemnego, 

wysokiego ogrodzenia… 

Dziękujemy Fundacji Antyschematy2, profesorowi Leszkowi Hońdo z Instytutu Judaistyki 

Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, panu Tomaszowi Malcowi oraz niezwykłym uczennicom 

z Zespołu Szkół Ekonomiczno- Ogrodniczych, którzy przez kilka dni pracowali wraz z uczniami naszej 

szkoły poszukując śladów przeszłości na ryglickim kirkucie, przywracając tym samym pamięć  o nim. 

Była to nie tylko nieprzeciętna lekcja historii, która pozwoliła na nowo odkryć ten ważny fragment 

w dziejach naszej miejscowości, ale także pasjonujące zajęcia z judaistyki, które na długo pozostaną 

w pamięci uczestników warsztatów. Mamy nadzieję, że jest jedynie preludium do naszej dalszej 

współpracy. 

Cieszymy się, że mogliśmy wziąć udział w tak pasjonującym projekcie i stać się jego częścią. 

Wiemy, że teraz przechodząc obok cmentarza żydowskiego, nasi uczniowie spojrzą na macewy z pewną 

nostalgią, ale także wiedzą na temat tego co w sobie skrywają. 

 

Agata Sus, 

Dyrektor Szkoły  

im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Ryglicach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MATERIAŁY INWENTARYZACYJNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. 

 

 



 

וים עבודת הלזאת   

נ פ"  

 איש תם יושב אהלים 

לבב ונחנא אל הכליםבר   

לולים לבבו היו קדוש היגשי ר  

באהבה ויראההעתיר לפני קונו   

ומה ונשאה צבתו מעלה בקודשמה  

הרב הצדיק וכו'ה"ה   

 מוהר"ר אברהם אבלי בן 

כו'והצדיק הקדוש הרב   

זצ"ל אב"ד דפהמ' נחום צבי סג"ל   

נת תרצ"ב נפטר ב' שבט ש  
To służba lewitów. 

Tu pochowany 

mąż zacny, mieszkający w namiotach. 

Czystego serca. 

Był świętym dla opłakujących. 

Gotowy przed Stwórcą za miłość i bogobojność. 

To jest pan, sprawiedliwy i tak dalej. 

Nasz nauczyciel, pan i mistrz Abraham Abele, syn 

Pana sprawiedliwego, świętego i tak dalej, 

Naszego nauczyciela Nachuma Cwi Segal, niech pamięć sprawiedliwego będzie błogosławiona! 

Przełożonego sadu rabinackiego, tutejszego. 

Zmarł 2 szwat roku 692.  

 

Zm. 10 I 1932 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. 

 

                                            hxm> lk hbri !hha rtbk lar>y rn .1 

                                            /ran ,ylvdgh ;’’>hv y’’>r izgm ruvx .2 

                                             hxna bl lk li rb>h li hqijn yv  .3 

                                                   /rph dvdgyv dvmiy rm vnl rm  .4 

                                                tvxvnml ;lh vtraptv lar>y ybj .5 

                                               ,ym>l rba ,> ,yrvhuv ,y>vdq ]b .6 

                                             tvxvkn hm> tvarl >qbtn lim ym>m .7 

                                           ,yrhjb >m>h ;>x ,ydvhyl lvdg lba  .8 

                                                ]vmu hyhy vrtcbv yd> ljb ]nvlty .9 

                                                 ]ymyh /ql hyxtl dvmil dy>ar .10 

                                     hlgnb yqbv [yrxh >vdqh qidjh brh h’’h .11 

                                    lyygc ryam ‘rb ybj ,vxn m’’vm t>qk vtcnbv .12 

                                    h’’bjnt a’’nrt ‘> tbu ‘x rbqyy>ib ‘pn l’’z .13 

 
1. Światło Izraela, Izrael … biada!… porzucił całą radość  

2. … z rodu Rasziego(?) i Szabataja Kohena1 wielkich …  

3. oj!  … 

4. nasz mistrz, pan będzie podporą i będzie … 

5. Cwi Izrael i jego chwała. Kroczył … 

6. syn świetego i czystego imienia … 

7 . … 

8. Lament  wielki … … 

9. ……będzie …… 

10. … 

11. to jest wielki Cadyk, święty …  

12.…… . Działal i handlował Nachum Cwi syn pana Meira Sagal 

13. błogosławionej pamięci zmarł 8 tewet 651. Niech jego dusza zostanie związana węzłem życia! 

 
Zm. 19 XII 1890 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Akronim odnosi się do rabina wileńskiego Szabataja Ben Meira Kohena (1621-1662). 



3. 

 

 
 

 פ"נ 



 יקרת רוח צנועה יראת ד'

 חסידה וישרה מ' יוטל בת 

 הרב הגדול הצדיק מו"מ 

 נחום צבי זצ"ל אב"ד דק"ק 

 ריגליץ נפטרה ך"ו ניסן 

 שנת תרנ"ד תנצב"ה 

Tu pochowana 

drogiej duszy, cnotliwa, bogobojna, 

pobożna i prawa. Pani Jutel, córka 

wielkiego pana, sprawiedliwego, naszego nauczyciela i mistrza 

Nachuma Cwi, niech pamięć sprawiedliwego będzie błogosławiona! Przełożonego sądu 

rabinackiego świętej gminy 

Ryglice. Zmarła 26 nisan 

roku 654. Niech jej dusza będzie związana w wieniec życia! 

 

Zm. 27 IV 1894  r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. 

 

 
 

 

 

 

 

 



 פ"ט 

 כתר שם טוב 

 החיה הטהורה תמה וברה 

 בת קדושים צנועה וישרה

 טוביה הגאון מ הטהורה 

 הרבנית מרת חי' בת הרב 

 הצדיק גאון עוז עיר וקדוש

 מו"מ טוביה גוטמאן זצק"ל

 אב"ד דפה אשת הרב הגאון 

 הקדוש מו"מ נחום צבי זצ"ל

 אב"ד דפה נפטרה אחרון של פסח 

 תרנ"ד תנצב"ה

 
Tu pochowana. 

Korona dobrego imienia. 

Chaja czysta, zacna i czysta. 

Córka świętych, cnotliwa i prawa. 

Dobra. 

Rabinowa, pani Chaja, córka pana, 

Sprawiedliwego, uczonego, schronienia miasta i świętego, 

Naszego nauczyciela i mistrza Tuwii Gutmana, niech pamięć sprawiedliwego i świętego będzie błogosławiona! 

Przełożonego sądu rabinackiego, tutejszego. Żona pana, uczonego, 

Świętego, naszego nauczyciela Nachuma Cwi, niech pamięć sprawiedliwego będzie błogosławiona! 

Przełożonego sądu rabinackiego, tutejszego. Zmarła ostatniego dnia święta Pesach 

654. Niech jej dusza będzie związana w wieniec życia! 

 
Zm. 2 V 1894 r. 

 

5.  

 



 

 

 

7. 

 

 
 

Data śmierci: 17 marca 
Tłumaczenie polskie: 

1. Tu pochowana 
2. [...] cnotliwa i dobra 
3. Yael 
4. [...] córka Pana  
5. Aviego Hirsza błogosławionej pamięci 
6. Zmarła 17 Adar 
7. - 
8. - 
9. - 

Wersja hebrajska: 
 . פ''ט1
 . ]...[ צנועה טובה 2
 . יעל 3
 . ]...[ בת ד'  4
 . אבי הירש ז''ל 5
 . נ''פ זי אדר 6

7. - 
8. - 
9. - 

 

 

 



 

8. 

 
 



Data śmierci: 10 grudnia 1901 

Tłumaczenie polskie: 
 

1. Niech spoczywa dusza jego 
2. Tu pochowany 
3. Mężczyzna drogi i szanowany przez naród  
4. [etyczny,] każdego dnia szedł przez życie 
5. wypełniając Torę. Pan, uczony, został zabrany 
6. Pan Cwi Hirsz, syn rabina 
7. pobożnego, Pana Barucha błogosławionej pamięci. Zmarł 
8. w dobrym imieniu, 5 dnia Chanuki roku 
9. 662 według małej rachuby. Niech spoczywa jego dusza. 

 
Wersja hebrajska: 
 

 תנצבה .1
 פ''ט  .2
 ונכבר לאום איש יקר   .3
 יעדרינו ובתורת ד' ימים  .4
 היגיעו ה''ה הרבני המובי  .5
 מו''ה צבי הירש בן רבני  .6
 החסיד מוה ברוך ז''ל נ''פ  .7
 בש''ט אד הנוכה בשנת  .8
 תרסב לפ''ק תנצבה  .9

 

 

9. 

 
 

Tłumaczenie polskie: 
1. Tu pochowana 



2. Kobieta dzielna [...] i prosta 
3. Bogobojna, stała na czele [...] 
4. z dobrej rodziny [...] nasza matka [...] 
5. Bardzo hojna [...] 
6. W dobrym imieniu, wzniosła się [...] 
7. Pani Cipora, córka [...] pobożnego 
8. [...] Pana 
9. Uriego Zeewa błogosławionej pamięci! Zmarł 16 dnia miesiąca kislew roku [...] 
10. Niech dusza jej spoczywa w pokoju! 

Wersja hebrajska: 
 פ''ט  .1
 אשה היל בשרה וישרה  .2
 יראת ל הי לראשה ]...[  .3
 בת טובים מהוללו ימאו ]...[  .4
 ממש צדקים ]...[  .5
 בש''ט עלתה ]...[  .6
 מרת ציפורה בת ]...[ ההסיד  .7
8. [...] 
 ארי זאב ז''ל נ''פ י''ו כסלו ]...[  .9

 ת'נ'צ'ב'ה'  .10

 
10. 

 



Tłumaczenie polskie: 

 

1. Tu pochowana 

2. Kobieta prawa i [...] 

3. Cnotliwa i postępująca zgodnie z prawem żydowskim, miła 

4. Bogobojna [...] 

5. [...] ubogim  [...] 

6. Pani Chaja, córka Pana [...] 

7. [...] w dobrym imieniu [...] 

8. [...] 

9. [...] 

 

Tekst hebrajski: 

 

 פ''ט  .1

 אשה ישרה ומכובדר  .2

 צנועה וכשרהה נחמדה  .3

 ירא אלקים ]...[  .4

 לשם אביון ]...[  .5

 מר הי בת ד' ]...[  .6

 ]...[ בש''ט  .7

8. [...] 

9. [...] 

 

11. 

 

Tłumaczenie polskie: 



1. Tu pochowana 
2. Kobieta, której będzie nam brakować 
3. [...] 
4. Bogobojna 
5. Z cierpienia i [...] 
6. To jest ta [...] 
7. Pani Szajndla [...] 
8. córka Pana Chaima Israela [...] 
9. Zmarła w dobrym imieniu 3 dnia miesiąca Adar roku [...] 
10. Niech spoczywa jej dusza! 
11. Szajndla [...] 

Wersja hebrajska: 
 פ''ט  .1
 אשה יעדר ]...[  .2
 בכן צותי ]...[  .3
 יראת ]...[  .4
 לעני ואבי ]...[  .5
 ה''ה ]...[  .6
 מרת שיינדיל ]...[  .7
 בת ד' חיים ישראל ]...[  .8
 נ''פ בש''ט ג' אדר ]...[  .9

 ת'נ'צ'ב'ה'  .10
 שיינדיל ]...[  .11

 
12. 

 

Tłumaczenie polskie: 
1. Korona dobrego imienia 
2. - 
3. - 



4. - 
5. Syn [...] 
6. - 
7. - 
8. Zmarł [...] 
9. - 

Wersja hebrajska: 
 .כתר שם טוב 1

2.- 
3. - 
4.- 
 .בן ]...[ 5

6. - 
7. - 
 . נפל ]...[ 8

9. - 
 

13. 

 

                                                                                                                                 ….. .1 

                                              (h’’bjn)t h’’nrt tbu v’’u u>b ‘pn l’’z (ybj) .2 

1. … 

2. (Cwi) błogosławionej pamieci zmarł w starości 15 tewet 655. Niech jej dusza zostanie związana 

węzłem życia! 

 

 



14. 

 



 

Data śmierci: 17 grudnia 1900 

Tłumaczenie polskie: 

1. Korona Tory 

2. i dobrego imienia 

3. Tu pochowany 

4. Młody (i sprawiedliwy) [...] (studiował) Torę 

5. sprawiedliwi, pobożni , wspaniali. Jego 

6. dom był szeroko otwarty, był oparciem dla biednych 

7. (Uroczyście) wychwalamy (znany) zajadłym głosem 

8. Jego synowie i żona będą lamentować, ponieważ odeszła korona 

9. (czystego) (morza) świata, zgromadził się w cieniu (mieszkańców) narodu 

10. Cały [...] i Torze (kto) Pana 

11. Pana Cwi, syna uczonego Pana Barucha, błogosławionej pamięci! 

12. zmarł 1 dnia Chanuki, roku 662 według małej rachuby, 

13. Niech dusza jego spoczywa w pokoju! 

Tekst hebrajski: 

 
 .כתר תורה1
 .ושם טוב 2
 .פ''נ 3
 להגות בתורתו.צבי והמיד לד  4
 .צדיקים וחהסידים מפארים אותו 5
 .ביתו פתוח לרווחה לעניים משענתו 6
 .ילילו וספדו מכירו בקול מרה7
 .בניו ואשתי יבכיון כי נפלם העטרה8
 .בר ים עולם מושבו בצל שכן מעמו 9
 .וכל וכנותיו ותורתו מי מוה 10
 .מוה צבי בן הרבני מוה ברוך ז''ל 11
 החנוכה ת'ר'ס'ב' לפ''ק ת'נ'צ'ב'ה' .נ''פ יום א 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15. 

 

 



Tłumaczenie polskie: 

1. Korona dobrego imienia 
2. Tu pochowany 
3. (strzeżemy) [...] wychwalamy człowieka 
4. śmierć [...] 
5.  
6. sposób życia [...] 
7. Syn Pana [...] niebo 
8. Tragedia [...] 
9. Syn [...] (Chaima/życie) 
10. i uczciwy [...] 
11. Pan [...] 
12. Zmarł dnia 20 [...] niech dusza jego spoczywa w pokoju! 
13. [...] 

 
Tekst hebrajski: 
 

 כתר שם טוב  .1
 פ''נ  .2
 שומר ]...[ וספדו אדמה  .3
 מיתו ]...[  .4
 מעט ]...[  .5
 הו' ]...[  .6
 בן ד' ]...[ שמים  .7
 צרת ]...[  .8
 בר ]...[ חיים  .9

 יושר ]...[  .10
 מוה ]...[  .11
 ]...[ ת'נ'צ'ב'ה' נ''פ יום כ'   .12

 

16. 

 



Tłumaczenie polskie: 

1. [...] oby jego światło świeciło nadal! 

2. [...] o [...] 

3. Abraham 

Wersja hebrajska: 

 נ''י ]...[  .1

 ]...[ על ]...[  .2

 אברחם  .3

 

17. 



 

Tłumaczenie polskie: 
1. Tu pochowany 



2. Ten dzień to dzień gniewu; 
3. Cierpimy [...] stary [...] i płaczemy 
4. O tych [...] 
5. Israel [...] 
6. [...] Pan Ishi 
7. Zmarł 25 dnia miesiąca tiszri [...] 
8. Niech jego dusza spoczywa w pokoju! 
9. Pan Ishi [Feneker] 

Wersja hebrajska: 
 פייט  .1
 יום עברה היום ההוא  .2
 שאו ]...[ זקן ]...[ ובכו  .3
 על אלא ]...[  .4
 ישראל  .5
 ה' ד' ישעי  .6
 .[ נ''פ כ''ה תשרי ]..  .7
 ת'נ'צ'ב'ה'  .8
 ד' ישעי פענעכד  .9

 

18. 



 

Data śmierci: 25 sierpnia 1872 

 



Tłumaczenie polskie: 

1. Tu pochowana 

2. Kobieta cnotliwa i prosta 

3. Pani Lea, córka Pana  

4. Dawida błogosławionej pamięci. Zmarła 21  

5. [Menachem] Aw, roku 

6. 632. Niech spoczywa jej dusza. 

Wersja hebrajska: 

 פ''ט  .1

 אשה צנוע ישרה  .2

 מרת לאה בת מוה  .3

 דוד ז''ל נפטרה כ''א  .4

 מנחם אב שנת  .5

 תרלב תנצבה  .6

 

19. 



 



  אבינו .. 

 

Tłumaczenie polskie: 



1. [...] (jak) grób 

2. [...] szanowany 

3. [...] 

4. [...] 

5. [...] 

Tekst hebrajski: 

 ]...[ )כך( קבר  .1

 ]...[ ונכבר  .2

3. [...] 

4. [...] 

5. [...] 

 

21. 



 

Data śmierci: 18 stycznia 1881 



Tłumaczenie polskie: 
1. Tu pochowana 
2. Wychwalamy i lamentujemy kobietę 
3. uczciwą. [...] 
4. [...] została zabrana Pani Rajzel 
5. córka Pana Jehudy Leiba błogosławionej pamięci. Została pochowana 
6. 18 dnia miesiąca Szwat roku 641 
7. Niech spoczywa jej dusza. 

Wersja hebrajska: 
 פ''ט  .1
 ספרו הילולו על מוה  .2
 ברילה שרה עודנה  .3
 באבא נקטפה מ' ריזל   .4
 בת מו' יהודה ליב ז''ל נ''י  .5
 י''ח שבט תרמא  .6
 תנצבה .7

 

22. 

 

Data śmierci: 8 czerwca 1881 roku 

 



Tłumaczenie polskie: 

1. Tu pochowana 

2. [...] 

3. [...] 

4. Ester (bardzo) Cipora 

5. córka uczonego, Pana Aharona Zeewa 

6. (zmarł 16 dnia miesiąca siwan), zmarła 11 dnia miesiąca siwan 

7. [...] roku 642 według małej rachuby 

8. Niech jej dusza spoczywa w pokoju! 

Tekst hebrajski: 

 פ''נ  .1

2. [...] 

3. [...] 

 אסתר )נורא( ציפורה  .4

 הרן זאב בת הרבני מ' א .5

 י''נ ט''ז סיון י''נ ו''ה סיון  .6

 ]...[ ת'ר'מ'ב' ל''פ  .7

 ת'נ'צ'ב'ה'  .8

 

 

23. 



 

 

1. Niech jej dusza włączona będzie w wieniec życia! 

2. Tu spoczywa […], córka 



3. (…)[…] kroczyła ścieżką 

4. Prostą […] córka  

5. Nauczyciela naszego Jehoszuy […], oby jego światło świeciło nadal! Zmarła 10 

6. Adara 621 wg skróconej rachuby 

7.  

 פ''ט ]...[ בת  .8
 שנו]...[ בה בדרך  .9

 הישר ]...[ריל בת  .10

 מורה'  .11
 יהשוע ]...[ נ''י נ''פ י  .12
 אדר שנת תרכא לפ''ק  .13

 

24. 

 



 עינו עינו ירדה מים למות  

 הבתולה הישרה וצנועה 

 נעכא ב"מ קלונימוס 

אדר תרפ"ב תנצב"ה נפ' י"ט   

Nasze oczy napełnią się łzami w powodu śmierci 

Panny prawej i cnotliwej. 

Necha, córka pana Kalonimusa. 

Zmarła 19 adar pierwszego 682. Niech jej dusza będzie związana w wieniec życia! 

 

25. 



 

1. Miła róża […] 



2. Wielka i delikatna (…) 

3. Wiele bólu […] 

4. Szwars (?) […] 

5. Dziewica, pani Malka (Pegine?) 

6. Córka Pana Lejbusza, zmarła 11 Elula 

7. 686, niech jej dusza włączona będzie w wieniec życia! 

 שושנה נהמדה ]...[  .8
 רבה וענוגה מתבל נפרדה   .9

 רב יגון להודי השא ירה  .10
 שברס ]...[  .11
 הבתולה  .12

 מ' מלכה פעגינע  .13
 ''פ יא אלול ב' מ' ליבוש נ   .14

 תרפי ת'נ'צ'ב'ה'  .15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. 



 

1. Tu spoczywa 

2. Tu leży […] 



3. Zmarła 

4. W podeszłym wieku i  

5. Dobra, gorąco kochana i 

6. Ciężko opłakiwana, pobożna i  

7. Głęboko religijna pani 

8. Hejcze, córka Pana Hirsza  

9. Lajchtera i (…) Pana 

10. Jehoszuy (Meth?), urodzona w  

11. Roku 1847, zmarła 

12. (…) żałoba i 

13. Smutek w roku 

14. 187[…] 

15. (…) 

 

 פ''ט  .1
 היער רוהעט דיא ]...[  .2
 פערשטארבענע  .3
 פאן איהרען עלטער אונד   .4

 גאטטע הייס געלובטע אונד  .5
 שווער בעוויינטע פראממע  .6

 אונד שטרענע רעליגיזע פרוי  .7
 הייטשע טאכטער דעם ה' הירש .8
 דעם ה' לייכטער אונד גושן  .9

 יהושען מעטה געבאהרן אין  .10
 געשטארבע   1847ואהרע  .11

 ציר פיעל לייד אונד  .12
 טרייער ]...[ יאהרע  .13
14. 187 ]...[ 

 ראהען ת'נ'צ'ב'ה'   .15

 

 

27. 



 

1. Kobieta […]  

2. Oto był (…) […] 



3. Ariel, córka Aarona Zewa błogosławionej pamięci 

4. Jej dusza odeszła szóstego (?) dnia Szwat 

5. Roku 643 wg skróconej rachuby, niech jej dusza włączona będzie w wieniec życia! 

 

 אשה ]...[  .16

 הנה היתה ניהדר ]...[  .17
 ערואל בת אהרן זאב ז''ל  .18
 י''נ שישי ימים הרת שבט   .19
 שנה תרמג ל''ק ת'נ'צ'ב'ה'  .20

 

28. 



 

1. Kobieta poważana 

2. Cnotliwa i stara 



3. Pani Mindel, córka 

4. Przyjaciela rabina Mordechaja 

5. […] 

6. […] 

7. Niech jej dusza włączona będzie w wieniec życia! 

 

 אשה חשובה  .21
 הצנועה הזקנה  .22
 מרת מינדל בת  .23
 החבר ר' מרדכי  .24

 תל]...[  .25

26.  ]...[ 

 ת'נ'צ'ב'ה'  .27

 

29. 



 

1. Tu spoczywa 

2. Chana Goldszajn 



 

 פ''ט 
 חנה גאלדשיין 

 

30. 



 

1. Tu pochowana 



2. Dobra żona, cnotliwa i szanowana 

3. Opiekunka ubogich 

4. Bogobojna w swych czynach i przykazaniach 

5. (?) lamentowaliśmy w goryczy 

6. Po wielkiej kobiecie 

7. Pani Ester, niech pokój będzie z nią! 

8. Córka pana Josefa, niech jego pamięć będzie błogosławiona! 

9. […] nowego miesiąca szwat 

10. […] niech jej dusza włączona będzie w wieniec życia! 

11. Ester Solender 

 

 פ''ט 
 אשת חיל צנועה ונכבדה
 סעדה עניים ברוה נדיבה 

 תמימה מעשי' במצותי' מדרה
 רב אוהבי' ויקיננו במרה  

 על האשה הנגידה  
 מרת אסתר ע''ת 

 בת ר' יוסף ז''ל 
 )נב( ראש חודש שבט

 ]...[ ת'נ'צ'ב'ה' 

 

31. 



 

 



1. Kobieta cnotliwa i droga 

2. Pani Ester […], córka 

3. Pana Cwi, niech błogosławiona będzie jego pamięć! 

4. Jej dusza odeszła w wieniec życia 2 adara 684 

5. Niech jej dusza włączona zostanie w wieniec życia! 

 

 אשה צנועה ויקרה 
 מ' אסתר ]...[ בת 

 ר' צבי ז''ל 
 י''נ ב''ה אדר ב תרפד 

 ת'נ'צ'ב'ה' 

 

32. 



 

1. (…) […] 

2. W starej […], pochowana 



3. (Koło/jego głos) (…) 

4. (…) […] 

5. Pani Rywka, córka nauczyciela naszego […] 

6. Błogosławionej pamięci, zmarła 22 Szwat 665 

7. Niech jej dusza włączona zostanie w wieniec życia! 

 

 המיב ]...[  .1
 בזקנה ]...[ נקברה  .2
 קולו ]...[ ועש נגרה  .3
 הוי שומ]...[  .4

 מרת רבקה בת מ''ו ]...[  .5

 ז''ל נ''פ כב שבט תרסה ל''ק  .6

 ת'נ'צ'ב'ה'  .7

 

33. 



 

 



1. (…) 

2. Tu pochowana 

3. Kobieta czysta i prawa 

4. Wielka i dystyngowana 

5. (…) 

6. […] 

7. (…) kobieta cnotliwa, Pani 

8. Sara Szindel 

9. Córka nauczyciela naszego Mordechaja błogosławionej pamięci, dusza jej odeszła 19 

10. Pocieszyciela Aw 664 

  ]...[ 
 פה טמונה

 אשה כשרה ויקרה
 רבה וענוגה ]...[ 

 נידרה במכתר]...[ 
 ]...[ 

 במריב האשה הצנועה מרת 
 שרה שינדל 

 בת מ' מו'ה מרדכי ז''ל י''נ יט 
 מנהם אב תרסד ]...[ 

 

34. 



 

1. Lśniła w swych przykazaniach 

2. Pani Chaja Jatta, córka 



3. Nauczyciela naszego kapłana Nissana, niech pamięć jego będzie błogosławiona! 

4. Zmarła 7. miesiąca adar 695 r. 

5. Niech jej dusza zostanie włączona w wieniec życia! 

6. Chaja Szperber   

 

 במצותי היתה בזהרה  .1
 חי' יתא ב' מ'  .2

 מו''ה ניסן הכהן ז''ל  .3
 נפט' ז אדר תרצ''ז  .4
 תנצב''ה  .5
 חי' שפערבער  .6

 

35. 



 

1. Tu pochowana 

2. Tu spoczywa w pokoju 



3. Zgasła, kobieta młoda 

4. (w lata?), podążała prostą ścieżką 

5. Pani […] 

6. Icchak […] 

7. Zmarła […] roku 675, niech jej dusza włączona będzie w wieniec życia! 

 

 .פ''נ 

 פה תנוח בשלום על 

 משבבה אשה צעירה  

 ימים הלכה )בדרך?( ישר 

 מרת ]...[ 

 יצחק ]...[ 

 נ''פ ]...[ תרעה תנצבה 

 

36. 



 

 



1. […] 

2. Kobieta złota i chwalona, Pani 

3. Cipora 

4. Córka przywódcy, nauczyciela naszego, Pana Salomona Zalmana 

5. Błogosławionej pamięci, dusza jej odeszła 19 Szwat 645, niech jej dusza włączona zostanie w 

wieniec życia! 

6. Sprawiedliwa i wielka, wszystkie swoje dni czyniła 

7. […] pomagała biednym 

8. […] rak swoich […] 

9. […] 

10. […] 

11. […] 

 

[…]        

 אשה זהובה ומתוללת מרת 
 ציפורה 

 בת המנוה' מו''ה שלמה זלמן 
 ז''ל י''נ יט שבט תרמה ת'נ'צ'ב'ה' 

 צדקה ורבה עשתה כל הימים 
 ]...[ לעזר לעניים 

 ]...[ בכפי']...[  
 ]...[ 
 ]...[ 
 ]...[ 

 

37. 



 

1. Tu spoczywa 

2. Kobieta stara, cnotliwa i prostoduszna 



3. Strzegła czwartego przykazania i była ostrożna 

4. Szła ścieżką dobra przez wszystkie swoje dni 

5. Radowała się ciężką pracą rąk swoich, Pani Miriam, córka  

6. Nauczyciela naszego Icchaka, niech błogosławiona będzie pamięć jego, zmarła 3 tiszri 663 

7. Niech jej dusza włączona będzie w wieniec życia! 

 פ''ט 
 האשה זקנה צנועה וישרה 

 מצות ד שמרה והיתה מזהרה 
 הלכה בתוב דרכה כל ימו' 

 ונהנה מיגיה כפי' מ' מרים נת
 מ''ו יצחק ז''ל נ''פ גתישרי תרסג 

 ת'נ'צ'ב'ה' 

 

 

 

38. 



 

1. Tu pochowana 

2. Kobieta stara, ukochana, wiatr 

3. Spokój i cisza tu spoczywa 



4. Znała 4 (przykazanie?), pobożna i prostoduszna 

5. Pani Malka, córka nauczyciela naszego Symeona 

6. Błogosławione imię jego, zmarła 25 miesiąca Cheszwan, roku 

7. 657 według małej rachuby, niech jej dusza włączona zostanie w wieniec życia!  

 

 פ''נ 
 ה זקנה יקרה רוח אש

 שלוה והשקט פה תנוח 
 ידאת ד צנועה ןישרה 

 מרת מלכה במ''ו שמעון 
 ז''ל נ''פ כה מרחשון ש' 

 תרנז ל''ק ת'ר'צ'ב'ה' 

 

39. 



 

1. […] 

2. Odejście kobiety […] 

3. Szanowana, w przykazaniach […] 



4. Ostrożna […] 

5. Córka 

6. 652 

 ]...[רו עי]...[  .1
 פטירת אשה כש]...[  .2
 תנ]...[ יקרה נמצות  .3
 נזהרה ]...[  .4
 בת ]...[  .5

 תרנב .6

 

 

40. 



 

 

 



1. Kobieta […] 

2. […] 

3. Bezdzietna 

4. Pani Reewil, córka pana Jaakowa 

5. Błogosławione niech będzie imię jego, zmarła w święto (?) w adar II roku 6[…]1, niech jej dusza 

włączona zostanie w wieniec życia! 

 אשה ]...[ 
 ]...[ 

 עקרת ]...[ 
 מ' רעביל בת מ' יעקב 
 ז''ל נפט י''ט אדר שני  

 ש' תר]...[א ל''ק ת'נ'צ'ב'ה' 

 

41. 



 

"ט פ  

 הה ...



 מות 

 

42. 

 

 



 

 

43. 



 



 

 פ"נ 
 איש תם וישר וירא 

 ד' כל ימיו פעל צדק 
בגמילות חסדים עסק   

 מו"ה שמואל צבי בן 
 מנחם ז"ל נפטר ט"ז 
 אדר תר"ע תנצב"ה

 
Tu pochowany 
mąż zacny i prawy, bogobojny. 
Całe swe życie czynił sprawiedliwość. 
Zajmował się czynami miłosierdzia. 
Nasz nauczyciel i pan Szmuel Cwi, syn 
Menachema, błogosławionej pamięci! Zmarł 16 
adar 670[?] według małej rachuby.  [zm. 26 II 1910 r.?] 
 

 

 

44. 

 



 



                                                                              u’’p .1 

                                                               hdbvbmv  hr>y h>a .2 

                                                             hdmhnv hr>kv hivnj .3 

                                                               hdvim ,yqla tary .4 

                                                            hdy hxl> ]vybav ynil .5 

                                                            l’’z ]tn ‘r tb ‘yx ‘rm .6 

                                                               lvla g’’y u’’>b ‘pn .7 

                                                                 (q)’’pl u’’rt tn> .8 

                                                                           h’’bjnt .9 

1. Tu jest pochowana 
2. kobieta prawa I … 
3. cnotliwa i czysta, i ukochana 
4. bogobojna Bogu … 
5. biednym I potrzebującym 
6. Pani Chaja, córka rabina Natana błogosławionej pamieci 
7. zmarła w dobrej sławie 13 elul 
8. roku 609 według małej rachuby 
9. Niech jej dusza zostanie związana węzłem życia! 

 

 

45. 

 

                                                                                                                                    … .1 

                                                  hrqyv hivnj h>a .2 

                                                  tb agyyp rtca ‘m .3 

                                                         l’’z ybj ‘r .4 

                                              d’’prt b rda h’’k n’’y .5 



 

                                                            h’’bjnt .6 

1. …… 
2. kobieta cnotliwa i droga 
3. Pani Ester Fajga córka 
4. Pana Cwi błogosławionej pamięci 
5.  odeszła jej dusza  25 adar II 684 
6. Niech jej dusza zostanie związana węzłem życia! 

 

46. 



 



                                                                 u’p .1 

                                            hdbknv hivnj lyx t>a  .2 

                                            hbydn xvrb ,yyni hdic .3 

                                       hrhzn ‘ytvjmb ‘y>imb hmymt .4 

                                            hrmb vnnvqyv ‘ybhva br  .5 

                                                   hdygnh h>ah li .6 

                                                    h’’i rtca trm  .7 

                                                     l’’z /cvy ‘r tb .8 

                                                u’’b> >dvx >ar ‘pn .9 

                                                    h’’bjnt z’’jrt .10 

                                                             rtca  .11 

                                                        ridnilac .12 

1. Tu jest pochowana 
2. kobieta dzielna, cnotliwa i szanowana 
3. żywiła ubogich.  Uboga w duszy, hojna 
4. zacna w czynach, w przykazaniach ostrożna 
5. wiele miłości i  gorzki lament  …w nieposłuszeństwie 
6. żona  wielmożnego 
7. Pani Ester, pokój niech będzie z nia 
8. córka Pana Jozefa błogosławionej pamięci 
9. zmarła na początku miesiąca szwat 
10. 697. Niech jej dusza zostanie związana węzłem życia! 
11. Ester 
12. Salender 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47. 

 

 

48. 



 



                                                                 n’’p .1 

                                                 li ,vl>b hvnh hp .2 

                                                 tryij h>a hbk>m .3 

                                              r>y ;rdb hklh ,ymy .4 

                                                                                                            ‘vmb hr> trm .5 

                                                        qyzyya qhjy .6 

                                           h’’bjnt h’’irt zvmt ‘pn .7 

1. Tu jest pochowana 
2. Tutaj żyła w pokoju 
3. spoczywa  kobieta młoda 
4. dniami postępowała  drogą prawości 
5. Pani Sara córka  naszego nauczyciela 
6. Icchaka Ajzyka 
7. zmarła  tamuz 675.Niech jej dusza zostanie związana węzłem życia! 

 

49. 



 



                                                                u’’p .1 

                                               xvr trqy hnyqz h>a .2 

                                               hvnt hp uq>hv hvl> .3 

                                              hr>yv hivnj ‘d tary .4 

                                              ]vim> ‘vmb hklm trm .5 

                                                                                           ‘> ]v>xrm h’’k ‘pn l’z .6 

                                                h’’bjnt q’’pl m’’rt .7 

1. Tu jest pochowana 
2. kobieta stara, droga dzusza 
3. bezpiecznie, I w ciszy tu żyła 
4. bogobojna Bogu, cnotliwa I prawa 
5. Pani Malka córka naszego nauczyciela Szmeona 
6. błogosławionej pamieci. Żmarła 25 marcheszwan roku 
7. 640 według małej rachuby. Niech jej dusza zostanie związana węzłem życia! 

 

 

50. 



 



                                                                              u’’p .1 

                                                         htqdjb htmd h>al yvh .2 

                                                         htbvdn xvrb hbmt ,yyni .3 

                                                         ht>i> ‘ytvjm lkl idvn .4 

                                                        htm>n hrhub hb> ‘d la .5 

                                                       ,hrba h’’vm tb anih trm .6 

                                                     >dvxl ,ymy ‘y ‘pn l’’z layzi .7 

                                                         h’’bjnt x’’mrt tn> ub> .8 

1. Tu jest pochowana 
2. och kobieta … sprawiedliwa 
3. biednym … w duszy hojna 
4. … dla wszystkich przykazań … 
5. Boga odeszła w czystości 
6. Pani Hena córka naszego nauczyciela, mistrza I pana Awrahama 
7. Eziela błogosławionej pamieci. Zmarła 10 dnia miesiąca  
8. szwat roku 648. Niech jej dusza zostanie związana węzłem życia! 

 

51. 



 



                                                                               u’’p .1 

                                                                hr>kv hivnj h>a .2 

                                                              lik trui lyx t>a  .3 

                                                              (tb) dlag hr> trm .4 

                                                                                                                        …(n’’y l’’z) hml> h’’vm .5 

                                                                h[‘’bjnt]…rt ]cyn .6 

1. Tu jest pochowana 
2. kobieta cnotliwa I czysta 
3. żona dzielna, korona 
4. Pani Sara Gold córka 
5. naszego nauczyciela I mistrza, pana Szloma … (błogosławionej pamieci. Zmarła) … 
6. nisan 6… Niech jej dusza zostanie związana węzłem życia! 

 

 

54. 



 



                                                                    h>a hvnt hp .1 

                                                   hrui ,yn>b hkr .2 

                                                  trm ,ynbhl htyh .3 

                                                   r’’rhvm tb lryj .4 

                                                  hrupn ]byl advhy .5 

                                                g‘’lrt tn> zvmt v’’u .6 

                                                             h’’bjnt .7 

1. Tu żyła kobieta 
2. w młodym wieku, koroną 
3. była dla dzieci.  Pani 
4. Cyrla córka naszego nauczyciela, pana, mistrza 
5. Jechudy Leiba. Zmarła 
6. 15 tamuz 633 
7. Niech jej dusza zostanie związana węzłem życia! 

 

55. 



 



                                                               u’’p .1 

                                                  hdycx hivnj h>a .2 

                                                     hpk … (y)my lk .3 

                                                       hty … (h)nhn .4 

                                                  ;vrb… (tb)… trm .5 

                                                 h’’b(jnt …rt)… ‘pn .6 

1. Tu jest pochowana 
2. kobieta  cnotliwa,  pobożna 
3. całymi dniami … rąk 
4. żyła … 
5. Pani … (córka) Barucha 
6. … Niech jej dusza zostanie związana węzłem życia! 

 

56. 



 



                                                                u’’p .1 

                                                         hmymt h>a .2 

                                                    cam trm hr>yv  .3 

                                                                                                              …m ‘r tb nly .4 

                                                 rda ‘b hrupn l’’z .5 

                                                      d’’krt ]v>ar .6 

                                                             h’’bjnt .7 

1. Tu jest pochowana 
2. kobieta zacna 
3. i prawa Pani Mes 
4. ilna  córka Pana M… 
5. błogosławionej pamięci. Zmarła 2 adar 
6. pierwszy 624 
7. Niech jej dusza zostanie związana węzłem życia! 

 

57. 

 

 
                                                                                                                                    … .1 

                                                           hal lhr .2 

                                                   l’’z ]vim> ‘vm tb .3 

                                                   ub> h…b hrupn .4 

                                               h’’bjnt q’’pl z’’lrt .5 

1. … 
2. Rachel Lea 
3. córka naszego nauczyciela Szmeona błogosławionej pamięci 
4. Zmarła … szwat 
5. 637 według małej rachuby. Niech jej dusza zostanie związana węzłem życia! 

 

58. 



 



                                                               n’’p .1  

                                                 hbkh hrqy hlvtb  .2 

                                                                                            ‘vm ynbrh tb hqbr ‘m .3 

                                                 bv> [lavv baz ,hrba  .4 

                                                d’’; upn vjy ,vryum .5 

                                               h’’bjnt a’’lrt ub>  .6 

1. Tu jest pochowana 
2. Panna droga … 
3. Pani Rawka córka,  rabinowa naszego nauczyciela 
4. Abrahama Zawa Wolfa, rzezaka i kontorlera mięsa. 
5. z … .Zmarła 24 631 
6. szwat 6… Niech jej dusza zostanie związana węzłem życia! 

 

 

 

60. 



 



                                                                 n’’p .1 

                                                dmhn rvhbh hvny hp .2 

                                                                                                    rmk lyk>mv ,vinv .3 

                                                 lavm> ‘vm ]b bqiy .4 

                                                ‘v ,vy rupn y‘‘n yvlh .5 

                                                       tn> yn> rda .6 

                                              h’’bjnt q’’pl h’’lrt .7 

1. Tu jest pochowany 
2. tu spoczął młodzieniec kochany 
3. I umiłowany. Światły pan 
4. Jakow syn naszego nauczyciela Szmuela 
5. lewity, odeszła jego dusza. Zmarł dnia 6 
6. adar niech żyje wiecznie, roku 
7. 635 według małej rachuby. Niech jejgo dusza zostanie związana węzłem życia! 

 

61. 



 

62. 



 



                                                                n’’p .1 

                                                  ;lh r>yv ,t >ya .2 

                                                   hnhnv ,ymt ;rdb .3 

                                                ,ymyh lk vpk i’g’m .4 

                                                 ]b >ryh ybj  h’’vm .5 

                                          ]cyn ‘g ‘pn l’’z qhjy h’’vm .6 

                                                h’’bjnt x’’lrt tn> .7 

 
1. Tu jest pochowany 
2. mężczyzna zacny i prawy, chodził 
3. drogą zacności i żył 
4. z pracy swoich rąk przez wszystkie dni 
5. nasz nauczyciel i nasz mistrz, pan Cwi Hirsz syn 
6. nasz nauczyciel i nasz mistrz, pan Icchak błogosławionej pamięci. Zmarł 3 nisan 
7. roku 638. Niech jejgo dusza zostanie związana węzłem życia! 

 

 

63. 



 



                                                                 n’’p .1 

                                                        r>yv ,t >ya .2 

                                                     vpk i’g’m hnhn  .3 

                                                        >ryh ybj ‘m .4 

                                                     l’’z yttm ‘r ]b .5 

                                               v’’irt rda ‘v h’’k ‘n .6 

                                                            h’’bjnt .7  

1. Tu jest pochowany 
2. mężczyzna zacny I prawy 
3. żył z pracy swoich rąk 
4. Pan Cwi Hirsz 
5. syn Pana Matiti błogosławionej pamięci. 
6. Odeszła jego dusza 25 I adar 676 
7. Niech jego dusza zostanie związana węzłem życia! 

 

64. 

 

Data śmierci: (6 lutego 1880 roku) 

Tłumaczenie polskie: 

1. [...] 

2. [...] 

3. [...] (Mojżesza) błogosławionej pamięci [...] 

4. 24 dnia miesiąca tewet roku 640 według małej rachuby. Niech jej/jego dusza spoczywa w 

pokoju! 

Wersja hebrajska: 

1. [...] 



2. [...] 

 ]...[ משה ז''ל ]...[  .3

 כ''ד טבת שנת תרלי לפ''ק ת'נ'צ'ב'ה'  .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65. 



 

Data śmierci: (11 kwietnia 1902 roku) 



Tłumaczenie polskie: 

1. (Tu ukryta/tu pochowana) 

2. Dni [...] (haczyk) (świata) 

3. …? (winda) [...] o [...] 

4. miasto i pożywienie [...] 

5. nieszczęśliwi [...] o [...] 

6. [...] 

Wersja hebrajska: 

 )פ''ט / פ''נ(  .1

 ימים ]...[ הלכד עולמה  .2

 ותה הייב ]...[ על ]...[  .3

 כרך ומזון ]...[  .4

 אומללים ]...[ על ]...[  .5

[...] 

 

66. 



 

Data śmierci: (11 kwietnia 1902 roku) 



Tłumaczenie polskie: 

1. Kobieta [...] 

2. [...] 

3. [...] 

4. [...] 

5. [...] uczonego [...] 

6. Zmarła (4 dnia miesiąca nisan roku 662) 

Wersja hebrajska: 

 א'שה ]...[  .1

2. [...] 

3. [...] 

4. [...] 

 ]...[ רבי ]...[  .5

 )נפטרה ד' ניסן תרסב(  .6

 

67. 



 

Tłumaczenie polskie: 

1. Kobieta [...] 



2. prosta [...] 

3. [...] 

4. córka Pana (Zale) [...] 

5. 21 dnia miesiąca pierwszego adar [...] 

6. Niech dusza jej spoczywa w pokoju! 

Wersja hebrajska: 

 אישה ]...[  .1

 'שרה ]...[  .2

3. [...] 

 בת ד' זאלע ]...[  .4

 כ''א אדר ראשון ]...[  .5

 ת'נ'צ'ב'ה'  .6

 

68. 



 

 



Data śmierci: 3 grudnia 1865 roku 

Tłumaczenie polskie: 

1. Tu ukryta 

2. Moje oczy napływają strumieniami wody przez 

3. śmierć kobiety …? i dziewczyny 

4. o naturalnym sercu i uwielbianej w micwach 

5. była ostrożna w podejmowaniu zmian 

6. poszła do niebios, cnotliwa Pani 

7. Jenta, córka nauczyciela [...] Pana 

8. Izraela błogosławionej pamięci! Zmarła 15 dnia miesiąca kislew roku 626 

9. według małej rachuby. Niech jej dusza spoczywa w pokoju. 

Wersja hebrajska: 

 פ''נ .1

 פלגי מים ירדו עינים על  .2

 פטירה אישה בשרה וילדה  .3

 במיצוהטיבת לב ומהוללה  .4

 היתה נזהרה שניתי  .5

 עלתה למרום הצנועה מ' .6

 יענטא בת הרב ]...[ מוה  .7

 ישראל ז''ל י''נ ט''ו כסלוו תרכו .8

 לפ''ק ת'נ'צ'ב'ה'  .9

 

69. 



 

Data śmierci: 1 lutego 1865 roku 

 



Tłumaczenie polskie: 

1. Tu pochowana 

2. Kobieta uczciwa, droga, cnotliwa 

3. została zabrana wiosną, (szła przez życie 

4. według zasad …? i prostych), kobieta 

5. ukochana, Pani Taba, córka Pana 

6. Chanocha błogosławionej pamięci. Zmarła 5 dnia miesiąca szwat 625 roku. Niech dusza jej 

spoczywa w pokoju. 

Tekst hebrajski: 

 פ''נ  .1

 אישה תמימה ויקרה צנועה  .2

 הלכהנקטפה באביב ימי'  .3

 בתום דרכה ו'שרה בת מו''ה  .4

 הנוך ז''ל נ''פ ה' שבט תרכה ת'נ'צ'ב'ה'  .5

 

 

70. 



 

Tłumaczenie polskie: 

1. Tu pochowana 



2. Kobieta cnotliwa [...] 

3. (granica) [...] 

4. [...] 

5. (kobieta) 

6. [...] 

7. [...] miesiąca tiszri [...] 

8. Niech dusza jej spoczywa w pokoju! 

Tekst hebrajski: 

 פיינ .1

 אישה צנועה ]...[  .2

 ]...[ בגבוול ]...[   .3

4. [...]  

 ]...[ מרת ]...[    .5

6. [...] 

 ]...[ טשרי ]...[  .7

 ת'נ'צ'ב'ה'  .8

 

71. 



 

 



Data śmierci: 12 stycznia 1864 roku 

Tłumaczenie polskie: 

1. Kobieta starsza 

2. sprawna i …? 

3. Pani Rachel córka 

4. Pana Mojżesza, zmarła 4 dnia miesiąca szwat 

5. 624 roku. Niech dusza jej spoczywa w pokoju! 

Tekst hebrajski: 

 אישה ישישה  .1

 כשירה ונאטנה .2

 מרת רחל בת  .3

 ד' משה נ''י ד' שבט  .4

 תרכד ת'נ'צ'ב'ה'  .5

 

 

72. 



 

 

Tłumaczenie polskie: 

 

1. Kobieta uczciwa 

2. Pani (Fajgel) 

3. Córka Pana (Israela) 

4. (zmarła) 14 dnia miesiąca tewet [...] 

5. Niech dusza jej spoczywa w pokoju! 

 

 

 

 



 

Tekst hebrajski: 

 

 אישה תמימה  .1

 מרת פייגיל  .2

 בת ד' 'שראל  .3

 י''ן טבט ד''ן   .4

 ת'נ'צ'ב'ה'  .5

73. 

 

Data śmierci:12 lutego 1864 roku 

 

Tłumaczenie polskie: 



 

1. Tu pochowana 

2. Kobieta ...? 

3. i prosta, Pani [...] 

4. [...] córka Pana [...] 

5. błogosławionej pamięci. Zmarła 5 dnia miesiąca pierwszego 

6. adar roku 625. 

7. Niech dusza jej spoczywa w pokoju! 

 

Tekst hebrajski: 

 

 פייט  .1

 אישה תמימה  .2

 וישרה מרת ]...[  .3

 ]...[ בת ד' ]...[  .4

 ז''ל נפטרה ה באדר   .5

 ראשון תרכה .6

 ת'נ'צ'ב'ה'  .7

 

 

74. 



 

 

 ...טב...  1 ... 

 ... 2  ... 

 ... 3  ... 

Rachel Lea 4  רחל לאה 

Córka Pana, nauczyciela ... 5  ..... בת מ''ו 

 ... 6  ... 

 ... 7  ... 

 

 

75. 



 

 

Tu spoczywa 1  פ''נ 

Kobieta sędziwa […] w uczynkach 2  במעשי' אשה זקנה ]...[  

[…] swoje dłonie 3  '[הנת ת]...[ כפי..[ 

 ]...[מי' ה]...[  4 […]

Pani […] Pinchasa 5  מרת ]...[ה פינחס 

błogosławionej pamięci. […] 12 dnia 6  ז''ל ה]...[ יב ימים 

w miesiącu Tewet […]. Niech jej dusza 
zostanie związana w wieniec życia! 

 לחדש ט]בת[ ]...[ ]תנ[צבה  7

 

 

76. 



 

 

Kobieta 1  אשה ]...[ית  

 ]...[יב ]...[ס  2 […]

Bogobojna […] 3  ]...[ יראת 

 לע]...[ה ]...[  4 […]

Pani […] 5  ]...[מרת א 

Córka […] 6  ]...[ בת 

Tewet roku […] według małej rachuby. 7  טבת שנת ת]...[ לפ''ק 

Niech jej dusza zostanie związana w 
wieniec życia! 

 תנצבה 8

 

 

77. 



 

 

Kobieta 1 ש]ה ...[ חסידהא  

בבוע]...[  ]...[ כל  2 […]  

 המ]...[יתה  3 […]

[…] Pani 4  ]...[מיח '  

[Ester] córka Pana Eliezera. 5  אסתר[ בת מ' אליעזר[ 

[…] odeszła dnia trzeciego. 6  'פא מפטרה יום ג ]...[ 

 

 

78. 



 

 

Kobieta […] 1   אשה[  ]...  

]...[ ב 2 […]  

ה]...[ 3 […]  

[…]  4  ...[ ]  

[…] 5  ]...[ 

Niech jej dusza zostanie związana w 
wieniec życia! 

 תנצבה 6

 

 

79. 



 

 

Kobieta […] 1   ]...[ אשה  

 ס]...[  2 […]

[…] serca […] 3  ]...[ת 

 ר]...[  4 […]

 פ]...[  5 […]

[…] Ester. Niech jej dusza zostanie 
związana w wieniec życia! 

ל]...[ אסתר תנצבה   6  

 

 

80. 



 

 

Tu spoczywa 1   פ''נ  

Kobieta …. skromna 2  כשירה צנועה אשה  

I … bogobojna. Pani 3  ו]...[ה יראת ד' מרת 

Chaja Gitl, córka naszego nauczyciela 
Pana, Mistrza 

 חי' גיטל בת מוהר''ר  4

Efraima Fiszela błogosławionej pamięci. 
Odszedł 30 

 אפרים פישל ז''ל נ' ל'  5

[…] 6 […] 

 

 

81. 

 



 



                                                                 n’’p .1 

                                                                                                          ‘d ary ]qz >ya .2 

                                                     vpk i’g’m hnhn .3 

                                                     ldl ]tn hmxlm .4 

                                                       ]b ybj h’’vm .5 

                                               l’’z >vbyl advhy ‘vm .6 

                                                u’’prt tbu z’’k ‘pn .7 

                                                            h’’bjnt .8 

                                                       >dyh ybj ‘r .9 

1. Tu jest pochowany 
2. mężczyzna stary, bogobojny Bogu 
3. żył z pracy swoich rąk 
4. chleb dawał biednym 
5. nasz nauczyciel i nasz mistrz, pan Cwi syn 
6. naszego nauczyciela Jechudy Leibusza błogosławionej pamięci. 
7. Zmarł 27 tewet 689. 
8. Niech jego dusza zostanie związana węzłem życia! 
9. Pan Cwi Hirsz 

 

82. 



 



                                                               n’’(p) .1 

                                                      ,yn>b ;r >ya .2 

                                                      hnhnv r>yv ,t .3 

                                                     h’’vm vpk i’gym .4 

                                                    bqiy ‘vm ]b dvd .5 

                                             ,xnm d’’; ‘n l’’z qhjy .6 

                                                  h’’bjnt g’’lrt ba .7 

1. Tu jest pochowany 
2. mężczyzna  ubogi w latach 
3. zacny i prawy i żył 
4. z pracy swoich rąk nasz nauczyciel i nasz mistrz, pan 
5. Dawid syn naszego nauczyciela Jakowa 
6. Icchaka błogosławionej pamieci. Odeszła jego dusza 24 5 miesiąca 
7. aw 631. Niech jego dusza zostanie związana węzłem życia! 

 

83. 



 



                                                                               n’’p .1 

                                              rv>vmb ;lh r>y >ya  .2 

                                              bvdhh vpk i’g’m hnhn .3 

                                                l’’z yvlh dvd ]b bvd .4 

                                                                                                                              …y ‘’n .5 

1. Tu jest pochowany 
2. mężczyzna prawy kroczący… 
3. żył z pracy swoich rąk … 
4. Dow syn Dawida lewity błogosławionej pamięci. 
5. Został pochowany … 

 

84. 



 



                                                                 n’’p .1 

                                               ,ymy ib>v ]qzv rqy  .2 

                                               vpk i’g’m hnhnv tary .3 

                                                                                             ‘vm r>yv ,t ,ymyh lk .4 

                                              l’’z i>vhy ‘vmb hhm> .5 

                                         h’’bjnt a’’lrt rda ‘v ‘pn .6 

1. Tu jest pochowany 
2. drogi i stary i …dniami 
3. bogobojny i żył z pracy swoich rąk 
4. cale swoje dni, zacny i prawy nasz nauczyciel  
5. Siecha syn naszego nauczyciela Jechusza błogosławionej pamięci. 
6. Zmarł 6 adar 631. Niech jego dusza zostanie związana węzłem życia! 

 

85. 



 



                                                                                                                             ( n’’p) .1 

                                                    rqy (,vl)>b hp  .2 

                                                        ,ymy … xvr  .3 

                                                ;rdb ;lh r>yv ,t .4 

                                              vpk i’gim nhnhv ,ymt .5 

                                               ryam rhvm ,ymyh lk .6 

                                                                                        ‘pn l’’z h>m r’’rhvm ]b .7 

                                          q’’pl g’’lrt tn> rda z’’y .8 

                                                             h’’bjnt .9 

1. … 
2. Tu w pokoju , droga 
3. dusza … … dniami 
4. zacny i prawy chodził drogą 
5. zacności  i żył z pracy swoich rąk 
6. całe swoje dni nasz nauczyciel, pan Meir 
7. syn naszego nauczyciela, pana, mistrza Mosze. Zmarł 
8. 17 adar roku 633 według małej rachuby 
9. Niech jego dusza zostanie związana węzłem życia! 

 

86. 



 



                                                                 n’’p .1 

                                          ,ymvrm ;lh ]l qb> hyyh  .2 

                                          ,ymyh lk hnhn vpk vi’g’m .3 

                                          ,ymth  vtm>n hli ‘d la .4 

                                          advhy h’’vm ]b cyyh h’’vm .5 

                                          ]v>xrm v’’u rupn l’’z byl .6 

                                          h’’bjnt q’’pl b’’nrt tn> .7 

1. Tu jest pochowany 
2. Pozostawił życie i wzniósł się do nieba. 
3. Żył z pracy swoich rąk przez wszystkie swoje dnia 
4. Do Boga wzniosła się jego dusza. 
5. nasz nauczyciel i nasz mistrz, pan Chaim syn naszego nauczyciela i naszego mistrza, pana Jechudy 
6. Lejba błogosławionej pamięci. Zmarł  15  marcheszwan  
7. roku 652 według małej rachuby. Niech jego dusza zostanie związana węzłem życia!  

 

87. 

 

 



Data śmierci: 11 marca 1905 roku 

Tłumaczenie polskie: 

1. Tu pochowana 

2. Kobieta uczciwa, cnotliwa o dobrej (drogiej) duszy, 

3. przez wszystkie dni chodziła (drogami) prostymi. 

4. W przykazaniach była ostrożna. 

5. Kobieta dzielna i uczciwa oraz [...] 

6. Pani Tereca, córka uczonego, Pana 

7. Chaima Juwala błogosławionej pamięci! Zmarła i pochowana 4 dnia miesiąca adar 

8. drugiego, roku 664 według małej rachuby. Niech jej dusza spoczywa w pokoju. 

Wersja hebrajska: 

 פ''ט  .1

 אישה כשרה צנועה נפש יקרה .2

 כל ימ' הלכה באורה ישרה  .3

 במצות ד' היא היתה נזהרה .4

 אשת חיל טערצא בת הרבני מו'  .5

 חיים יובל ז''ל נ''פ ונ''ק ד' אדר .6

 'ב'ה' שני שנת ת'ר'ל'ד' לפ''ק ת'נ'צ .7

 

88. 



 

Tłumaczenie polskie: 

 

1. Tu ukryta 

2. …? o pięknym sercu i prosta 

3. W wypełnianiu przykazań była ostrożna. 

4. [...] cnotliwa, uczciwa …? 

5. Kobieta dzielna [...] córka 

6. Cwi Zeewa [...] Halewi 

7. błogosławionej pamięci. Zmarła 24 dnia miesiąca tewet [....] Niech dusza jej spoczywa w 

pokoju. 

Wersja hebrajska: 

 

 פ''נ  .1



 ]...[ תשכי יפה לב וישרה  .2

 במצות ד' היא היתה נזהרה .3

 ]...[ צנועה כשרה במעש  .4

 אשת חיל ]...[ בת  .5

 צבי זאב ]...[ הלוי  .6

 צ'ב'ה' ז''ל נפ''ט כ''ד טבת ]...[ ת'נ' .7

 

 

89. 

 

Data śmierci: 7 kwietnia 1898 roku 

Tłumaczenie polskie: 

 



1. Tu ukryta 

2. R[...] 

3. E[...] 

4. CH[...] 

5. L[...] 

6. Kobieta, Pani Rechla, córka 

7. Pana Cwi [...] błogosławionej pamięci, zmarła w dobrym imieniu 

8. 15 dnia w miesiącu (kiedy wypada) Pesach roku 659 według małej rachuby. 

9. Niech jej dusza spoczywa w spokoju. 

Wersja hebrajska: 

 

 פ''ט  .1

 ר]..[  .2

 ע]...[  .3

 כ]...[  .4

 י]...[  .5

 ל]...[  .6

 היא אישה מרת רעכיל בת  .7

 מו'ה צבי ]...[ ז''ל נפ' בש''ט  .8

 לפ'''ק ט'ו' ימים לחודש פסח ת'ר'נ'ט'  .9

 ת'נ'צ'ב'ה'  .10

 

90. 



 



                                                  ,t ,yn>b … >ya   .1 

  

                                                     ,ymtb … r>yv  .2 

 

                                                 hp vpk i’g’m hnhnv .3 

 

                                                h>m ‘m hvny ,vl>b .4 

 

                                               yn aba ,hrba ‘m ]b  .5 

 

                                            h’’lrt yn> rda v’’; ‘n  .6 

 

                                                            h’’bjnt .7 

1. Mężczyzna …… w latach, zacny 
2. i prawy … w zacności 
3. i żył z pracy swoich rąk tutaj 
4. w pokoju … pan Mosze 
5. syn pana Abrahama Aby oby jego światło świeciło nadal! 
6. Odeszła jego dusza 26 adar roku 635 
7. Niech jego dusza zostanie związana węzłem życia! 

 

91. 



 

                                                               n’’p .1 

                                                ,ymt … ,…vma >ya .2 

                                                  htvm ir…t  ary  .3 

                                                 l’’z …hn … … ybj .4 

                                                                                                                …g… … n’’y .5 

1. Tu jest pochowany  
2. mężczyzna … zacności 
3. bogobojny …… śmierć 
4. Cwi …… błogosławionej pamieci 



5. Odeszła jego dusza …. 

 

92. 



 



                                                                n’’p .1 

                                     h’’h r>yh ;rdb ;lh r>y >ya .2 

                                    r’’rhvm ]b bqiy ybj ‘vm xvnmb  .3 

                                 rda l’’z …my b’’y n’’y l’’z rziyla .4 

                                                                                      (h’’bjnt) h’’lrt tn> yn> .5 

1. Tu jest pochowany 
2. mężczyzna prawy który kroczył drogą prawości, to jest 
3. zmarły nasz nauczyciel Cwi Jakow syn naszego nauczyciela, pana, mistrza 
4. Eliezera błogosławionej pamieci. Odeszła jego dusza 12 adar 
5. zmarł w roku 635. Niech jego dusza zostanie związana węzłem życia! 

 

93. 



 



                                                                n’’p .1 

                                         r>yh ;rdb ;lh r>y >ya .2 

                                                                             ‘k ]b dvd [cvy ‘k xvnmh h’’h .3 

                                  x’’rd (,y)my a’’y n’’y l’’z yvlh baz .4 

                                         q’’pl h’’mrt tn> ]v>xr(m) .5 

                                                                                                                       (h’’bjnt) .6 

1. Tu jest pochowany 
2. mężczyzna prawy który kroczył drogą prawości 
3. to jest zmarły szanowany Jozef Dawid syn szanowanego 
4. Zawa lewity błogosławionej pamięci. Odeszła jego dusza 11 dnia nowego roku 
5. marcheszwan roku 645 według małej rachuby. 
6. Niech jego dusza zostanie związana węzłem życia! 

 

94.  



 



                                                                u’’p .1 

                                                      hrqyh hdlyh .2 

                                                                                                             ‘m ,yn>b hkr .3 

                                                       h’’vm tb hal .4 

                                                 >dvxb ‘n y’’n lapr .5 

                                                 h’’bjnt a’’lrt ba .6 

 
1. Tu jest pochowana 
2. mała dziewczynka, droga 
3. młodych lat, niewiasta 
4. Lea córka naszego nauczyciela i naszego mistrza, pana 
5. Rafaela oby jego światło świeciło nadal! Zmarła w miesiącu 
6. aw 631. Niech jej dusza zostanie związana węzłem życia! 

 

95. 



 

                                                                                                                                    … .1 

                                                ,ymt ;lh r>y >yah .2 

                                                   ]b bqiy d>a ‘vm  .3 

                                                  l’’z [cvy ryam ‘vm .4 

                                      h’’bjnt v’’irt ‘a rda ‘b ‘pn .5 

1. … 
2. mężczyzna prawy kroczący drogą prawości 
3. nasz nauczyciel Aszer Jakow, syn 
4. naszego nauczyciela Meira Jozefa, błogosławionej pamieci!  
5. Zmarł 2 adar I 676. Niech jego dusza zostanie związana węzłem życia! 

 



96. 

 

                                                                u’’p .1 

                                                        r>yv ,t >ya .2 

                                                    h>m ‘rb bvd ‘r .3 

                                                  p’’rt ba h’’k n’’y .4 

                                                            h’’bjnt .5 

                                                      ruar  lrib .6 

1. Tu jest pochowany 
2. mężczyzna zacny I prawy 
3. pan Dow syn pana Mosze 
4. Odeszła jego dusza 25 aw 680 
5. Niech jego dusza zostanie związana węzłem życia! 
6. Berl Roth 

 



97. 



 



                                                                n’’p .1 

                                            ,ymy ib>v ]qz r>y >ya .2 

                                       ,ymt ;rdb ;lh d>vyb qci .3 

                                       hnhn ‘h vpk vy(i’g’m) vymy lk .4 

                                                 hnvmab dvbj …> .5 

                                              h’’vm ]b dvd …h’’h .6 

                                                  u’’n(rt) tn> (l)va> .7 

                                                          h’’bjnt .8 

1. Tu jest pochowany 
2. mężczyzna  prawy, stary i sędziwy 
3. czyniący prawość  kroczący drogą zacności 
4. przez wszystkie swoje dni żył z pracy swoich rąk 
5. … szanowany, wykształcony 
6. to jest … Dawid syn naszego nauczyciela i naszego mistrza, pana 
7. Samuela. Rok 659 
8. Niech jego dusza zostanie związana węzłem życia! 

                                                                                                                                    

 

98. 



 

                                                                                                                 […] ,t >ya .1 

                                                                                               ‘bynb ]z vypk i’g(‘m) .2 

                                               l’’z  l>yp ,yrpa ‘r .3 

                                                    h’’i lavm> h’’b .4 

                                                 vytvn> rxbmb rinn .5 

                                                     a’’jrt ryya ‘z .6 

                                                           h’’bjnt .7 

                                                 /uaq l>yp ,yrpa .8 

1. Mężczyzna zacny … 
2. żył z pracy swoich rąk … 
3. pan Efraim Fiszel błogosławionej pamięci 
4. syn pana Samuela, pokój niech będzie z nim 
5. Zmarł w najlepszych latach 
6. 7 ijar 691 
7. Niech jego dusza zostanie związana węzłem życia! 
8. Efraim Fiszel Katz 



 

99. 

 

                                                                 n’’p .1 

                                            ;lh mymy ib>v ]qz >ya .2 

                                     ;pvtcxv haryhv hrvth ykrdb .3 

 



                                    ynbrh h’’h vymy lk ,y>vdq ljb .4 

                                      l’’z hcp ‘vm ]b ,xn ‘vm dych .5 

                                     h’’bjnt v’’mrt tbu h’’k rupn .6 

                                                         di>p ,xnm .7 

 

1. Tu jest pochowany 
2. mężczyzna stary i sędziwy który kroczył 
3. drogą prawa i bogobojności  … 
4. … święty cały swój dzień, to jest uczony 
5. pobozny nasz nauczyciel Nachum syn naszego nauczyciela Fasa, błogosławionej pamięci 
6. Zmarł 22 tewet 646. Niech jego dusza zostanie związana węzłem życia! 

 

100. 



 



                                              xvr rqy hvny ,vl> hp .1 

                                                 ary >y>yh ,mvrmh .2 

                                                                                            ‘vm ]b >ryh ybj ‘vm h .3 

                                             ]cyn … rupn l’’z cyyh  .4 

                                                  q’’pl h’’lrt tn>  .5 

                                                             h’’bjnt .6 

1. Tu w  pokoju żyła droga dusza  
2. … w podeszłym wieku, bogobojny 
3. … nasz nauczyciel Cwi Hirsz syn naszego nauczyciela 
4. Hejsa błogosławionej pamięci. Zmarł … nisan 
5. roku 635 według małej rachuby 
6. Niech jego dusza zostanie związana węzłem życia! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


