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Ostatnia stacja dla tysięcy Żydów
W podzarnojskiej Izbicy, gdzie podczas wojny blisko cztery tysiące ludzi, odsłonięto wczoraj pomnik
upamiętniający społei^ność żydowską. To jeden* etapów renowacji izbickiej Nekropolii

*• Ta ziemia Jest przesiąknięta krwią.
Dla chrześcijan miejsce, gdzie po-
chowano człowieka, jest miejscem
świętym. Przez całe wieki z ludno-
ścią żydowską tworzyliśmy naszą
państwowość i kulturę. Dziś opłaku-
jemy ofiary razem - mówił wczoraj
biskup pomocniczy archidiecezji lu-
belskiej Mieczysław Cisło podczas
uroczystego odsłonięcia pomnika
upamiętniającego izbicką społecz-
ność żydowską.
W XIX wieku w Izbicy osiedlił się ca-
dyk Józef Mordechaj Leiner, wokół
niego zaczął się tworzyć silny ośro-
dek ruchu chasydzkiego. Na począt-
ku ubiegłego stulecia miejscowość
zamieszkiwali niemal sami Żydzi.
Miasteczko znajdowało się na ruchli-
wym szlaku Lublin - Zamość i szyb-
ko się rozwijało. Podczas drugiej woj-
ny światowej hitlerowcy utworzyli

tam obóz przej ściowy dla Żydów wy-
słanych do obozów zagłady w Bełżcu
i Sobiborze. Miejsce to było ostatnią
stacją dla 26 tyś. Żydów. Zniszczono
cmentarz żydowski, a macewy wyko-
rzystano do wybudowania więzienia
gestapo. Na miejscu nekropolii był plac
egzekucji.

Na wczorajsze odsłonięcie pomni-
ka do Izbicy przyjechali m.in. amba-
sador Izraela David Peleg, Naczelny
Rabin Galicji Edgar Gluck, ambasa-
dor Niemiec Reinhard Schweppe i Mał-
gorzata Załuska z kancelarii prezyden-
ta RP. Schweppe podkreślał, że to dla
niego ważna wizyta: - Te kamienie, któ-
rych użyło kiedyś gestapo teraz są wy-
korzystane w celu sakralnym - to dla
mnie ogromna satysfakcja.

Na cmentarzu odmówiono trady-
cyjną żydowską modlitwę „Boże peł-
ny miłosierdzia" i w języku polskim

„Ojcze nasz". - Moja mama nigdy nie
oczekiwała, że jej syn będzie miał za-
szczyt spotkać się w takim gronie. Przez
dwa lata ukrywała żydowskie dziec-
ko. Dziś ten mężczyzna przyjeżdża do
Izbicy i odwiedza naszą rodzinę - mó-
wił wójt Karol Jerzy Babiarz.

We wrześniu Fundacja Ochrony
Dziedzictwa Żydowskiego wraz z nie-
miecką firmą produkującą filmy doku-
mentalne Tvschoenfilm rozebrała bu-
dynekwięzienny, amacewy zamonto-
wano na grobowcu Leinera. - Trzeba za-
uważyć, że nie ma aktów wandalizmu.
Teraz przy wsparciu Ambasady Repu-
bliki Federalnej Niemiec udało się wy-
budować pomnik Obecnie poszukuje-
my partnerów do wykonania ogrodze-
nia Zachęcamy też szkoły do poznania
lokalnej historii i opieki nad nekropo-
lią - mówi Weronika Litwin z FODŻ. O
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