
Później nastąpiły bardzo trudne czasy dla gospodarki.
Do maja 1941 r. tylko jeden sklep należący do Żydów pozostał 
otwarty. 
A żaden z rzemieślników nie prowadził już swoich interesów. 
Skończył się czas małych, dobrze prosperujących biznesów.
W okresie od marca 1940 r. do lipca 1941 r. tylko 40 Żydów 
w Jaworniku i w gminie pracowało.
Na stałe jakieś zajęcie i nieduży zarobek na życie miało.
Na 355 zarejestrowanych członków gminy jawornickiej aż 310 było 
w tym czasie bez zajęcia. 
Od sierpnia do listopada 1941 r. pracowało tylko 12–13 Żydów. 
Z czego żyli inni? Nie mam pojęcia!
Czasami Niemcy prosili o znacznie większą liczbę osób do pracy.
Brak jest informacji o tym, co robili oraz o wysokości ich płacy.
Gdy dojdziesz do głównej drogi skieruj się w stronę żółtawego 
słupka betonowego.
Zatrzymaj się na wysokości słupa podwójnego.
Dwa następne hasła rebus podpowiada.
Skup się teraz, oto moja rada.
Tam na wzniesieniu znajdował się _ _ _ _ _ _
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, czyli cmentarz 

żydowski. 

Ci którzy tam spoczywają, nie zaznają już żadnej ludzkiej troski.
Przetrwało tu kilka porozbijanych nagrobków – tylko tyle.
A było ich dużo więcej, na pewno się nie mylę.
Cmentarz został zniszczony doszczętnie, a  _ _

2
  _ _ _ _,  czyli 

płyty nagrobne,

Wykorzystano do budowy chodnika – uważam, że to niegodne.
Trochę mi wstyd, że z tych płyt chodniki układano.
I innej kultury nie uszanowano. 
Widzisz już stąd drewniany budynek?
Tu można było kupić niejeden trunek.

W karczmie Żydzi alkohol sprzedawali
I od przybyszów wiele się dowiadywali.
Dziś budynek karczmy jest zamieszkany.
A obok stoi stajnia – kolejny obiekt w przeszłości zbudowany.
Uważaj, hasło chowa się w cyferkach i literach w tekście ukrytych.
Gratuluję, wiele dróg za Tobą przebytych!
Lecz teraz spisz je skrupulatnie w wyznaczonym miejscu,

A dowiesz się, że musisz 
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na karcie questu.
Jeszcze raz brawo! Quest uważam za zaliczony.
A ja Cię serdecznie zapraszam ponownie w te strony! 

SPOŁECZNOŚĆ ŻYDOWSKA 
W JAWORNIKU POLSKIM 
 - opowieści Pani Barbary

zaprasza na:

Quest pieszy
walking

Miejsce na rysunek

Gdzie to jest? 
Jawornik Polski znajduje się w województwie podkarpackim, 
w powiecie przeworskim. Przy drodze wojewódzkiej nr 835, 
22 km od Przeworska.

Początek questu:
Quest zaczyna się w uliczce odchodzącej od drogi wojewódzkiej 
nr 835, pomiędzy drewnianym budynkiem a domem 
o numerze 40, naprzeciwko domu o numerze 46. Lokalizacja 
GPS: 49°53'23.0"N 22°17'11.5"E 

Potrzebne rzeczy: 
Długopis, ołówek.

Czas przejścia questu:
Około 60 minut. 

Jak szukać skarbu?
Gra polega na uważnym czytaniu wskazówek zamieszczonych 
w tekście questu. Twoim zadaniem będzie zbieranie ukrytych po 
drodze cyfr oraz wykonywanie zadań. Gdy rozwiążesz wszystkie 
zagadki, odnajdziesz na końcu trasy skarb. 

Jeżeli zaobserwowałeś zmiany na trasie questu, 
lub brak skarbu – zgłoś to do opiekuna questu. 
Napisz do nas na kontakt@questing.pl 

Więcej questów znajdziesz w największej bazie questów

www.Questing.pl

Partner merytoryczny: 

Rodzina Landesmanów 
z Jawornika Polskiego.
Archiwum rodzinne / zbiory 
Yad Vashem 
- The World Holocaust 
Remembrance Center.

Realizacja questów:

Partner projektu: Sponsor tytularny:

Miejsce na logo
Twojej Firmy



SPOŁECZNOŚĆ ŻYDOWSKA W JAWORNIKU 
POLSKIM  - opowieści Pani Barbary
Witaj na podkarpackiej ziemi, w Jaworniku Polskim.
W urokliwie położonym powiecie przeworskim. 
Mam na imię Barbara i będę Twoją przewodniczką. 
Zapewniam, że jestem miłą towarzyszką.
Moje dzieciństwo przypadło na czasy bardzo niespokojne.
Przeżyłam drugą światową wojnę.
10 września 1939 roku pierwsi żołnierze niemieccy pojawili się 
w Jaworniku.
Szczególnie wśród miejscowych Żydów wywołali niepokój i wiele 
krzyku.
Właśnie o naszych starszych braciach w wierze są moje opowieści.
Posłuchaj o sąsiadach: Żydach i Polakach, ile tylko Twoje ucho 
zmieści.
Historia jawornickich Żydów sięga XVIII wieku.
A ich liczba rozrastała się bez pośpiechu.
Społeczność tutejsza należała do innych, liczniejszych gmin w okolicy
 – dynowskiej i tyczyńskiej, żydowskiego handlu i rolnictwa skarbnicy.
Stoisz w uliczce, a po prawej stronie budynek, jego nazwę rebus 
Ci podpowie. 
To stara żydowska łaźnia, inaczej _ _ _ _
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  _ się zowie. 

W judaizmie to zbiornik z bieżącą wodą dla naczyń i osób, 
które zaciągnęły rytualną nieczystość w jakiś sposób.
Aby się oczyścić, należało całemu wejść do wody
–  nieważne czy lato, czy zimowe chłody.
Obmywani byli ludzie, również nowi członkowie wspólnoty.
Ale także nowe naczynia do domowej roboty.
Mykwę zasilał rurociąg z wodą pod ciśnieniem.
Ten wynalazek był na tamte czasy naukowym olśnieniem.
Idź ścieżką w górę, tam, gdzie na słupie cyfry 22/_
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Za nim stoi budynek, chcesz usłyszeć jego historii część?
Rebus podpowiada, że stała tu niegdyś _ _ _ _

1
  _ _ _
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Centrum duchowe gminy i dom modlitw – prawdziwa judaizmu 
skarbnica.
Tuż obok wznosił się dom rabina – przewodniczącego gminy.
A gdzieś na dole niedaleko mykwy na dachu szkoły dymiły kominy.
Idź dalej ścieżką w górę pod elektrycznymi liniami. 
Przed skrzyżowaniem po lewej  stał sklep, w którym właściciele 
byli Żydami.
Zatrzymaj się na chwilę i spójrz na główną drogę 
– stały tu dwa domy. Czyje? Przypomnieć sobie nie mogę.
Pewnie widzisz sklep z napisem  _ _ _ _ _ _ _ _ _

5
  _? 

Za nim stał mój dom, ale teraz są tam inne adresy.
Między nami a Żydami panowała pełna zgoda.
Chociaż… Jedna znalazła się przeszkoda!
Był taki zwyczaj w mojej miejscowości, 
który drażnił ich w szczególności.
W publicznym miejscu wieszano kukłę Judasza – zdrajcy apostoła.
A potem ją zdejmowano i bito, ile kto tylko zdoła.
I taka kukła w rzece była topiona.
A na koniec przez żydowską starszyznę musiała zostać zakupiona. 
Idź w kierunku domu numer 36.
Gdy ujrzysz wąską ścieżkę, daj się jej wieść.
Stojąc na niej, spójrz w dół, zobaczysz teren stary.
Niegdyś znajdował się tu niemiecki sztab i koszary. 
Miałam wrażenie, że przed czerwcem 1941 roku,
wojska niemieckie były tu widoczne na każdym kroku.
Kwaterowano ich wszędzie: w ratuszu i w prywatnych domach.
Nawet w barakach koło ratusza i miejscowych szkołach.
Miejsce dla Żydów wydzielono w jawornickim  rynku.
Taki teren zwano gettem, a był to zamknięty kwartał budynków.
Żydzi musieli nosić białe opaski z pięcioramienna gwiazdą.
Jeśli wyszli poza teren bez tego znaku, wiadomo było, że 
przepadną.
Getto zlikwidowano pod koniec czerwca 1942 roku. 
Część Żydów rozstrzelano na miejscu – około 20 osób.
Pozostałą ludność przeniesiono do Rzeszowa.
A następnie do obozów zagłady – tam ich historia się chowa.
Dalej idź do asfaltu ścieżką, przystań i spójrz na dom z czerwonej 
cegły.
Stały tam trzy domy i żydowskich tajemnic strzegły.
A Ty idź do góry w stronę słupa,
na którym wyraźne są linie w kolorze białym
 i  _ _ _ _ _ _ _ _
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 _ _  – niepotrzebna Ci lupa! 

Gdy na zakręcie spojrzysz w dół, wiedz, że stał tam kolejny dom 

żydowski.
A w nim mieszkańcy mieli swoje mniejsze i większe troski.
Pamiętam jak dziś – posiadali odbiorniki radiowe.
I słuchali wiadomości, a wieści nie były bajkowe.
To słuchanie radia długo nie trwało.
Okupant zabrał odbiorniki, nic po nich nie zostało.
Idź dalej do góry chodnikiem a na wysokości _ _
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srebrnego,
skieruj się w stronę kolejnego, tym razem   _ÓŁ _ _ _ _

6
  

Mijasz właśnie kościół św. Andrzeja Apostoła, 
którego historii wielka księga pomieścić nie zdoła.
Nie tylko świątynia jest tu zabytkowa – 
również plebania i rodziny Gurskich kaplica grobowa.
Te budowle znajdziesz w rejestrze zabytków nieruchomych.
U wojewódzkiego konserwatora w Podkarpackiem prowadzonym.
Kościół na planie krzyża łacińskiego ma jedną nawę.
Murowany z wieżą od frontu – to stanowi jego oprawę.
Prezbiterium węższe jest od wspomnianej nawy. 
A ołtarz główny i dwa boczne to późnobarokowej architektury 
sławy.
W końcu dojdziesz do znaku „zakaz wjazdu”.
Idź w jego stronę, tu tylko auta nie mają przejazdu. 
Jesteś na terenie _ _ _ _ _ _ _ _
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 _
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Jego historia została spisana przez niejednego pisarza.
Zwróć uwagę – po lewej stronie stoją latarnie.
Licz je i idź do szóstej z nich – inaczej zgubisz się marnie.
Odszukaj nazwisko _ _ _

13
  na nagrobku w pobliżu. 

To grób bohaterskich braci, którzy w historii wykuli sobie pomnik 
trwalszy niż ze spiżu.
W okolicach Hadli Szklarskich i Pantalowic od lata 1942 roku, 
ukrywała się grupa Żydów w czasach pełnych mroku.
Tę grupkę wspierali mieszkańcy z bliskiego otoczenia.
Szukali im kryjówek w lesie i nie skąpili pożywienia.
Niektórzy z Polaków udzielali im czasowego schronienia.
W gospodarstwie ukryci, mieli nieco wytchnienia.
Niestety, rankiem 4 grudnia 1942 roku przyjechał Anton 
Hachnamm z niemieckimi żandarmami.
Aresztowali wszystkich Polaków, a wśród nich braci oskarżonych 
o kontakty z Żydami.
Rozstrzelali ich, a zginął wówczas Władysław i Wincenty 
Lewandowski z żoną Emilią.
Tak samo Jakub Kuszek z żoną Zofią i ich córka Justyna Kubicka –
nie zdołali się nacieszyć tegoroczną Wigilią.

Żandarmi pojechali do Hadli Szklarskich – tu znajdowała się 
leśniczówka.
Była to dla braci ostatnia leśna kryjówka.
W nocy 4 grudnia 1942 roku Stanisław, Bronisław i Tadeusz zostali 
rozstrzelani na progu domu swego.
Bracia zostali odznaczeni pośmiertnie Krzyżami Komandorskimi 
Orderu Odrodzenia Polski 9 lutego roku 2010.
Teraz zawróć na ścieżkę i idź w dół, a wracając, zwróć uwagę 
na ścianę kaplicy.
Ujrzysz tam świadectwo okupacji _ _ _ _
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i polskiej krwawicy. 
Zapamiętasz wymienione 
nazwiska? To pestka!
A na dole przed Tobą 
okrągła trzydziestka.
Kieruj się w jej stronę 
i idź w dół cały czas 
przed siebie.
Aż ta droga złączy się 
z główną naprzeciwko 
Ciebie.
Poniżej na karcie questu 
zobaczysz listę 
z nazwiskami.
A na niej w przewadze 
Żydzi, którzy w 1929 
trudnili się różnymi 
zawodami.

Źródło: 
Archiwum Państwowe w  Rzeszowie 

(59/884/0 Gmina Wyznaniowa 
Żydowska w Tyczynie)


