
 .ששרדו את המלחמה. מיותמות מבעליהן, חנויות של יהודים

   Jewish Shops that survived the war their owners did not survive. 

 בחזרה לדף הקודם

יהודים יות של   מיותמות מבעליהן, חנו

Jewish shops without Jewish owners 
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 ,נדסטבנה ברחוב ששרד היחיד הבית - ואז היום

 לעושי מוזיאון הוא היום ,נפות עושה בית היה

  .הנפות

Today and in the old days, a house that 

belonged to a sieves maker, now it is a 

museum in Nadstawna street.  

 בית עושה נפות

Sieves maker's house 



  ישן בית [הביצה ליד] נדסטבנה רחוב

 .המלחמה לפני מלאכה בית היה -

  וניתן – שנבנו חדשים שיכונים ברקע

 את שרד שהבית מכך ללמוד

 פיתוח של משיקולים אך המלחמה

  קיים לא זה בית גם .אותו שימרו לא

 עוד

Nadstawna street – an old house, 

used to be a workshop  prior to 

WWII. From the new building one 

can learn that the structure 

survived the war, but due to 

development consideration  was 

demolished. 
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 בית ישן ברחוב נדסטבנה

Nadstawna street – an old house 



 .  פינת סטביסקו בתים בני מאה שנה ששרדו את המלחמה וצולמו בשנות השישים. רחוב נדסטבנה

Nadstawna street. 100 years old houses that survived, Photographed during the sixties. 

 .   אותם בתים מזווית אחרת וצילום חורף
Same homes during winter time. 

ul. Nadstawna - skrzyzowanie z ul. Stawisko.jpg 

ילום חורף וצ ית אחרת  ו ו  .   אותם בתים מז

Same homes during winter time. 

 



  .1936 בשנת נבנה הבית ,יושקי'קושצ רחוב

  שני של ומרפאה חנויות היו הקרקע בקומת

  היום למגורים שימשה 'ב קומה ,רופאים

 .ספריה זאת

kosciuszki street, 

building from 1936.  

1st floor used to be 

shops and 2 doctors 

office. 

2nd floor was a 

residential floor today 

it is a library. 

 1936הבית נבנה בשנת , יושקי'רחוב קושצ

kosciuszki street, building from 1936 



  ובבית שגורש רודקובסקי לשופט שייך היה הימני הבית ,הגטו המכונה איזור יהודי רחוב היה במאי שלושה רחוב

  בתים בה שרואים בכך חשיבותה ,המלחמה לאחר צולמה שהתמונה להבין ניתן התמרור לפי .היודנראט השתכן

  לטובת העבר את שמחקו  העיירה תושבי בידי נעשה הגרמנית וההפצצה האש עשו שלא ומה  "גולחו"ש  יהודיים

 .יותר מבטיח עתיד

3rd May street, a Jewish street Known as “the Ghetto”. The most right house belonged to 

Judge Rotkovsky Who was driven away from, and in moved the Yudenrat. From the signpost 

we can learn that the Photo is from after the war, The importance of it is that we see Jewish 

homes that were not finished by the fire or by the German air bombs, but by Polish 

enterprisers that eraser  the past in favor of a promising future.   

  3rd May streetבמאי  3רחוב 



 אחרי מיד [יהודי רובע היה] אוגרודובה רחוב

  קירות ,מבואה עם אופייני בית .המלחמה

 .עץ ורעפי עץ מבולי

Ogrodowa street [used to be a Jewish 

quarter]. Photographed after the war. A 

typical home [maid of Timber logs] 

with an inlet. The Roof is covered with 

wooden tiles.  

רחוב אוגרדובה  Ogrodowa Street  



 בית מלון ולידו בקתה ישנה מלפני המלחמה

The Bilgoraj Hotel and an old Cottage next to him, both survived the war 

ישן ובקתה  ן  ו   Hotel and an old Cottageמל



 .בתי עץ שנותרו שלמים עד שהרסו אותם בשנות השישים

Wooden houses which existed till the 60s of the 20th century. 

בתי עץ שנותרו שלמים עד שהרסו אותם בשנות 

 השישים

W ooden houses which existed till the 60s  



 .בבניין זה השתכן מטה הגסטאפו  ולכן לא נפגע, סניף בנק לאחר המלחמה

Bank branch after the war. This building was in use by the Gestapo 

during the war therefore was not harmed. 

ולכן לא נפגע ן זה השתכן מטה הגסטאפו   י י  בבנ

This building was in use by the Gestapo during the war therefore was not harmed. 



ים  ישנ  Old housesבתים 



 .והיה קומה אחת בלבד, בזמן המלחמה שימש כמוסך לגרמנים, בניין הביטוח הלאומי לאחר המלחמה

Social security building, during the war was a German garage and was only a one 

story house. Picture was taken several years after the war. 

 בזמן המלחמה שימש כמוסך לגרמנים

During the war was a German garage 



אלמלא ידעתי מתי צולמה התמונה הייתי חושב שזה רחוב   .סוף שנות השישים, רחוב מוניושקו

,  תעלת הניקוז, אותם בתים טיפוסיים, בבילגוראיי של לפני המלחמה[ שמו הקודם של הרחוב]ייצקה 'רדז

 .גדרות העץ וגשרוני המעבר מהרחוב לחצרות הבתים, הדרך הלא סלולה

 סוף שנות השישים, רחוב מוניושקו

Monushko street end sixties 



 הגשר הישן מציאות חדשה

The old bridge a new reality 



 הגשר הישן מציאות חדשה

The old bridge a new reality 



 אסם עץ של טחנה מהנהר הלבן

A wooden granary of a mill 

 אסם וממגורה
A granary and a barn Zagroda Sitarska 

ים  ישנ  Old housesבתים 



של קוזקים של הדון   8קסרקטין  של הדיביזיה ה 

 1867שהו בה ב 

Building where barracks of the 8th division 

of Don Cossacks were in 1867 

קסרקטין  של הדיביזיה ה  של קוזקים של הדון שהו בה ב  8 1867  

Barracks of the 8th division of Don Cossacks were in 

1867  


