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 צולם לפני המלחמה.  שלא שרד, מקצוע יהודי נפוץ בבילגוראיי, בית עושי הנפות

A home of a sieves maker, a popular Jewish  profession in Bilgoraj before WWII the house didn't survive    

 A home of a sieves makerבית עושי הנפות 



 ,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.  

 Today and in the old daysהיחיד ששרד ברחוב 



 Piotr Czarnecki’s Grandfathers home[     רניצקי'בית סבו של פיוטור צ]בית טיפוסי של לפני המלחמה 

 Piotr Czarnecki’s Grandfathers homeרניצקי     'בית סבו של פיוטור צ



ul. Radziecka (obecnie Moniuszki) - 1912 rok.jpg 

 Radezieka Street Photo from 1912ייצקה  כיום מוניושקו תמונה משנת  'רחוב רדז

 Radezieka Street Photo from 1912ייצקה  כיום מוניושקו תמונה משנת  'רחוב רדז



  .Bilgoraj in the twenties of the 20th centuryבילגוראיי של שנות העשרים של המאה העשרים   

 .Bilgoraj in the twenties of the 20th centuryבילגוראיי של שנות העשרים של המאה העשרים   



    Typical Shtetl housesבתים טיפוסיים של השטייטל  

 Typical Shtetl housesבתים טיפוסיים של השטייטל  



ul. Nadstawna 

 Nadstawna streetרחוב נאדסטבנה   



הקירות מגזעי עצים  ]מימין בית עץ טיפוסי  , צולם לפני המלחמה[. ליד הביצה]רחוב נדסטבנה 

 .ומשמאל מבנה אבן שרד[ עם גזעי העץ של הקירות האחרים, בקצוות הקירות, המשתלבים זה בזה

Nadstawna street before WWII. A typical timber house [right] and a stone house 

that survived [left]. 

 A Poor house [wood] A rich house [stone][  אבן]ובית עשירים [ עץ ]בית עניים 



יחד עם בתי עץ  , מימין בית עץ שנשרף. צולם בחורף לפני המלחמה[. ליד הביצה]רחוב נדסטבנה 

 .ומשמאל מבנה אבן ששרד, בשריפה הגדולה שכילתה את העיירה, אחרים

Nadstawna street winter before WWII. A timber house [right] that was burned in 

the big fire that destroyed the old town, and a stone house that survived [left]. 

 Nadstawna street winter timeרחוב נאדסטבנה בחורף   



זה בית עושי הנפות על רקע הרחוב בו עמד . הבניין הראשון מימין נותר עד היום, רחוב נדסטבנה

 .הרחוב כולו נשרף. גגות בתי העץ מכוסים ברעפי עץ.  12' לפני המלחמה  ומופיע גם בשקופית מס

Nadstawna street the first home from the right remained, it is the sieves maker 

home that appears in slide # 12 the rest of the street was gone with the flames.   

  sieves maker home the old daysבית עושה נפות על רקע הרחוב 



  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. 

 Nadstawna streetרחוב נאדסטבנה   



 .  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. 

1.Jpg 

 .   אותם בתים מזווית אחרת וצילום חורף

Same homes during winter time. 

ul. Nadstawna - skrzyzowanie z ul. Stawisko.jpg 

 Same home summer and winterאותו בית בחורף ובקיץ 



 .בתי דלפונים ותושבים קשי יום, רחוב נדסטבנה

Nadstawna street Poor homes and Hard day people. 

ul. Nadstawna.jpg 

 .בתי דלפונים ותושבים קשי יום, רחוב נדסטבנה

Nadstawna street Poor homes and Hard day people. 



 [כנראה בנינים חדשים לאחר המלחמה. ]רחוב נדסטבנה לא ברור לי מתי צולמה ומהו המבנה משמאל

Nadstawna street. No data regarding when was photographed and what are the 

buildings, perhaps new structures built after the war. 

 Nadstawna streetרחוב נאדסטבנה   



Kosciuszki na przeciwko BCK.JPG 

 kosciuszki streetיושקי  'רחוב קושצ



ul. Kosciuszki - widok w strone UM - 1935 rok.jpg 

 kosciuszki street in 1935כפי שנראה ב , יושקי'רחוב קושצ

 kosciuszki street in 1935כפי שנראה ב , יושקי'רחוב קושצ



 kosciuszki street in 1936כפי שנראה ב , יושקי'רחוב קושצ

ul. Kosciuszki - 1936 rok.jpg 

 kosciuszki street in 1936כפי שנראה ב , יושקי'רחוב קושצ



ul Kosciuszki - lata czterdzieste.jpg 

 .שנות הארבעים, יושקי'רחוב קושצ

kosciuszki street in the forties.  

 .שנות הארבעים, יושקי'רחוב קושצ

kosciuszki street in the forties 



 .יושקי'בית ראש הכנסייה ברחוב טרנגרוד כיום רחוב קושצ

Residence of the church minister in tarnogrod street Kosciuszki street  today. 

Dom Batiuszki (dawna popowka) ul. Tarnogrodzka (obecnie Kosciuszki).jpg 

 .יושקי'בית ראש הכנסייה ברחוב טרנגרוד כיום רחוב קושצ

Residence of the church minister in tarnogrod street Kosciuszki street  today 



         kosciuszki street in the thirtiesכפי שנראה בשנות השלושים , יושקי'רחוב קושצ

ul.Kosciuszki - lata trzydzieste.jpg 

 kosciuszki street in the thirtiesכפי שנראה בשנות השלושים , יושקי'רחוב קושצ



 .יושקי  המבנים הישנים נותרו עד שנות השישים ואז הם נהרסו והרחוב נבנה מחדש'רחוב קושצ

Kosciuszki street, those houses remained until the sixties, when they were 

demolished and the street was rebuilt in a new style. 

 .שנות השישים, יושקי'רחוב קושצ

kosciuszki street in the sixties 



  .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. 

  .kosciuszki street, building from 1936 1936הבית נבנה בשנת , יושקי'רחוב קושצ



 :יושקי'רחוב קושצ

 הרחוב המאביק של ימי הקיץ –משמאל 

 .אותו רחוב מוצף בבוץ החורף –מימין 

 

kosciuszki street, 

Left – summer Dusty street. 

Right – Winter Muddy street. 

kosciuszki 60.jpg 

kosciuszki blotko.jpg 

 kosciuszki street summer and winterיושקי חורף וקיץ 'רחוב קושצ



   .הגטו כונה והאזור יהודי רחוב היה

   .בילגוראיי של הגדולה הכנסייה ברקע

 רבות מני אחת ניקוז תעלת התמונה במרכז

  הילדים  .העיירה רחובות לאורך שנמשכו

 ראו ובדמיונם עץ כפיסי בחורף בהן השיטו

   ...אדירים נהר בזרמי הנאבקות ספינות

Was a Jewish street, known as “the 

Ghetto” Up street the Bilgoraj 

church. In the center a drainage 

canal, one of many that were 

attached along the streets. Children 

during the winter days used to 

make float wood rafters in the water 

streams, imagining, while playing,  

boats struggling with the waves of 

mighty rivers…  

Biłgoraj_72.jpg 

 3rd May Streetבמאי  3רחוב 



 .בראשית המאה העשרים בבתים שכאלה גרו יהודיי הרחוב, ברחוב  שלושה במאי" טטרי"בית בסגנון 

A house in a Tatars style beginning of 20th century, Jews of that street lived in such houses. 

Dom tatarski przy ul. 3 Maja - poczatek XX wieku.jpg  

   A house in a Tatars styleברחוב  שלושה במאי " טטרי"בית בסגנון 



 .היה זה רחוב מעורב של יהודים ונוצרים. רחוב שלושה במאי הבתים הללו לא קיימים היום

3rd May street, was a Jewish Christian mixed neighborhood the houses 

do not exist any more. 

 3rd May Streetבמאי  3רחוב 



  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 


