
Miejsce Niska Miejsce Niska 
w projekcie w projekcie 

„Lublinland”„Lublinland”



LublinlandLublinland

 projekt utworzenia na ziemiach projekt utworzenia na ziemiach 
polskich państwa żydowskiego pod polskich państwa żydowskiego pod 
protektoratem III Rzeszyprotektoratem III Rzeszy

 opracowany przez funkcjonariuszy opracowany przez funkcjonariuszy 
hitlerowskich podczas II wojny hitlerowskich podczas II wojny 
światowejświatowej



JudeopoloniaJudeopolonia
 próba utworzenia w czasie I wojny próba utworzenia w czasie I wojny 

światowej na ziemiach polskich zaboru światowej na ziemiach polskich zaboru 
rosyjskiego politycznego tworu rosyjskiego politycznego tworu 
podporządkowanego Niemcompodporządkowanego Niemcom

 miało ono stanowić państwo satelickie miało ono stanowić państwo satelickie 
NiemiecNiemiec

 usytuowane między Bałtykiem a Morzem usytuowane między Bałtykiem a Morzem 
CzarnymCzarnym



Skład JudeopoloniiSkład Judeopolonii
WarstwyWarstwy

uprzywilejowane:uprzywilejowane:
 6 milionów Żydów6 milionów Żydów
 1,8 milionów 1,8 milionów 

NiemcówNiemców

Reszta:Reszta:

 8 milionów Polaków8 milionów Polaków
 5-6 milionów 5-6 milionów 

UkraińcówUkraińców
 4 miliony 4 miliony 

BiałorusinówBiałorusinów
 3,5 miliona Litwini i 3,5 miliona Litwini i 

ŁotyszeŁotysze



Utworzenie państwa żydowskiego Utworzenie państwa żydowskiego 
poza granicami Rzeszypoza granicami Rzeszy

„„[…] Niemcy poprzez utworzenie państwa […] Niemcy poprzez utworzenie państwa 
żydowskiego uzyskaliby nową przestrzeń żydowskiego uzyskaliby nową przestrzeń 
życiową, a Żydzi mogliby wreszcie przystąpić do życiową, a Żydzi mogliby wreszcie przystąpić do 
realizacji, formułowanej od początku XIX wieku realizacji, formułowanej od początku XIX wieku 
idei własnego państwa […]”idei własnego państwa […]”

/E.Gigilewicz, /E.Gigilewicz, Lublinland, Lublinland, w: w: Encyklopedia „białych plam”, Encyklopedia „białych plam”, t.11, t.11, 
RadomRadom  2003, s. 159./2003, s. 159./



Alfred RosenbergAlfred Rosenberg



Reinhard HeydrichReinhard Heydrich



Traktat niemiecko – radziecki o „granicach i przyjaźni” z 28 września 1939 rokuTraktat niemiecko – radziecki o „granicach i przyjaźni” z 28 września 1939 roku    



Ziemie włączone do Rzeszy na mocy Ziemie włączone do Rzeszy na mocy 
dekretu z 8.10.1939r.dekretu z 8.10.1939r.

 woj. poznańskiewoj. poznańskie
 woj. pomorskiewoj. pomorskie
 woj. śląskiewoj. śląskie
 ¾ woj. łódzkiego z Łodzią¾ woj. łódzkiego z Łodzią
 ½ woj. warszawskiego½ woj. warszawskiego
     kilka powiatów kieleckiego i kilka powiatów kieleckiego i 

krakowskiegokrakowskiego



Generalne GubernatorstwoGeneralne Gubernatorstwo

 utworzone 12.10.1939 rokuutworzone 12.10.1939 roku
 podzielone na cztery dystrykty: podzielone na cztery dystrykty: 

krakowski, radomski, lubelski i krakowski, radomski, lubelski i 
warszawskiwarszawski

 stolica: Krakówstolica: Kraków
 Generalny Gubernator: Hans FrankGeneralny Gubernator: Hans Frank





Mapa z książki: Mapa z książki: BB.. Newman' a Newman' a,,  The New EuropeThe New Europe, London 1942, s. 82., London 1942, s. 82.
Zakropkowany obszar – Jewish ReserveZakropkowany obszar – Jewish Reserve



Mapa z książki: Mapa z książki: GG.. Reitlinger Reitlinger,,  The Final SolutionThe Final Solution, London 1953, s. 41. , London 1953, s. 41. 
Zakropkowany obszar - Zakropkowany obszar -  Lublinland Jewish Reserve Lublinland Jewish Reserve



Mapa z książki: M. Gilbert, Mapa z książki: M. Gilbert, The European Powers 1900-1945The European Powers 1900-1945, London 1965, s. 256., London 1965, s. 256.  
Zaczerniony obszar- Lublinland.Zaczerniony obszar- Lublinland.



Nisko w projekcie „Lublinland”Nisko w projekcie „Lublinland”

„„[…] w świetle przedstawionych danych nie ma […] w świetle przedstawionych danych nie ma 
sprzeczności między źródłami informującymi o sprzeczności między źródłami informującymi o 
lokalizacji państwa żydowskiego w okolicach Niska lub lokalizacji państwa żydowskiego w okolicach Niska lub 
Lublina. Pierwsza z tych miejscowości odgrywała Lublina. Pierwsza z tych miejscowości odgrywała 
kluczową rolę w organizowaniu przesiedleń na obszar kluczową rolę w organizowaniu przesiedleń na obszar 
dystryktu lubelskiego, gdyż była położona nad dystryktu lubelskiego, gdyż była położona nad 
przewidywaną rzeką graniczną – Sanem oraz stanowiła przewidywaną rzeką graniczną – Sanem oraz stanowiła 
ważny węzeł kolejowy. Właśnie z tego miejsca wielu ważny węzeł kolejowy. Właśnie z tego miejsca wielu 
Żydów rozpoczynało swoją wędrówkę do nowego Żydów rozpoczynało swoją wędrówkę do nowego 
miejsca osiedlenia […]”miejsca osiedlenia […]”

/E. Gigilewicz, /E. Gigilewicz, Nisko afera, Nisko afera, w: w: Encyklopedia „białych plam”, Encyklopedia „białych plam”, 
t.20, Radom 2003, s. 53./t.20, Radom 2003, s. 53./



Karl Adolf EichmannKarl Adolf Eichmann



Tablica upamiętniająca transport Żydów Tablica upamiętniająca transport Żydów 





Dworzec PKP w NiskuDworzec PKP w Nisku



Synagoga żydowska w NiskuSynagoga żydowska w Nisku
 Synagoga została zbudowana pod Synagoga została zbudowana pod 

koniec XIX wieku. Podczas IIkoniec XIX wieku. Podczas II  wojny wojny 
światowej, hitlerowcy zdewastowali światowej, hitlerowcy zdewastowali 
synagogę. Po zakończeniu wojny w synagogę. Po zakończeniu wojny w 
synagodze mieściły się magazyny synagodze mieściły się magazyny 
PZGS, a w dwóch pozostałych salach PZGS, a w dwóch pozostałych salach 
biura PZZ. biura PZZ. 

 Murowany z cegły budynek synagogi Murowany z cegły budynek synagogi 
został wzniesiony na planie prostokąta został wzniesiony na planie prostokąta 
o wymiarach 17 na 10 metrów, z o wymiarach 17 na 10 metrów, z 
przybudówką od frontu, stanowiącą przybudówką od frontu, stanowiącą 
klatkę schodową. Konstrukcja stropu klatkę schodową. Konstrukcja stropu 
drewniana z belkowaniem i podsufitką. drewniana z belkowaniem i podsufitką. 
Po powojennej przebudowie w Po powojennej przebudowie w 
większości zatarto wystrój zewnętrzny. większości zatarto wystrój zewnętrzny. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/II_wojna_%C5%9Bwiatowa
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Opracowała: mgr Anna BrakOpracowała: mgr Anna Brak
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