
Kołomyja



Kołomyja była polskim miastem królewskim, które zostało założone
w latach 1366 - 1370. Pierwsza wzmianka o osadnictwie żydowskim w
Kołomyi pochodzi z XIII wieku. 
Od pierwszego rozbioru (1772) do 1918 roku była pod panowaniem
Austrii (Monarchia Habsburska, następnie Monarchia Austro-
Węgierska). Od 1918 do 1939 była miastem w granicach               
II Rzeczypospolitej. 
W przededniu wybuchu II wojny światowej w Kołomyi mieszkało
około 44 000 osób, w tym około 18 000 Żydów.

HISTORIA SPOŁECZNOŚCI

Rynek w Kołomyi przed II wojną światową
Źródło: http://grafik.rp.pl/g4a/1047063,557264,9.jpg



Kołomyja w okresie od września 1939 r. do czerwca 1941 r.
znajdowała się na terenie okupowanym przez ZSRR. Latem 1941
roku przeszła z okupacji sowieckiej do niemieckiej. Od tego czasu
znajdowała się w okręgu Galicja - piątym okręgu Generalnego
Gubernatorstwa. Nadzór nad administracją cywilną sprawował z
Krakowa gubernator generalny dr Hans Frank.

Żydzi przed Synagogą w Kołomyi
Żródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Bundesarchiv_Bild_183-2008-0714-
500,_Kolomyja,_Juden_vor_Synagoge.jpg



1941

1941

W październiku Niemcy 

 aresztowali, a następnie

dokonali egzekucji na około

3000 Żydów z Kołomyi 

w Szeparowcach (wieś 

nieopodal Kołomyi).

 

W listopadzie doszło 

do egzekucji około 500 Żydów

w Szeparowcach.

 

 

I I  WOJNA ŚWIATOWA



1942

1942

W marcu Niemcy stworzyli getto

podzielone na trzy strefy, w których

ulokowali prawie 18 000 Żydów 

z Kołomyi i okolic. 

 

W kwietniu miała miejsce pierwsza

deportacja z Żydów z Kołomyi 

do obozu zagłady w Bełżcu

(deportowani byli również Żydzi 

ze Śniatynia, Pieczyniżyna

i Zabłotowa) około 3000 - 5000 osób.

 

We wrześniu doszło do kolejnej

deportacji z Kołomyi (deportowani

byli również Żydzi z Kosowa, Kut,

Horodenki,  Śniatynia,  Obertyna,

Zabłotowa, Pistynia, Jabłonowa,

Rożnowa, Peczeniżyna i Gwoźdźca).

 

W październiku Niemcy deportowali

około 4000 Żydów z Kołomyi 

do Bełżca.



1943

1943

Na przełomie lutego i marca

nastąpiła likwidacja getta 

w Kołomyi. Około 2 000

pozostałych przy życiu Żydów

zostało zamordowanych przez

rozstrzelanie.



Fragment wspomnienia Rut (Ruty) Wermuth, ocalałej
z transportu z Kołomyi do obozu zagłady w Bełżcu.

Zdjęcie:  Rut (Ruta) Wermuth, 1943 r. Rok wcześniej wskoczyła z pociągu jadącego do Bełżca.
Źródło: Ruta Wermuth, Spotkałam Ludzi. Historia o tragicznym początku i niezwykłym zakończeniu,
Poznań 2002

"We wrześniu 1942 nakazano całej ludności getta
zgromadzić się na dziedzińcu Judenratu w celu rzekomej
rejestracji. Stawiło się około 5000 ludzi. Powszechnie
stosowaną przez nazistów drogą selekcji wybrano z tego
tłumu blisko 300 osób i polecono im przejść na prawą
stronę, która oznaczała życie. Pozostałych otoczonych
kordonem ukraińskiej policji i SS-manów ze specjalnie
szkolonymi psami, popędzono na dworzec kolejowy.



Po najokrutniejszej masowej akcji eksterminacyjnej, jaka
odbyła się w kołomyjskim getcie, ogromna, milcząca
kolumna posuwała się wolno w stronę dworca kolejowego.
Pomimo odgłosu szurania tysięcy stóp było niesamowicie
cicho. Od czasu do czasu zakwiliło dziecko, szybko uciszone
przez trzymającą je w ramionach matkę. Zresztą w tym
tłumie niewiele było dzieci, niewielu starców. Te najsłabsze      
z istot ludzkich zniszczył już o wiele wcześniej terror, głód           
i choroby grasujące nieprzerwanie w zamkniętym od
wczesnej wiosny tego roku getcie.

Zdjęcie przedstawiające deportację z Kołomyi do Bełżca
Źródło: Muzeum i Miejsce Pamięci w Bełżcu



Ulice miasta były puste. Ale za szczelnie zamkniętymi             
i zasłoniętymi oknami mijanych domów wyczuwało się milczącą
obecność bardziej szczęśliwych i uprzywilejowanych jego
mieszkańców. Tych, którym pozwolono jeszcze nosić miano ludzi,  
 w  odróżnieniu od tłumu gnanego w tej chwili środkiem jezdni.
 
Gdzieś w samym jego środku byliśmy i my. Ja, tata i mama.
Milczeliśmy. Nikt w tym tłumie nie rozmawiał. Jeszcze wciąż
byliśmy razem. Jeszcze wciąż czuliśmy ciepło przepływające
przez nasze połączone ręce. Droga do dworca kolejowego           
w naszym mieście była daleka. Może zdarzy się jakiś cud?
Może Wszechmogący, którego zawsze tak adorowaliśmy,
objawi w końcu swoją obecność? Mimo trwającego od
miesiąca terroru wciąż nie znałam całej okrutnej prawdy           
 o tym, co przydarzyło się starszym braciom, ponieważ rodzice
małymi kłamstwami i przemilczeniami starali się w ten
straszny czas utworzyć wokół mnie rodzaj niewidzialnego
muru ochronnego, i w pewnym stopniu nawet im się udawało.
Pięcioosobowa niegdyś rodzina skurczyła się obecnie do nas
trojga. Mnie powiedziano, że bracia gdzieś wyjechali. Że
wrócą. Kiedyś. Po wojnie. Magiczny czas, magiczne dwa słowa,
które miały stanowić klucz do rozwiązania wszelkich
problemów. Ale ja nie byłam już dzieckiem. W takim czasie
dojrzewa się szybciej. Widziałam i wiedziałam, co dzieje się
wokół. Ale dobrze było udawać nieświadomość. Dobrze
chować się w cieniu rodzicielskich skrzydeł i zdać się na ich
mądrość i zapobiegliwość. Do tej pory się udawało, więc
dlaczego nie miałoby tak trwać nadal?



Cud się nie zdarzył. W zasięgu wzroku ukazał się budynek
dworca kolejowego, ale nas pognano jeszcze dalej, w kierunku
rampy kolejowej. Tam czekał na szynach długi, bardzo długi
skład bydlęcych wagonów. Rozsuwane drzwi były szeroko
otwarte na przyjęcie ładunku, a wokół unosił się gryzący odór
chloru, którym obficie spryskano wnętrza wagonów. Tłum
zafalował. Karna dotąd kolumna załamała się i zmąciła. Nad
placem rozległ się ogromny krzyk. Krzyk ostatecznej rozpaczy
z pięciu tysięcy gardzieli. Czy ja również krzyczałam? Jeżeli
tak, to nieświadomie. Tak jak wszyscy wokół. Zdawało się, że
już nic i nikt nie opanuje tego chaosu. Ale rozległy się strzały     
i wbiegła dodatkowa jednostka ukraińskiej milicji. W ich
rękach i w rękach gestapowców pojawiły się długie bykowce,
którymi zaatakowali oszalały ze strachu tłum. Teraz rozpętało
się piekło. Szczekały psy, rozlegał się świst bykowców.

Zdjęcie przedstawiające deportację z Kołomyi do Bełżca
Źródło: Muzeum i Miejsce Pamięci w Bełżcu



We wszechogarniający krzyk wdarły się gardłowe komendy
Niemców i plugawe nawoływania Ukraińców. Okrzyki:
Vorwärts, los, los, schnell, schnell i „dalej, wy żydowskie,
przeklęte świnie” zlały się w jedno. Ludzie, starając się unikać
uderzeń, wspinali się szybko na wysokie progi wagonów,
pomagając sobie nawzajem, aby znaleźć się we względnie
bezpiecznym – według ich mniemania – wnętrzu. 
 
Fala za falą, poganiani i lżeni, szybko zapełniali wagony.           
 A kiedy wewnątrz było ich już tyle, że zdawało się niemożliwe,
aby ktokolwiek mógł się jeszcze zmieścić, do środka wagonu
wskoczył – strzelając z pistoletu i wymachując na wszystkie
strony bykowcem – pijany ukraiński milicjant. 
 
Metoda była starannie opracowana. W jej wyniku ludzie
znajdujący się najbliżej niego wprost włazili na siebie, aby
ustrzec się razów. Wytwarzała się luka, w którą wrzaskami         
 i gwałtem wciskano następną gromadę ludzi. W końcu ciężkie
wierzeje zasunęły się ze złowrogim zgrzytem, a odgłos młotów
wbijających w nie gwoździe ostatecznie przypieczętował los
znajdujących się wewnątrz ludzi. A ogromny krzyk nadal
unosił nad tym szczególnym „frachtem” i nie zamilkł nawet na
chwilę, aż do późnego popołudnia, kiedy ciężko załadowany
pociąg wreszcie ruszył. Dokąd? Nie ulegało wątpliwości, że ku
Ostatecznej Zagładzie.



Gdzieś w jednym z wielu wagonów znajdowałam się ja z moimi
rodzicami. Wciąż jeszcze byliśmy razem. Rodzice zapewne
dziękowali Bogu, że raz po raz traciłam przytomność, ponieważ
to, co działo się wewnątrz wagonu przekraczało najśmielsze
wyobrażenia o dniu Sądu Ostatecznego. Nie wiadomo, jak
długo to trwało. Godziny? Wieczność całą? Kiedy w pewnej
chwili odzyskałam świadomość, byłam tam nadal. Na samym
dnie piekieł. 
 
W wagonie, w którym z trudem można było pomieścić pięćdziesiąt,
może sześćdziesiąt osób, a w którym upchano ich około dwustu...
Krzyk, smród, dusząca chlorem duchota. Poprzez krzyk i stukot kół
słychać strzały. Jak długo to już trwa? W przebłyskach świadomości
zdaję sobie sprawę, że stoimy nadzy1, przyciśnięci do drewnianej
ściany wagonu, a rodzice ze swoich mocno splecionych ramion
utworzyli nade mną coś w rodzaju ochronnego dachu i tylko dzięki
temu wciąż jeszcze żyję. Ci, którzy znaleźli się pośrodku,
prawdopodobnie już nie żyli, chociaż wciąż jeszcze stali. Nie było
możliwości, żeby upaść czy osunąć się na podłogę... 
 
Nagle odczuwam powiew świeżego powietrza. Wokół nas zrobiło się
jak gdyby trochę luźniej. Słyszę, jak mama szepcze mi do ucha:           
 – Słyszysz mnie, córeczko? Jeżeli rozumiesz, co do ciebie mówię,
skiń głową. Kilku młodym ludziom udało się zrobić wyrwę w ścianie
wagonu i teraz po kolei wyskakują. My postanowiliśmy też to zrobić.
Najpierw wyskoczy tata, potem ty, a ja na końcu. Jedziemy teraz
przez las. Jest noc. Jeżeli ci się uda, postaraj się schronić w lesie. Ukryj
się tam.  Nic się nie bój, potem cię odszukamy...



Skinęłam głową, że rozumiem. Zanim

zdołałam się zorientować, co się dzieje,

jakieś silne ręce uniosły mnie i wypchnęły

przez ciasny otwór. Wisiałam tak chwilę,

wciąż jeszcze podtrzymywana pod pachy,

zachłystując się pędem powietrza. 

 

Ale nie na długo. Podtrzymujące mnie ręce

rozwarły się i poleciałam w ciemną

przepaść. Obudziło mnie zimno. Długo nie

mogłam sobie przypomnieć, gdzie jestem     

i co się ze mną działo. 

 

Wreszcie powoli, bardzo powoli straszna

rzeczywistość zaczęła powracać do mojej

świadomości. Poruszyłam się. Usiłowałam

unieść powieki, ale nadal nic nie

widziałam. Kiedy podniosłam rękę do

oczu, poczułam coś ciepłego i lepkiego.      

Z rozbitej głowy spływała struga krwi      

i zalewała mi oczy. Z trudem usiadłam.



Światło. Dopiero po chwili zdałam sobie sprawę, że słyszę szum
drzew i śpiew ptaków. Ze zdziwieniem stwierdziłam, że znajduję się
w środku lasu i że w pobliżu nigdzie nie widać torów.                            
 
Nie pamiętałam, czy sama zdołałam się od nich odczołgać. Może to
ktoś z uciekających, stwierdziwszy, że jestem nieprzytomna,
odciągnął mnie z niebezpiecznej strefy? Nagle serce zaczęło mi bić
z nadzieją. A może to rodzice? A może zaraz wyjdą zza jakiegoś
krzaka, obejmą mnie swoimi mocnymi, opiekuńczymi ramionami  
 i wszystko będzie jak dawniej?
 
Łudziłam się na próżno. Od tej pory nic nie miało już być jak
dawniej. Byłam w tym lesie sama. Naga i ranna, zdana tylko na
siebie. Długo nie ruszałam się z miejsca. Ptaki już umilkły i tylko od
czasu do czasu rozlegał się jakiś pojedynczy trel. Zerwałam garść
trawy i wytarłam krzepnącą krew. Wciąż jeszcze ciekła, ale już nie
tak obficie..."


