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HISTORIA

Przemyśl w roku 1620
Żródło: https://www.jewishgen.org/yizkor/przemysl/prz005.html

Według źródeł historycznych już w 1030 r. w Przemyślu
zamieszkiwali Żydzi. Najprawdopodobniej prowadzili oni tutaj
faktorię handlową. W 1419 r. wzmiankowane jest istnienie ulicy
żydowskiej, prawdopodobnie na obszarze przeznaczonym
specjalnie dla tej ludności. Pierwsza wzmianka o przemyskiej
synagodze pojawia się na kartach historii prawie sto lat później, w
1518 roku. Mniej więcej w tym samym okresie w mieście istniało 5
domów żydowskich oraz mykwa. W połowie XVI wieku w Przemyślu
mieszkało 18 rodzin żydowskich oraz funkcjonowała drewniana
synagoga. Sto lat później populacja żydowska tego miasta
zwiększyła się do 900 osób.

Widok na dzielnicę żydowską przed I wojną światową
Żródło: https://www.twierdzaprzemysl.org

Po pierwszym rozbiorze Polski w 1772 r. Przemyśl znalazł się pod
panowaniem austriackim, co tymczasowo pogorszyło status
prawny Żydów w mieście, w tym okresie mieszkało ich tu około
1700. Liczba ludności żydowskiej w Przemyślu nadal jednak rosła,
osiągając w 1870 r. 5 692 osób, czyli 38,2% ogółu, a w 1910 r. 16
062 osoby, czyli 29,7%. Szybki wzrost liczby mieszkańców
żydowskich w mieście doprowadził w 1822 r. do założenia
nowego cmentarza przy ulicy Słowackiego i budowy kilku nowych
synagog.

Przemyśl panorama, 1918.
Żródło: Biblioteka Narodowa

W czasie I wojny światowej okupanci rosyjscy wywieźli z
Przemyśla wszystkich Żydów, którzy powrócili dopiero po
wypędzeniu Rosjan z miasta. W 1921 r. w Przemyślu mieszkało 18
360 Żydów, którzy stanowili 38,8% ogółu jego mieszkańców. W
okresie międzywojennym nastąpił rozkwit organizacji i instytucji
żydowskich, a wpływy syjonistyczne zyskały głównie kosztem
ortodoksyjnej partii Agudas Yisroel. Również Bund stał się w
latach 30. ważną siłą polityczną. W 1928 r. na 48 miejsc w
przemyskiej radzie miejskiej Żydzi zdobyli 18, a syjonistyczny
lekarz Henryk Reichman został zastępcą burmistrza.

II WOJNA ŚWIATOWA
W 1939 r. w Przemyślu zamieszkiwało
około 20 000 Żydów. Po wybuchu II
wojny światowej, wielu żydowskich
uciekinierów z terenów położonych
dalej na zachód schroniło się w
mieście. Po zajęciu Przemyśla Niemcy
spalili Starą Synagogę oraz synagogę
Tempel. W ramach represji wobec
ludności żydowskiej, aresztowali i
zamordowali 600 osób, z czego
większość stanowili przedstawiciele
inteligencji. W ostatnich dniach
września większość Żydów została
wygnana do sowieckiej strefy
okupacyjnej (miasto zostało
podzielone na dwie części), na terenie
zajętym przez Niemców pozostało 66
osób. W okresie od września 1939 r.
do czerwca 1941 r. część miasta była
zajęta przez wojska sowieckie.
Władze sowieckie deportowały do
Rosji ok. 7000 Żydów.

Jesienią 1941 r. w części
Przemyśla zwanej Garbarzami
Niemcy utworzyli żydowską
dzielnicę mieszkaniową, w
której mieli się osiedlić Żydzi
mieszkający wcześniej
w innych częściach miasta.

1941

3 lipca 1942 r. komisarz miasta Bernhard
Giesselmann wydał rozporządzenie
dotyczące odgraniczenia dzielnicy
żydowskiej z datą wejścia w życie od 16
lipca. Rozporządzenie ustalało dokładne
jej granice.
27 lipca 1942 r. starosta przemyski
Heinisch wydał dekret nakazujący
przesiedlenie wszystkich Żydów (ok. 10
000 osób) do getta w Przemyślu. Ze
względu na fakt, że getto nie mogło

1942

pomieścić tak wielu mieszkańców,
Niemcy niemal natychmiast przystąpili do
ich likwidacji. Również 27 lipca, nakazano
przesiedlenie wszystkich Żydów z
powiatu przemyskiego, około 6500 Żydów
z przemyskiego getta zostało wysłanych
do niemieckiego obozu zagłady w Bełżcu.
31 lipca do Bełżca deportowano 3000
osób, a trzy dni później na śmierć
wysłano kolejne 3000.
17 listopada 1942 r. miała miejsce
następna deportacja do niemieckiego
obozu zagłady w Bełżcu wywieziono
około 3500 Żydów. Deportacjom
towarzyszyły egzekucje ludzi starszych i
chorych.

1943-1944

Getto było stopniowo
i systematycznie
likwidowano do
lutego 1944 r.

Jak już wskazano jesienią 1941 r. w części Przemyśla zwanej
Garbarze Niemcy utworzyli żydowską dzielnicę mieszkaniową, do
której mieli przeprowadzić się Żydzi zamieszkujący dotychczas w
innych częściach miasta. Przeprowadzka trwała do lata 1942r, w
lipcu na mocy zarządzenia wydanego przez niemieckiego komisarza
miasta Bernharda Giesselmanna dzielnicę żydowską zamieniono na
getto. W gettcie tym została zgromadzona cała żydowska ludność
miasta w liczbie 17.428 osób, jego opuszczenie zagrożone zostało
karą śmierci.

Mapa getta w Przemyślu
Źródło: Ytzkor Book Przemysl

Krystyna Królik tak opisała getto:
"Na getto wybrano dzielnicę najuboższą
za miastem, oddzieloną od miasta
torem kolejowym, tzw. Garbarze o
małych zapadłych budynkach.
Aryjczycy
niechętnie opuszczali swe domy i
niechętnie szli na zamianę mieszkań.
W dzielnicy Wilcze, przeznaczonej
również na getto, mieszkańcy mający
tam swe gospodarstwa, zagrozili
nożami Żydom, usiłującym tam osiąść,
tak że istotnie Wilcze z obrębu getta
wyłączono. Getto zostało ponownie
ogrodzone, a każdemu kto nie zdążył
dotrzeć do getta, groziło rozstrzelanie.
Ludzie za drutami błagali, by
wpuszczano ich do środka. W tym
czasie wydawało się straszne
pozostawanie poza drutami. Było wtedy
16 tysięcy Żydów, 2 metry kwadratowe
na osobę, ciasnota straszna. Dużo ludzi
na dworze pod gołym niebem, na
podwórkach piecyki i kuchenki. Spali
ludzie na strychach i w izbach w
ciasnocie niebywałej. Przybysze biadali
nad tym, że potracili mieszkania. Był
już głód, co drugi człowiek był
spuchnięty z głodu".

Akcje deportacyjne rozpoczęły
się tuż po utworzeniu getta.
Ludność żydowska została
zaskoczona tak szybkim
rozwojem wypadków, tym
bardziej, że przez długie
miesiące Przemyśl uchodził za
bezpieczną przystań dla Żydów.
Osoby niezdolne do pracy oraz
niezdolni do chodzenia chorzy
zostali rozstrzelani. Od
pozostałych w gettcie Niemcy
zażądali zwrotu kosztów za
przygotowanie transportu.

Tak o akcji deportacyjnej z początku sierpnia 1942 roku
mówiła Regina Alma:
"Po przyjściu męża do domu nie mieliśmy chwili do stracenia.
Trzeba było za godzinę być spakowanym, gotowym do odjazdu. O
jakichkolwiek przygotowaniach do podróży mowy być nie
mogło. Znaną nam była aż nadto treść ulotek i afiszów wedle
których kara śmierci czekała tego, kto nie stawi się na placu.
Strzelanym miał być ten kto się będzie ukrywał, a nawet i ten kto
te afisze będzie niszczył. Toteż dokładnie o wyznaczonej porze,
byłam z mężem na placu. Tu zastałam tysiące wysiedleńców, a
raczej skazańców. Wszyscy już od rana, czyli od godz. 10 czekali
z dziwną rezygnacją na dalszy bieg wypadków. Nikt wtedy nie
zdawał sobie sprawy z grozy sytuacji. Wszyscy przekonani byli,
że istotnie o wysiedlenie idzie, o wyjazd na pracę do której
Niemcy zaciągali przeważnie młodych, zdrowych ludzi. To też
kobiety, które przybyły na plac, starały się o jak najmłodszy
wygląd, by ich od pracy nie wyłączać. Zebrani na placu czekali w
uszeregowanych kolumnach, w jednym rzędzie po 10 osób.
Wydany był rozkaz by siedzieć i z miejsca się nie ruszać.
Porządku

pilnowali

gestapowcy,

SS-owcy,

szupowcy,

psy

policyjne w liczbie około 100, którzy wcale nie objawiali
wysiedleńcom współczucia. Ordnerzy żydowscy starali się
podać przynajmniej wodę spragnionym. Nikt nie orientował się
jeszcze w sytuacji, mimo że im niespodziewanie na placu
odebrano bagaż, jaki wedle zarządzeń każdy w ilości 10 kg mógł
zabrać ze sobą.

Każdy z tych nieszczęśliwców zadowolony był, że uniknął losu
chorych i starych których rozstrzeliwano na placu Mikołaja lub
wywożono na autach na cmentarz i do Grabowie i tam
rozstrzeliwano (…) Po 2 godzinach wyczekiwania coś mnie
tknęło. Chciałam się pożegnać z synem, który będąc w pracy w
czasie, kiedy myśmy wyszli na plac na niespodziewane
zarządzenie Judenratu. Nie przeczuwał, że traci w tej chwili
rodziców. Wstałam i nie zważając na pełniących służbę
gestapowców wolnym krokiem wyszłam z czworoboku mojego i
plac opuściłam(…)"

