Dębica

HISTORIA SPOŁECZNOŚCI
Pierwsza wzmianka o Dębicy pojawiły się w 1293 roku. Osada należała
do możnego rodu Gryfitów. W 1358 r. król Kazimierz Wielki wydał
zezwolenie Świętosławowi Gryficie na lokację osady miejskiej na prawie
średzkim. Przez dekady Dębica rozwijała się jako ważny ośrodek
rzemieślniczo-handlowy. W czasie „potopu” szwedzkiego została
niemal doszczętnie zniszczona. Odrodzenie miasta nastąpiło u schyłku
XVII w. W 1772 r. znalazła się w graniach zaboru austriackiego. W tym
okresie pozbawiono Dębicę praw miejskich. Ożywienie gospodarcze i
wzrost znaczenia nastąpił w drugiej połowie XIX w. W 1856 r. oddano
do użytku linię kolejową z Krakowa. W okresie I wojny światowej miasto
ponownie ucierpiało. W pierwszych latach niepodległej Polski
odbudowywano zniszczenia wojenne. Pod koniec lat 30. Dębica
znalazła się w obszarze Centralnego Okręgu Przemysłowego (COP). Do
miasta przybyli liczni inwestorzy z całego kraju.

Zdjęcie: Pomnik Kazimierza Wielkiego i Świętosława Gryfity
Źródło: https://commons.wikimedia.org

Brak dokumentacji, która wskazywałaby datę rozpoczęcia osadnictwa żydowskiego w
Dębicy. Można przypuszczać, że pojedynczy Żydzi zamieszkali w mieście już w XV
wieku. Początek gminy żydowskiej datuje się dopiero na drugą połowie XVI wieku. Do
połowy XVII wieku życie Żydów dębickich koncentrowało się na Starym Mieście. W
1660 r. w Dębicy wybuchł wielki pożar, który zniszczył część miasta z ratuszem. Wtedy
to powstała osada nazwana Nową Dębicą. Przybywający osadnicy z zewnątrz, częściej
wybierali teren Nowej Dębicy. W tym czasie funkcjonowały dwie odrębne gminy
żydowskie. Według pierwszego spisu przeprowadzonego w roku 1764 w Dębicy
mieszkało 911 Żydów. Społeczność żydowska zajmowała się pośrednictwem w handlu
nieruchomościami i parcelami, a także rzemiosłem, m.in. kuśnierstwem, czapnictwem,
prowadziła gorzelnie, browary, szynki. W XIX w. struktura zawodowa społeczności
żydowskiej nie uległa znacznej zmianie. Można było już wyodrębnić bogatszą grupę
kupców. Wraz z wybuchem I wojny światowej sytuacja gospodarcza Żydów uległa
pogorszeniu. Sytuacja utrzymała się aż do wycofania Rosjan z Dębicy. Miasto było
niemal w całości zrujnowane i spalone. Jednak Żydzi włączyli się na nowo w życie
gospodarcze, pomagając odbudować zniszczone miasto.

Zdjęcie: Synagoga w Dębicy.
Źródło: https://photos.yadvashem.org/

W momencie wybuchu II wojny światowej Dębica była punktem
strategicznym. Już drugiego dnia wojny spadły na miasto pierwsze
bomby. Niemieckie oddziały wkroczyły do Dębicy 8 września.
Następnie powiat dębicki został włączony do dystryktu
krakowskiego Generalnego Gubernatorstwa. W czasie okupacji
zginęło wielu dębiczan, w tym niemal wszyscy Żydzi. Getto
funkcjonowało do 1943 r.

Zdjęcie: Dębiccy Żydzi. Zdjęcie powstało najprawdopodobniej podczas rozbudowy dzielnicy
żydowskiej”(getta).
Źródło: Muzeum Regionalnego w Dębicy

II WOJNA ŚWIATOWA

1939
8 września 1939 r. - wojska niemieckie
wkroczyły do Dębicy; oddziały
Wermachtu podpaliły synagogę;
26 października 1939 r.- Dębica stała się
częścią Generalnego Gubernatorstwa
zarządzanego przez Hansa Franka;
listopad 1939 r. – powołano Judenrat.

1940

1940

zimą 1939–1940 r. - organizowano
ucieczki Żydów na tereny zajęte
przez Związek Radziecki. Wielu
uciekinierów trafiało do więzień pod
zarzutem szpiegostwa na rzecz II
Rzeszy. Z czasem duża ich liczba
powróciła do miasta;
czerwiec 1940 r. - grupa żydowskich
mężczyzn została wysłana
do obozu pracy przymusowej w
Pustkowie.

1942-1943

1942-1943
styczeń 1942 r. – utworzenie przez
Niemców getta;
21 - 25 lipca 1942 r. - pierwszy etap
wysiedlenia, 21 i 25 lipca ludność
żydowska została deportowana
przez Niemców do obozu zagłady w
Bełżcu. Wywieziono od 2 do 4
tysięcy osób, a mniejszą,
wyselekcjonowaną grupę ok. 350
osób przewieziono do obozów
pracy przymusowej w Pustkowie i
Rzeszowie. W trakcie akcji kilkuset
Żydów zastrzelono w samym getcie
i lesie koło Wolicy;
15 listopada 1942 r. – drugi etap
wysiedlenia, ok. 1000 Żydów
zostało wywiezionych do
niemieckiego nazistowskiego obozu
zagłady w Bełżcu;
kwiecień 1943 r. - ostateczna
likwidacja getta.

Lipcowa akcja deportacyjna
w relacji Rubena Siedliskera-Sarida
Po południu gestapowcy zasiedli za stołem w pobliżu
Księżej Łąki, a mieszkańcy getta – jeden po drugim –
przechodzili obok nich całymi rodzinami niczym
owieczki. Osoby, którym Gestapo podpisało i zwróciło
pozwolenia na pracę, wracały na wyznaczone miejsce w
getcie wraz z rodzinami. Osoby, którym nie zwrócono
pozwoleń – czyli ci, którzy ukończyli 40-50 lat, jak również
ci, którym gestapowska komisja nie uznała miejsca
zatrudnienia – zostały zaprowadzone w inne miejsce,
leżące w zagłębieniu terenu poniżej Księżej Łąki. Po
dokonaniu selekcji gestapowcy, przy udziale polskiej
policji i żydowskiej „Służby Porządkowej”, zaczęli
przeczesywać getto, aby sprawdzić, czy w domach i
barakach nie ukrył się żaden Żyd. Znaleźli kilkadziesiąt
osób, „które były na tyle bezczelne, że wolały się ukryć”.
Zaprowadzono jest prosto na cmentarz i rozstrzelano na
miejscu. Owego dnia przybył duży transport kolejowy.
Przywieziono wszystkich Żydów z Tarnobrzega i
Rozwadowa. Zgromadzono ich na tzw. dolnym placu
(poniżej Księżej Łąki). Gestapowiec odpowiedzialny za
doprowadzenie nowo przybyłych na miejsce zbiórki,
kierując się kaprysem, wybrał i skierował na górny plac
tylko czterech lub pięciu mężczyzn z transportu. Rozpadał
się deszcz, a Księża Łąka zamieniła się w bagno. Żydzi z
Dębicy,
Sędziszowa,
Ropczyc,
Wielopola,
Pilzna,
Tarnobrzega i Rozwadowa czekali na rozkaz drżąc z
przerażenia.

Esesmańskie anioły śmierci pilnowały, aby tłum stał równo,
podzieliwszy ludzi na kilka grup. Nagle rozległa się
komenda: „Klęknąć!”. Potężny tłum mężczyzn, kobiet i
dzieci uklęknął w błocie. Gestapowcy przechadzali się
wśród rzędów klęczących ludzi i wybrali spośród nich
około 180-200 osób. Esesmani umieścili ich na
ciężarówkach i wywieźli na skraj lasu porastającego Łysą
Górę w Dębicy-Wolicy. Całą grupę zaprowadzono do lasu,
tam rozstrzelano, po czym wrzucono do zbiorowej mogiły –
wykopanej przez polskich junaków. Zwieńczeniem tej
strasznej zbrodni był rozkaz, aby junacy zasypali mogiłę.
Miało to miejsce 7. dnia miesiąca Aw 5702 roku (21 lipca
1942 r.). Tego samego dnia pod wieczór cała reszta, czyli
około 4000 Żydów, w tym 2000 żydowskich mieszkańców
Dębicy, zaprowadzono na stację kolejową i wysłano na
wschód w zamkniętych wagonach. Transport pojechał do
obozu śmierci w Bełżcu. Zaledwie kilku osobom udało się
wyskoczyć z pędzącego pociągu.
Źródło:https://www.jewishgen.org/Yizkor/debica/demp141.html

Zdjęcie: Dębica.Pomnik ofiar egzekucji w lesie Wolica
Źródło:https://sztetl.org.pl/

Zdjęcie: Dębica. Dworzec kolejowy 1916 r.
Źródło: https://fotopolska.eu/1153840,foto.html?o=b63506

Akcja w Dębicy. Relacja Lonki Gertel.
W tej chwili gdy inni ludzie sycili swe oczy widokiem przejawów z
natury, odrywając się od swych codziennych zajęć, gdy młodzież
poddając się zewowi krwi spacerowała, startując wesoło –
dzielnica żydowska umarła, skostniała leżała. Choć była to
niedziela, nie było słychać ni krzyku rozbawionej zazwyczaj
dziecięcej gromadki, ni śmiechu i rozmów młodzieży
przedwcześnie dojrzałej. W ten dzień zazwyczaj wielki był ruch w
dzielnicy, bo wolny ten dzień od pracy każdy opuszczał duszne i
ciasne mieszkania i godzinami całymi spacerował po tej jednej
ulicy żydowskiej. Ale ten niedzielny dzień 21 lipca zupełnie inne
miał oblicze.

Przez ulice szybko przebiegały jakieś dziwne posępny
postacie, a gdy się spotkało dwóch znajomych cicho,
trwożliwie do siebie szeptali:
– O Boże! Co to będzie? Wiesz pono jutro akcja.
– Co?
– Drugi który widocznie w tej chwili się o tym dowiedział,
cały się skurczył, jak gdyby bo jakieś ból chwycił i tylko te
dwa słowa mógł powiedzieć: „O moje dzieci!” […]
Parny, gorący wieczór letni przesycony parą wodną. Niebo
ciemne bez gwiazd. Niebo pochmurne ze zwisającymi
chmurami. Wiatr podnosi się i rwał odzież, włosy, skakał po
domach i piekielne wydawał głosy. Taki to był wieczór, gdy
wozy wiozące ludzi z Radomyśla i Pilzna nadjechały do
dzielnicy. Upiorne postaci ludzkie o rozwichrzony włosach,
rozpiętych zgniecionych ubraniach, szlochające postacie
ludzkie którym parę godzin temu zabito mężów, ojców,
matki, braci. Umieszczono ich na polanie, tam mieli
nocować by na drugi dzień poddać się drugiej egzekucji.
Tym razem z dębickimi ludźmi razem. […] Znajdowali się na
łące straceńców, gdzie setki ludzi zrozpaczonych, do
ostatniej granic zdrętwiałych rwało się do życia i opłakiwało
straconych swych bliskich. […] ta łąka z ludźmi wołającymi o
pomoc do Boga to jest nagą, bezwzględną prawdą. I do tej
łąki oni należeli. Los tej łąki był ich losem. Bo byli Żydami,
bezbronnymi z którymi można robić co się komu żywnie
podoba. Bo byli Żydami, których można sponiewierać, deptać
i brutalnie zabijać!.[…]Zaczęła się egzekucja. Policja
żydowska zabrała od ludzi kenkarty i stosami ułożyła na ich
zielonym stoliku. Rozpoczęło się pieczętowanie kart. Brak
pieczątki oznaczał wysiedlenie, jak oni to pięknie nazywali
jazdą do Bełżca.[…]

Ci bez pieczątek stali bladzi, zrezygnowani. Ich czekało
wysiedlenie.
Wysiedlenie
w
nieznane.
Gestapowcy
z
rewolwerami w rękach chodzili między ludźmi. Padł ich rozkaz:
„Wszyscy bez pieczątek na łąkę!” Zapełniła się łąka kobietami i
mężczyznami i dziećmi. […] Setki ludzi bez pieczątek, pod eskortą
żołnierzy udało się na dworzec. Tam załadowano ich do stojących
wagonów o zakratowanych oknach. […] Dzieci płakały, kobiety
lamentowały, a mężczyźni bladzi, zdenerwowani szli ze
spuszczonymi głowami. Zamknęły się za nimi wrota wolności,
minimalnej wprawdzie – wrota życia. Zagwizdała lokomotywa,
pociąg ruszył uwożąc ze sobą straceńców.
Źródło:AŻIH, Relacje i zeznania ocalałych, 301/4831, Relacja Lonki Gertel

Zdjęcie: Cmentarz żydowski w Dębicy
Źródło: https://commons.wikimedia.org

