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Oddzia³ w Rzeszowie
80 lat od „Akcji Reinhard”
W 2022 r. mija 80. rocznica od rozpoczêcia eksterminacji ludnoœci ¿ydowskiej na terenie
Generalnego Gubernatorstwa, czyli tzw. Akcji Reinhard. By³ to pocz¹tek realizacji szeroko
zakrojonego planu w³adz III Rzeszy o wymordowaniu ¯ydów europejskich. Decyzja zosta³a
podjêta w 1941 r., a jej realizacja zaczê³a siê od agresji III Rzeszy na ZSRS. Razem z wojskiem
niemieckim na jego teren wkroczy³y specjalne grupy operacyjne hitlerowskiej policji
bezpieczeñstwa i s³u¿by bezpieczeñstwa (Einsatzgruppen), które rozpoczê³y masowe mordy
na mieszkaj¹cej tam ludnoœci ¿ydowskiej.

Deportacja mieleckich ¯ydów

Deportacja ¯ydów z Mielca w dniu 9 marca 1942 r., zbiórka na mieleckim Rynku (Fot. K. Hippert)

Andrzej Krempa historyk regionalny
Mielec by³ pierwszym miastem w GG, w którym dokonano deportacji w ramach „akcji Reinhardt”, czyli zag³ady ¯ydów z Generalnego Gubernatorstwa i Okrêgu Bia³ostockiego.
W dniu 7 marca 1942 r. mielecka Rada ¯ydowska (Judenrat) zaczê³a wydawaæ karty rejestracyjne dzieciom poni¿ej 12-go roku ¿ycia i starszym osobom, powy¿ej 60-go roku
¿ycia; niektórzy mieszkañcy zaczêli opuszczaæ miasto.
O tym, ¿e deportacja jednak bêdzie, wiedzia³
prezes mieleckiego Judenratu dr Fink. W dniu
7 marca 1942 r., za zgod¹ Niemców wyjecha³
z ca³¹ rodzin¹ do Radomyœla Wielkiego.
Prezesem Judenratu po doktorze Finku zosta³ szewc Izaak Kap³an. Wed³ug powszechnej opinii, by³ on kolaborantem gestapo. On
to rozpuœci³ pog³oskê, ¿e jeszcze da siê sytuacjê uratowaæ, o ile ludnoœæ ¿ydowska z³o¿y
okup. W dniu 8 marca gestapo za¿¹da³o kontrybucji w zamian za pozostawienie mieleckiej gminy ¿ydowskiej w spokoju. Niemcy
za¿¹dali pó³ miliona z³otych, 10 kg kawy, 10
kg herbaty, futra i buty z cholewami dla ca³ego personelu gestapo. W ten sposób hitlerowcy przejêli ukryte przez ¯ydów kosztownoœci. Tê metodê w przysz³oœci powszechnie
stosowano w innych miastach. Rano 9 marca
1942 r., oko³o godziny 5.00, rozpoczê³a siê
akcja wysiedleñcza. ¯ydzi dostali pó³ godziny na spakowanie najniezbêdniejszych rze-

czy i opuszczenie mieszkañ. ¯ydów spêdzano na Rynek, gdzie odbywa³a siê wstêpna selekcja.
Wœród strza³ów, huku i dobijania siê do
bram ¿ydowskich domów, rozpoczê³a siê akcja deportacyjna. M³odych mê¿czyzn zdolnych do ciê¿kiej pracy skierowano do obozu
pracy w Pustkowie. Tê grupê osobiœcie dobiera³, przy pomocy gumowej pa³ki, Lagerführer
obozu Oberscharführer Ernst Kops
W bocznych uliczkach dochodzi³o do rozstrzeliwañ s³abych i chorych. Samochody ciê¿arowe jeŸdzi³y tam i z powrotem wo¿¹c starców i kaleki niemog¹ce chodziæ. Niektórzy
próbowali siê ukryæ na poddaszach lub piwnicach swoich mieszkañ, ale szybko byli znajdowani i rozstrzeliwani. Zw³oki, na polecenie
mieleckiego gestapowca Zimmermanna, Polacy zbierali na furmanki i odwozili na kirkut
przy dzisiejszej ulicy Traugutta, gdzie zostali
pochowani. Pozostali na Rynku ¯ydzi zostali
uformowani w kolumnê i pod eskort¹ SS-manów, ¿andarmerii niemieckiej i policji granatowej skierowani w kierunku Chorzelowa, na
lotnisko do hangarów lotniczych. W d³ugim
„pochodzie œmierci” zginê³o wielu ciê¿ko chorych i niepe³nosprawnych. Czêœæ zosta³a zastrzelona podczas ucieczki w okolicy stacji kolejowej oraz cmentarza katolickiego. Tylko
nielicznym uda³o siê uciec; ukrywali siê potem
w okolicznych lasach. Deportacji, prawdopodobnie za zezwoleniem gestapo, uniknêli
cz³onkowie Judenratu i ich rodziny. Po po³u-

20 stycznia 1942 r. odby³a siê konferencja w Wannsee k. Berlina, na której ustalono
szczegó³y dotycz¹ce Zag³ady ludnoœci ¿ydowskiej. Planami ludobójczymi Niemcy zamierzali
obj¹æ 11 mln ¯ydów z obszarów okupowanej Polski z krajów satelickich, pañstw neutralnych,
a tak¿e z Wielkiej Brytanii.
Eksterminacja ludnoœci ¿ydowskiej trwa³a praktycznie do zakoñczenia II wojny œwiatowej.
Jej najwiêksze nasilenie przypada na 1942 r. ¯ydzi ginêli w obozach zag³ady, obozach
koncentracyjnych i obozach pracy oraz w egzekucjach i gettach. Tylko na terenie Generalnego
Gubernatorstwa do koñca 1942 r. wymordowano prawie 2 mln. ludzi.
Dr hab. prof. UR El¿bieta R¹czy
IPN Rzeszów
dniu Mielec opustosza³, miasto zgodnie z hitlerowskim planem sta³o siê Judenrei, tj. wolne
od ¯ydów.
By jakoœ „uzasadniæ” wobec pozosta³ych
mieszkañców Mielca eksterminacjê, dêbicki
starosta powiatowy Schlüter wyda³ obwieszczenie informuj¹ce, ¿e ludnoœæ ¿ydowska musia³a opuœciæ domy ze wzglêdu na brak mieszkañ. Po deportacji niektóre budynki po¿ydowskie by³y wyburzane. Mieszkania po¿ydowskie
oraz sklepy ¿ydowskie zaraz po deportacji zosta³y pozamykane i opieczêtowane. Dopiero po
opró¿nieniu tych pomieszczeñ przez specjalne
ekipy, upowa¿nionych Niemców i volksdeutschów, zabieraniem resztek zajêli siê szabrownicy z miasta i okolicznych wsi. Dopiero zakazy w³adz niemieckich zatrzyma³y ten proceder.
Pierwsze kolumny ¯ydów dotar³y do Chorzelowa ju¿ oko³o godziny 8.00 rano, a przemarsz trwa³ oko³o trzech godzin. Trasa wiod³a
dzisiejsz¹ ulic¹ Sienkiewicza. W czasie przemarszu osoby chore i niedo³ê¿ne rozstrzeliwano na miejscu. S³abszych i chorych wyci¹gano
z kolumny, a nastêpnie zawo¿ono samochodami na ³¹kê do Borku, przysió³ku wsi Z³otniki,
w niedalekiej odleg³oœci od lotniska i tam ich
rozstrzeliwano (dzisiaj to mogi³a zbiorowa
przy ul. Œwierkowej).
Pozostali przy ¿yciu ¯ydzi po przybyciu na
lotnisko zostali zgromadzeni w dwóch hangarach, gdzie nast¹pi³a ostateczna selekcja. Wybrano nastêpn¹ grupê oko³o 150-200 mê¿czyzn do obozu w Pustkowie. Grupa ta pieszo
do³¹czy³a do wczeœniej wyselekcjonowanej
grupy na Rynku mieleckim i oczekuj¹cej za
miastem, któr¹ nadzorowa³ Oberscharführer
Kops. Ca³oœæ liczy³a 536 mê¿czyzn. Pieszo
dotarli do obozu w Pustkowie. W póŸniejszym
czasie prawie wszyscy zginêli w obozie.
Reszta ¯ydów zosta³a uwiêziona w hangarach na lotnisku, gdzie pilnie strze¿ona przez
SS-manów i policjê granatow¹ przebywa³a
kilka dni. Najgorsza by³a pierwsza doba pobytu. Ludzie po³o¿eni na kamiennej posadzce
nie dostawali ¿adnego po¿ywienia. W tych
dniach by³ wyj¹tkowo du¿y mróz. Hangary
nie by³y ogrzewane i nie by³o ¿adnej poœcieli.
Ludzie nakrywali siê tylko paltami. Marz³y
dzieci i umiera³y, nie wolno by³o œwieciæ
œwiat³a. W czasie pobytu w hangarach zmar³o,
co najmniej oœmioro niemowl¹t i kilka starszych osób. Dopiero na trzeci dzieñ przywieziono z Landratu czarn¹ kawê i chleb. Matki
mog³y zagrzaæ w garnuszkach nad œwiecami
kawê dla niemowl¹t, pozwolono wychodziæ
z hangaru po wodê.
Rolê toalety pe³ni³y dwa wykopane rowy
z kilkoma deskami, z których uwiêzieni, kobiety i mê¿czyŸni, musieli korzystaæ na oczach
stra¿ników. W nocy w³¹czano bardzo silne
œwiat³o, które oœlepia³o w czasie spania. W nastêpnych dniach dowo¿ono wieczorem zupê
z buraków lub czarn¹ kawê z chlebem i by³o to

jedyne po¿ywienie. W nocy do hangarów przekradali siê Polacy, którzy przynosili chleb, mleko, cukierki, wodê sodow¹, wêdliny. Nie by³a
to pomoc bezinteresowna. Produkty te by³y
wymieniane za pieni¹dze lub inne kosztownoœci. W drugim dniu odby³a siê „defilada”
wszystkich uwiêzionych. ¯ydzi z tobo³kami na
plecach, pchaj¹c przed sob¹ wózki z niemowlêtami lub prowadz¹c ma³e dzieci za rêce, wychodzili jednymi drzwiami, a drugimi puszczano ich z powrotem do hangaru, do œrodka.
Wszystko to odby³o siê na potrzeby operatorów
filmowych, którzy krêcili film.
Jeszcze 9 marca komendant stra¿y przemys³owej zak³adów lotniczych, Stein zastrzeli³
przed œcian¹ hangaru weterana I wojny œwiatowej, sêdziego Pohorylesa, który walczy³ w armii austriackiej. Zastrzeli³ tak¿e wstawiaj¹ce
siê za nim jego ¿onê i 11-letni¹ córkê. Jedyn¹
„win¹” sêdziego by³o to, ¿e by³ kalek¹ z ran odniesionych na wojnie i po zepsuciu siê protezy
utyka³ na nogê bardziej ni¿ zwykle. Sêdzia próbowa³ pokazywaæ zaœwiadczenia z I wojny
œwiatowej, lecz Niemcy nie uznali go za ¿o³nierza niemieckiego. WiêŸniów w hangarach odwiedza³ codziennie Stein, który znêca³ siê nad
nimi, kopi¹c ich i bij¹c pa³k¹ gumow¹. Wydawa³ polecenia ¯ydom, aby zdejmowali pierœcionki i wszelk¹ bi¿uteriê, któr¹ zabiera³. W
dniu 9 marca Stein wyselekcjonowa³ 80-100
zdrowych i silnych ¯ydów do pracy w fabryce.
Stanowili oni zal¹¿ek przysz³ego obozu pracy.
Akcjê wysiedlenia dokumentowa³ na polecenie dyrektora Flugzeugwerk Mielec jego pracownik, architekt Kurt Hippert, który w dniu 9
marca 1942 r. wykona³ kilkadziesi¹t zdjêæ. Po
deportacji w Mielcu, Niemcy zakazali na przysz³oœæ wykonywania zdjêæ z tego typu akcji.
Po kilku dniach przebywania w hangarach,
¯ydzi za³adowani zostali do poci¹gów towarowych na bocznicy kolejowej na terenie zak³adów lotniczych i odes³ani do gett przejœciowych
w dystrykcie lubelskim. Przed za³adunkiem
przeprowadzono k¹piel i odwszenie w specjalnie sprowadzonym wagonie dezynsekcyjnym.
Dezynsekcjê przeprowadzano przy pomocy k¹pieli i posypywania proszkiem DDT (œrodek
owadobójczy).
Pierwszy transport, w liczbie 2000 osób,
wyjecha³ z Mielca 11 marca 1942 r. do Parczewa, a nastêpnie rozlokowani zostali w Sosnowicy, W³odawie i Miêdzyrzecu Podlaskim.
Wiêkszoœæ z nich zginê³a w obozach zag³ady
w Sobiborze, Treblince i Majdanku.
Drugi transport, 2000 osób, wyjecha³ z Mielca w niedzielê 15 marca do stacji Zamoœæ, gdzie
podzieli³ siê na dwa podtransporty: jeden do
Hrubieszowa z 1500 osobami i drugi do stacji
Susiec ko³o Tomaszowa Lubelskiego z 500 osobami. ¯ydzi zostali rozlokowania w Dubience
nad Bugiem, Hrubieszowie, Be³zie i Cieszanowie. Kilka miesiêcy póŸniej wszyscy zginêli
w obozach w Be³¿cu i Sobiborze.


Pocz¹tek akcji „Reinhard” w Rzeszowie
w œwietle wspomnieñ Mali Mintzberg, Mosze Ostera i Aleksandra
Hellera – ¿ydowskich mieszkañców grodu nad Wis³okiem
dr hab. prof. UR Wac³aw Wierzbieniec
(Uniwersytet Rzeszowski)
W Rzeszowie niemymi œwiadkami zbrodni - morderstw dokonywanych przez Niemców na pojedynczych osobach i na grupach
osób s¹ istniej¹ce do chwili obecnej budynki, zlokalizowane w obrêbie ¿ydowskiego
getta. W szczególnoœci te przy ulicy Baldachówka, Króla Kazimierza, Ga³êzowskiego,
przy placu Garncarskim czy obecnym placu
Ofiar Getta, gdzie rozgrywa³o siê najwiêcej
krwawych tragedii. Niemym œwiadkiem
zbrodni ludobójstwa ¯ydów jest równie¿
nowy cmentarz ¿ydowski zlokalizowany
przy ul. Do³owej. Tam w zbiorowych mogi³ach chowano zmar³e (czêsto z powodu g³odu oraz zakaŸnych chorób) i zamordowane
w getcie osoby, jak równie¿ rozstrzeliwano
te, które próbowa³y ratowaæ ¿ycie poza gettem, na tzw. aryjskiej stronie. Niezbyt odleg³ym od grodu nad Wis³okiem œwiadkiem
tragedii rzeszowskich ¯ydów jest równie¿
las „Bór” pod G³ogowem, gdzie rozstrzeliwano ich i zasypywano w dwóch obszernych rowach.
Tylko niewielu rzeszowskim ¯ydom przebywaj¹cym w getcie utworzonym przez
Niemców w centrum miasta, œwiadkom rozgrywaj¹cych siê tam ludzkich dramatów,
uda³o siê uratowaæ podczas Zag³ady. Nale¿¹
do nich nie¿yj¹cy ju¿ - Mala Mintzberg,
Mosze Oster i Aleksandr Heller. W swoich
wspomnieniach odnieœli siê oni do rozpaczliwego po³o¿enia mieszkañców getta, dokonywanych przez Niemców zbrodni i masowych deportacji - jak siê póŸniej okaza³o,
w celu masowej zag³ady deportowanych
w obozie w Be³¿cu lub w lesie „Bór” pod
G³ogowem. Gdy w Rzeszowie rozpoczêto
realizacjê akcji „Reinhard”, Mala Mintzberg
mia³a dwadzieœcia lat. Urodzi³a siê w 1922
roku, w zamo¿nej rzeszowskiej rodzinie,
bardzo aktywnej w ruchu syjonistycznym,
posiadaj¹cej m. in. okaza³y sklep przy ul.
Grunwaldzkiej. W getcie przebywa³a wraz
z bratem i matk¹ Sabin¹. Mosze Oster by³
du¿o m³odszy od Mali, urodzi³ siê bowiem
w 1927 roku. Pochodzi³ z niezamo¿nej, religijnej rodziny ¿ydowskiej. Wraz z matk¹,
ojcem zajmuj¹cym siê wyrabianiem szczotek oraz czworgiem rodzeñstwa (najm³odszy braciszek Hirsz Laib urodzi³ siê ju¿
w getcie), mieszka³ w wynajmowanym przez
rodziców mieszkaniu przy ul. Kopernika.
Natomiast najstarszy z nich dr Aleksander
Heller urodzi³ siê w 1892 roku w Sinkowie,
w powiecie zaleszczyckim. W chwili rozpoczêcia realizacji akcji „Reinhard” mia³ wiêc
52 lata i jako bardzo ceniony w mieœcie laryngolog zajmowa³ wysok¹ pozycjê spo³eczn¹. Podobnie jak wielu innych galicyjskich
¯ydów, studia medyczne ukoñczy³ w Wiedniu. W Rzeszowie zamieszka³ w 1930 roku,
gdzie podj¹³ pracê w miejscowym polskim
szpitalu. Natomiast w 1939 roku zosta³ dyrektorem szpitala ¿ydowskiego, który tak¿e
przed wojn¹ funkcjonowa³ w grodzie nad
Wis³okiem.
Za pocz¹tek masowej zag³ady ¯ydów
w Rzeszowie, czyli pocz¹tek akcji „Reinhard” nale¿y przyj¹æ 7 lipiec 1942 roku. Na
ulicach miasta dzieñ wczeœniej pojawi³o siê
og³oszenie Starosty Rzeszowskiego informuj¹ce, ¿e w³aœnie 7 lipca nast¹pi wysiedlenie
¯ydów z Rzeszowa. W du¿ym stopniu s³u¿y³o ono zastraszeniu ludnoœci polskiej przed

chêci¹ ewentualnej pomocy osobom, staraj¹cym siê unikn¹æ wywiezienia z getta, a tym
samym totalnej, zaplanowanej przez Niemców ich zag³ady, w obozie w Be³¿cu lub w lesie „Bór” pod G³ogowem.
Rozpoczête we wtorek 7 lipca 1942 roku
brutalne wysiedlanie ¯ydów, trwa³o przez
kilka dni i stanowi³o pocz¹tek likwidacji
rzeszowskiego getta. Mala Mintzberg tak to
zapamiêta³a:
Z pocz¹tkiem lipca 1942 przerwano pracê
na wszystkich placówkach i getto zosta³o
hermetycznie zamkniête. Wkrótce po tym
og³oszono podzia³ getta na 4 bloki: A, B, C,
D i zgodnie z tym podzia³em zaczê³y wychodziæ transporty z getta, pocz¹wszy od
bloku A, we wtorek 8 lipca [chodzi o wtorek
7 lipca - W. W.]. Ludzie mieli nakaz stawiæ
siê na Sammelplatzu [placu zbiórki, obecnym placu Ofiar Getta - W. W.], na który
przeznaczono stary cmentarz ¿ydowski na
Mikoœce, oczyszczony kompletnie z nagrobków.
Na placu odbywa³y siê egzekucje starców
i kalek, których od razu odseparowano od reszty transportu. Dla urozmaicenia czasu
i dla zabawy urz¹dzili Niemcy taniec kalek,
którzy tañczyli do upad³ego wœród œmiechu
Niemców i wkrótce zostali przez nich rozstrzelani na oczach wszystkich. Niemcy rewidowali paczki i ludzi i rabowali znalezione pieni¹dze i kosztownoœci. Z Sammelplatzu zaprowadzono ludzi wœród szykan, bicia i strzelania na
Staroniwê, gdzie ich za³adowano do ciê¿arowych poci¹gów, które zapieczêtowane ruszy³y
w nieznane…
Ludzie szli na plac pokornie, bez oporu,
bez szmeru. Ok³amani propagand¹ niemieck¹
wierzyli, ¿e wysy³aj¹ ich do obozów pracy
i do ostatniej chwili odmawiali wiary w straszliwe pog³oski, które coraz czêœciej dociera³y
do getta, ¿e transporty id¹ na œmieræ. […]
Pierwszy transport, jak wspomnia³am wyszed³ 8 lipca [chodzi o 7 lipca - W. W.]. Widzieliœmy odœwiêtnie ubranych ludzi ob³adowanych tobo³kami, krocz¹cych w kierunku Sammelplatzu. Pamiêtam, ¿e zauwa¿y³am w t³umie ma³¿eñstwo, dwoje starszych
ludzi, którzy trzymali siê za rêce i nie mieli
ze sob¹ ¿adnego baga¿u. Oni wiedzieli dok¹d jad¹…
Tê pierwsz¹ akcjê wysiedleñcz¹ 7 lipca
1942 roku, dobrze zapamiêta³ tak¿e Mosze
Oster, bardzo przywi¹zany do swoich rodziców, babci oraz rodzeñstwa, starszej siostry
Loli i m³odszych braci - Jakuba, Natana, Hirsza Laiba. Tylko jemu i siostrze, dziêki temu,
¿e mieli pracê, uda³o siê pozostaæ w getcie.
Natomiast wszyscy pozostali cz³onkowie najbli¿szej rodziny musieli opuœciæ getto podczas jednego z kolejnych wysiedleñ i wraz z
innymi, ulicami Rzeszowa udaæ siê na stacjê
kolejow¹ Staroniwa, sk¹d zostali przewiezieni do obozu w Be³¿cu.
„Na ulicy Kopernika, przed domami o numerach 22. 24, 26, w cieniu Niemcy poustawiali sto³y i fotele. Oficerowie oraz inni
Niemcy zaproszeni na to widowisko mogli
sobie siedzieæ w wygodnych fotelach, popijaæ
wódkê, szampana, zimn¹ lemoniadê i piwo.
Na sto³ach by³y poustawiane talerze z kie³bas¹ i kanapkami. Dla Niemców wysiedlanie
¯ydów z Rzeszowa by³o zabaw¹. Pili alkohol, ob¿erali siê, mordowali ¯ydów i wygl¹dali na bardzo zadowolonych.
Mieszka³em w domu przy ulicy Kopernika
24. Z okienka na strychu widzia³em wszyst-

ko, co dzia³o siê na placu i dooko³a placu.
Widzia³em jak esesmani pêdzili ludzi jak byd³o, bili i zabijali dla zabawy. Byli oficerowie, którzy przyszli z psami. Psy gryz³y,
szarpa³y le¿¹cych na ziemi.
Z mojej kryjówki patrzy³em na straszny
spektakl. Podczas przeszukiwañ osobistych
Niemcy kazali siê rozebraæ cz³owiekowi do
naga. Jeden z oficerów, który chcia³ siê pochwaliæ umiejêtnoœciami swojego psa, bi³
¯yda skórzanym rapnikiem, a pies k¹sa³
nieszczêœnika. To wszystko bawi³o zbrodniarzy. Powtarzali to jak dobry ¿art kilkakrotnie. Patrzy³em na to, jak cz³owiek zosta³
posiekany na œmieræ przez dwa niemieckie
psy”.[...]
Nastêpne zdarzenie dotyczy³o kobiety,
która trzymaj¹c rêce do góry, przesz³a bez
rewizji na plac zboru. Zobaczy³o j¹ dwóch
esesmanów i krzyknêli: Halt! Dopadli j¹ i si³¹ przytargali do sto³u. Za karê, ¿e ominê³a
kontrolê, niemiecki oficer kaza³ jej siê rozebraæ do naga. Ca³y czas j¹ bi³, tak ¿e krew
œcieka³a jej po g³owie i twarzy. Wygl¹da³a
jak pociêta no¿em. Kobieta b³aga³a Niemca,
by jej przebaczy³ i pozwoli³ pójœæ tam, gdzie
s¹ inni ¯ydzi. Oficer SS rozkaza³ Niemcom
rozebraæ j¹ si³¹. Zdarli z niej p³aszcz, który
nosi³a, i rzucili na ziemiê. Us³ysza³em p³acz
ma³ego dziecka, ale nie wiedzia³em, sk¹d
ten p³acz dobiega, bo dziecka nie widzia³em.
Okaza³o siê, ¿e ta nieszczêsna ¿ydowska
matka chcia³a uratowaæ ¿ydowskie dziecko,
nara¿aj¹c ¿ycie… Dziecko by³o ukryte
w podszewce p³aszcza… To by³o coœ strasznego…
Jeden z „odwa¿nych” oficerów gestapo
naci¹gn¹³ na rêce skórzane rêkawice i podszed³ do matki dziecka. Kaza³ jej po³o¿yæ
dziecko na ziemi. Powiedzia³, ¿e musi zostaæ
ukarana za oszukiwanie niemieckiej w³adzy.
Gestapowiec chcia³ wyrwaæ jej dziecko
z r¹k, z³apa³ je za g³owê. Walczy³a o nie bohatersko, pomimo ¿e walka by³a z góry przegrana. Z pomoc¹ przyszed³ drugi Niemiec.
Wyrwali biednej matce dziecko i rzucili nim,
jak kawa³kiem drewna. Jeden z gestapowców podrzuci³ dziecko do góry, a drugi do
niego strzeli³…, jak do ptaka w locie. Kobieta rzuci³a siê na Niemca z zêbami i pazurami. Gryz³a i drapa³a mu twarz…, ona te¿ zosta³a zamordowana…
Nie mog³em patrzeæ na te barbarzyñskie
mordy i opuœci³em okienko na strychu.
Wróci³em do mieszkania. Getto by³o okr¹¿one ze wszystkich stron, tak ¿e nawet mucha nie by³a zdolna siê przeœlizn¹æ.
Dr Aleksander Heller w porównaniu do
Mali Mintzberg i Mosze Ostera, bêd¹c zatrudniony w szpitalu ¿ydowskim, oraz jako
lekarz, œpiesz¹cy z pomoc¹ chorym w ich
mieszkaniach, mia³ wiêksz¹ swobodê i mo¿liwoœci przemieszczania siê ulicami getta. Pomimo, ¿e bardzo siê o to stara³, nie móg³
udzieliæ pomocy lekarskiej wszystkim, którzy
tego potrzebowali. Trudno by³o mu siê z tym
pogodziæ. Jako osoba empatyczna, wyczulona na cierpienie drugiego cz³owieka, szczególnie prze¿ywa³ likwidacjê ¿ydowskiego
szpitala, której by³ œwiadkiem:
[…] „W lipcu 1942 roku za¿¹da³o gestapo
od lekarza naczelnego podania iloœci chorych
znajduj¹cych siê w szpitalu. 7 lipca o godz. 8
rano przyszli do szpitala gestapowcy, zapytali o chorych, obchodzili sale. W ci¹gi 5 minut
winni wszyscy chorzy siê ubraæ - oœwiadczyli. Nastêpnie za³adowano chorych do ciê¿a-

rówki i wywieziono do G³ogowa, gdzie ich
uœmiercono. Kilku lekarzy, którzy przechowywali swoich rodziców w szpitalu w nadziei uratowania im w ten sposób ¿ycia, widz¹c, ¿e wszystko stracone, zaaplikowa³o rodzicom œmiertelne zastrzyki z morfiny, aby
im oszczêdziæ cierpieñ”.
Œwiadkom tragicznych wydarzeñ w lipcu
1942 roku, dotycz¹cych rozpoczêcia akcji
„Reinhard” w Rzeszowie: Mali Mintzberg,
Mosze Osterowi i Aleksandrowi Hellerowi,
jak ju¿ wspomnia³em, uda³o siê prze¿yæ Holocaust. Losy ka¿dej z tych osób, mog¹ stanowiæ scenariusz wzruszaj¹cych i poruszaj¹cych do ³ez produkcji filmowych. Mali
Mintzberg i jej matce Sabinie, uda³o siê wydostaæ z rzeszowskiego getta, dziêki pomocy
przebywaj¹cej ju¿ wczeœniej po tzw. aryjskiej stronie we Lwowie, a nastêpnie w Warszawie, starszej siostrze Klarze. Wraz pochodz¹cym ze Lwowa mê¿em Artkiem, Klara, która przed wybuchem II wojny œwiatowej studiowa³a w Warszawie i dziêki temu
pozna³a tam wiele osób, pomog³a siostrze
i matce w znalezieniu mieszkania u polskiej
rodziny Œwiêcickich. Po opuszczeniu Rzeszowa przez 9 miesiêcy niemieckiej okupacji, wraz z Pani¹ Œwiêcick¹ i jej córk¹
mieszka³y w ich dwupokojowym mieszkaniu
przy ul. Pustelnickiej 46 na warszawskiej
Pradze. Klara, z któr¹ wielokrotnie rozmawia³em na ten temat, za ka¿dym razem podkreœla³a, ¿e sposób w jaki uda³o siê jej uratowaæ siostrê i matê z rzeszowskiego getta stanowi³ dla niej formê cudu. Natomiast Mosze
Osterowi, któremu uda³o siê unikn¹æ deportacji wraz z rodzin¹ do Be³¿ca, nie powiod³y
siê próby znalezienia pomocy poza gettem,
po aryjskiej stronie. W rezultacie przez ca³y
okres wojny pozostawa³ „w rêkach” Niemców. Uda³o mu siê prze¿yæ gehennê getta
i kolejnych obozów w P³aszowie, Oœwiêcimiu, Mauthausen, Bergen Belsen. Za ka¿dym razem, gdy mi o tym opowiada³ podkreœla³, ¿e pomimo religijnego wychowania
i g³êbokiej wiary w Pana Boga w latach
dzieciñstwa i wczesnej m³odoœci, po stracie
ca³ej rodziny, po tym czego by³ œwiadkiem
w rzeszowskim getcie i kolejnych obozach,
sta³ siê ateist¹.
Cytowane przeze mnie wspomnienia Mali
Mintzberg, Mosze Ostera i Aleksandra Hellera zosta³y spisane w Izraelu, ju¿ wiele lat
po zakoñczeniu II wojny œwiatowej. Najwczeœniejsza z nich jest relacja doktora
Aleksandra Hellera, dotycz¹ca jego rzeszowskich prze¿yæ wojennych oraz póŸniejszych losów, pochodzi bowiem z 1957 roku
i znajduje siê w Archiwum Yad Washem
w Jerozolimie.
Autorzy wspomnieñ, mimo up³ywu czasu,
dobrze zapamiêtali wiele szczegó³ów wydarzeñ, zwi¹zanych z pocz¹tkiem akcji „Reinhard” w Rzeszowie. Trauma, któr¹ wówczas
prze¿yli, towarzyszy³a im nieprzerwanie
w ci¹gu kolejnych lat ¿ycia. Wspomnienia
te maj¹ bardzo du¿e walory poznawcze. Jako egodokumenty, przedstawiaj¹ce osobisty
punkt widzenia naocznych œwiadków tamtych wydarzeñ, stanowi¹ Ÿród³o o niezwyk³ej wartoœci historycznej, pozwalaj¹ce bardziej zrozumieæ tak¿e psychologiczny wymiar tragicznej rzeczywistoœci Holocaustu.
W rezultacie stwarzaj¹ mo¿liwoœæ g³êbszego poznania dziejów ¯ydów w Rzeszowie
podczas okupacji niemieckiej, a tym samym
historii grodu nad Wis³okiem.


Akcja „Reinhard” w dystrykcie Galicja
dr Wojciech Hanus (IPN Rzeszów)
Przebiegu zag³ady galicyjskich ¯ydów w ramach akcji „Reinhard” nie sposób zrozumieæ bez
wprowadzenia kontekstu, którym by³a wojna niemiecko–sowiecka. 22 czerwca 1941 r. Adolf Hitler wyda³ rozkaz rozpoczêcia operacji Barbarossa zrywaj¹c zawarty dwa lata wczeœniej pakt niemiecko–sowiecki. Za wkraczaj¹cymi oddzia³ami
Wehrmachtu ruszy³y w teren stosunkowo niewielkie specjalne jednostki (grupy) policji bezpieczeñstwa i s³u¿by bezpieczeñstwa Rzeszy tzw.
Einsatzgruppen. Ich g³ównym zadaniem by³o tropienie i likwidowanie przeciwników III Rzeszy,
za których uwa¿ano przede wszystkim spo³ecznoœæ ¿ydowsk¹, a tak¿e cz³onków partii komunistycznej i sowieckich urzêdników.
Utworzono ³¹cznie cztery Einsatzgruppen
dzia³aj¹ce na terytorium ZSRR na zapleczu Wehrmachtu, które oznaczono literami A, B, C i D.
Einsatzgruppen A dzia³a³a w krajach ba³tyckich,
B na Bia³orusi i œrodkowej czêœci ZSRR, C operowa³a na pó³nocnej i œrodkowej Ukrainie, zaœ
D w po³udniowej Ukrainie. Szacujê siê, ¿e jednostki Einsatzgruppen nazwane tak¿e „mobilnymi brygadami œmierci” wymordowa³y wed³ug ró¿nych danych od 900 000 do 1 000
000 ¯ydów. W ten oto sposób realizowa³ siê
bezpoœredni etap zag³ady ¯ydów.
Postanowienie o eksterminacji narodu ¿ydowskiego dojrzewa³o etapami. Pocz¹tkowo zamys³
„ostatecznego rozwi¹zania kwestii ¿ydowskiej”
wi¹za³ siê œcis³e z planem deportacji wszystkich
europejskich ¯ydów na Wschód po b³yskawicznym zwyciêstwie planowanej wojny z Zwi¹zkiem Radzieckim. Z czasem okaza³o siê, ¿e te dalekosiê¿ne plany podobnie jak projekt osiedlenia
europejskich ¯ydów na Madagaskarze okaza³ siê
niemo¿liwy do przeprowadzenia w warunkach
dzia³añ wojennych. Zdecydowano siê zatem podj¹æ najbardziej drastyczne kroki, naród ¿ydowski
mia³ zostaæ pozbawiony wszelkich praw i zg³adzony. Decyzja o eksterminacji ¯ydów z Generalnego Gubernatorstwa zapad³a przypuszczalnie na
prze³omie wrzeœnia i paŸdziernika 1941 r.

Mapa dystryktu Galicja (Ÿród³o: Wikipedia)

g³ównie do obozu zag³ady w Be³¿cu, który
funkcjonowa³ od marca do grudnia 1942 r.,
drugim zaœ dokonywane równolegle z deportacjami, masowe egzekucje. G³ównym wykonawc¹ akcji „Reinhard” na terenie dystryktu
Galicja by³ dowódca SS i Policji, SS-Gruppenführer Fritz Katzmann.
W ramach bezpoœrednich przygotowañ do akcji „Reinhard”, na pocz¹tku 1942 r. Niemcy nasili proces centralizacji spo³ecznoœci ¿ydowskiej
w gettach, a wiêc przebywaj¹cych w mniejszych
przesiedlano do wiêkszych gett, usytuowanych
bli¿ej linii kolejowych, co mia³o u³atwiæ transporty do obozów zag³ady. Transport z tej czêœci regionu skierowany by³ g³ównie do obozu zag³ady
w Be³¿cu. Ze wzglêdu na potworne warunki
w transportach spowodowane przede wszystkim
du¿ym prze³adowaniem, uciskiem, duchot¹, brakiem wody i po¿ywienia oraz niemo¿noœci¹ za³atwiania potrzeb fizjologicznych, wielu ¯ydów
w mêkach ponosi³o œmieræ zanim transport dotar³
do Be³¿ca, jeszcze inni tracili ¿ycie podczas
ucieczki gin¹c na wskutek nieumyœlnego skoku
b¹dŸ dosiêgniêcia kuli niemieckiego ¿o³nierza.
Deportacje z wiêkszych gett dokonywano zazwyczaj etapami, obejmuj¹cymi niekiedy okres
kilku tygodni a niekiedy miesiêcy. By³y one spowodowane m.in. pracami remontowymi,
które mia³y miejsce na
terenie obozu zag³ady
w Be³¿cu w okresie od
po³owy kwietnia do
koñca maja 1942 r.,
a nastêpnie od po³owy
czerwca do po³owy
lipca 1942 r. W okresie
przymusowych przerw
naziœci kontynuowali
egzekucje m.in. we
Lwowie, Borszczowie,
Gródku Jagielloñskim,
Tarnopolu, Horodence, Brze¿anach, Ka³uszu, Jaworowie czy
Czortkowie.
W pierwszej kolejnoœci do obozu
zag³ady w Be³¿cu
deportowano przede
wszystkim element
Drugi z prawej tu¿ za Heinrichem Himmlerem,
uznany przez naziSS-G
Gruppenführer Fritz Katzmann, dowódca SS
stów za nieefektywi Policji w dystrykcie Galicja (zbiory IPN)
ny a wiêc - osoby starsze i chore, a tak¿e dzieci. We Lwowie wydano ¯ydom stosowne opaski oznaczone literami A, B i C. Litera A - oznacza³a ¯ydów
dysponuj¹cych zaœwiadczeniem o zdolnoœci
do pracy, litera B - ¯ydów zdolnych do pracy, lecz bez zatrudnienia i C - ¯ydów niezdolnych do pracy, a wiêc przeznaczonych
na œmieræ. Zaœwiadczenie daj¹ce nadziejê
prze¿ycia otrzymywali g³ównie wykwalifikowani robotnicy. Wed³ug Jakuba Honigsmana wprowadzenie podzia³u mia³o ujemny wp³yw na solidarnoœæ w getcie i wyeliminowa³ w nim zal¹¿ki ruchu oporu. To w³aœnie wszyscy lwowscy ¯ydzi nieposiadaj¹cy
zaœwiadczenia objêci zostali deportacj¹
w trakcie wielkiej akcji ¿ydowskiej w dniach
od 10 do 23 sierpnia 1942 r. dokonanej pod
has³em „walki z wrogami re¿imu”. Sierpniowa akcja by³a najwiêksz¹, a zarazem najkrwawsz¹ ze wszystkich niemieckich akcji
dokonanych w dystrykcie Galicja. Poch³onê³a ¿ycie ponad 50 000 lwowskich ¯ydów.
W okresie trwania sierpniowej akcji dosz³o tak¿e do masowych egzekucji ¯ydów we Lwowie
(w lesie Bia³ogórskim na Piaskach, w Lesienicach
i w obozie Janowskim) i innych czêœciach dystryktu m.in. w Gródku Jagielloñskim i Bóbrce.
Apogeum przeprowadzonych egzekucji mia³o
miejsce w miesi¹cu nastêpnym, gdzie dokonano

Inicjatorem operacji maj¹cej na celu wymordowanie ludnoœci ¿ydowskiej GG w ramach tzw.
ostatecznego rozwi¹zania kwestii ¿ydowskiej,
która z czasem zyska³a krypt. „Aktion Reinhard”
by³ dowódca SS i policji w dystrykcie lubelskim
SS-Gruppenführer Odilo Globocnik. Jako pierwszy w ramach akcji „Reinhard” powsta³ obóz zag³ady w Be³¿cu, budowê dwóch kolejnych w Sobiborze i Treblince zatwierdzono 20 stycznia
1942 r. na konferencji w Wannsee pod Berlinem,
gdzie podjêto tak¿e logistyczne i organizacyjne
aspekty „ostatecznego rozwi¹zania kwestii ¿ydowskiej”.
Getto we Lwowie by³o jednym z pierwszych
likwidowanych w ramach akcji „Reinhard”.
W dniach od 14 do 18 marca 1942 r. Schutpolizei w asyœcie Ukraiñskiej Policji Pomocniczej
i policji ¿ydowskiej wy³apywa³o we Lwowie,
a nastêpnie zagania³o do punktów zbornych (stacja Podzamcze i Kleparów) ujêtych ¯ydów. Po
kilku dniach z uwagi na nie wystarczaj¹cy kontyngent, akcjê ponowiono w dniach 25, 27 i 31
marca, a nastêpnie 1 i 2 kwietnia 1942 r. W tym
krótkim okresie z³apano i dostarczono do punktów zbornych ok. 5500 lwowskich ¯ydów.
W marcu deportacje do Be³¿ca objê³y tak¿e Rawê Rusk¹ (19 marca), ¯ó³kiew (20 marca)
i Drohobycz (25 marca) sk¹d wywieziono
ok. 2500 ¯ydów, zaœ
w kwietniu 1942 r.
Stanis³awów i Ko³omyjê sk¹d deportowano ok. 10 000 ¯ydów.
Specyfik¹ akcji
„Reinhard” na terenie dystryktu Galicja
by³ jej przebieg realizowany w³aœciwie
dwutorowo. Nie ulega ¿adnym w¹tpliwoœciom, ¿e pierwszym i najwa¿niejszym elementem akcji by³y deportacje

kilkunastu masowych egzekucji m.in. w Stryju,
Bolechowie, Hodorowie, w Kosowie, Horodence, Sokalu, Kamionce Strumi³owej, Podhajcach,
Rohatynie, Samborze i w Borszczowie.
27 lipca 1942 r. deportowano do obozu zag³ady w Be³¿cu ok. 2000 rawskich ¯ydów. Deportacje kontynuowano w sierpniu, wrzeœniu i paŸdzierniku 1942 r. Jako kolejne wyruszy³y m.in.
transporty z Sambora, Borys³awia, Drohobycza,
Bóbrki, Gródka Jagielloñskiego, Turki, Z³oczowa i powiatu tarnopolskiego. Tylko w tym miesi¹cu do obozu zag³ady w Be³¿cu wywieziono
80 000 ¯ydów. We wrzeœniu wyruszy³y transporty z powiatów: ko³omyjskiego, stanis³awowskiego, brze¿añskiego, czortkowskiego, tarnopolskiego, kamioneckiego i stryjskiego w których deportowano do Be³¿ca ok. 55 000 ¯ydów.
Równie tragicznie przedstawia³ siê paŸdziernikowy i listopadowy bilans deportacji, którymi
objêto ok. 70 000 ¯ydów z powiatów stryjskiego, czortkowskiego, brze¿añskiego, tarnopolskiego, drohobyckiego, rawsko-ruskiego, ko³omyjskiego, ka³uskiego, samborskiego, z³oczowskiego, kamioneckiego i lwowskiego. W grudniu 1942 r. a wiêc w ostatnim miesi¹cu deportacji do obozu zag³ady w Be³¿cu naziœci zd¹¿yli
deportowaæ jeszcze ok. 6000 ¯ydów z Rawy
Ruskiej, Brze¿an, Bóbrki i Rohatyna.
W okresie od 19 marca 1942 r. do 8 grudnia
1942 r., a wiêc od chwili utworzenia obozu zag³ady w Be³¿cu do jego zamkniêcia, z dystryktu Galicja wys³ano ³¹cznie 71 transportów
w których deportowano ok. 250 000 ¯ydów.
W grudniu 1942 r. na terenie dystryktu Galicja
wci¹¿ ¿y³o w gettach lub obozach pracy ponad
150 000 ¯ydów. 1 grudnia 1942 r. na terenie
dystryktu utworzono 32 „¿ydowskie dzielnice
mieszkaniowe” tzw. getta wtórne, gdzie ulokowano g³ównie ¯ydów z oddzia³ów roboczych
i ró¿nych funkcyjnych, a tak¿e tych których nie
uda³o siê wywieŸæ w trakcie dotychczasowych
deportacji. Skupienie ¯ydów w nowoutworzonych gettach mia³o przede wszystkim u³atwiæ
zakoñczenie procesu eksterminacji.
Okres od grudnia 1942 r. do lipca 1943 r. to
czas akcji likwidacyjnych kolejnych gett wtórnych i masowych egzekucji. W wielu przypadkach pretekstem do likwidacji by³y postêpuj¹ce epidemie tyfusu. Jednym z pierwszych gett
wtórnych zlikwidowanych w grudniu 1942 r.
by³o te w Rawie Ruskiej (7-11 grudnia).
W styczniu 1943 r. zlikwidowano getta wtórne
w Gródku Jagielloñskim, Jaryczowie Nowym
i Lubaczowie, w lutym m.in. getto stanis³awowskie, w kwietniu w Rudce, Jaworowie, Bóbrce
i Z³oczowie, w maju m.in. w Sokalu czy Przemyœlanach, zaœ w czerwcu m.in. w Tarnopolu,
Drohobyczu, Stryju, Trembowli, Ska³acie, Rohatynie i Czortkowie. Zamykaj¹ce zestawienie
getto wtórne w Czortkowie by³o ostatnim zlikwidowanym w dystrykcie Galicja.
Stopniowo likwidowano getto we Lwowie bêd¹ce najwiêkszym w dystrykcie Galicja. Proces
likwidacji trwa³ defacto od 10 listopada 1942 r.
do 23 czerwca 1943 r. czyli od momentu og³oszenia getta zamkniêtym do jego formalnej likwidacji. Pod koniec 1942 r. we Lwowie przebywa³o
ok. 24 000 ¯ydów. W tym czasie w wyniku masowych egzekucji (grudzieñ 1942 r., styczeñ, marzec, maj i czerwiec 1943 r.) i deportacji do obozu zag³ady w Sobiborze (styczeñ 1943 r.) ¿ycie
straci³o kilkanaœcie tysiêcy ¯ydów. Wed³ug raportu Fritza Katzmanna do 27 czerwca 1943 r. z dystryktu Galicja deportowano ogó³em 434 329 ¯ydów. Niewielka ich liczba 21 166 nadal przebywa³a na terenie obozów pracy m.in. we Lwowie,
Winnikach, Ostrowie, Kurowicach, Jaktorowie,
Lackach, Pluchowie, Zborowie, Stryju, Tarnopolu, Hluboszkach, Drohobyczu, Borys³awiu i Bolechowie. Wszystkie obozy przesta³y istnieæ do
19 listopada 1943 r. Przetrzymywanych w nich
¯ydów w tym obozowe sonderkommanda wymordowano.
Wed³ug Jakuba Honingsmana od koñca
czerwca 1941 r. do koñca czerwca 1943 r. czyli
do zakoñczenia akcji „Reinhard” na terenie dystryktu Galicja zg³adzono 550 000 ¯ydów.


Wybrane przyk³ady upamiêtnieñ poœwiêconych ofiarom Holokaustu
w województwie podkarpackim
dr Piotr Szopa (IPN Rzeszów)
II wojna œwiatowa to najtragiczniejszy
czas w dziejach nie tylko naszej ojczyzny ale
i ca³ego œwiata. Zbrodnie jakich dopuœcili siê
zarówno Niemcy jak i Sowieci w czasie trwania tej strasznej wojny s¹ przyk³adem tego w
jaki sposób funkcjonuj¹ pañstwa totalitarne.
Holokaust - z greki - ofiara ca³opalna - to wg.
definicji umieszczonej przez United States Holocaust Memorial Museum zaplanowany, zbiurokratyzowany i op³acany przez pañstwo [III
Rzesza Niemiecka] proces przeœladowania i zamordowania szeœciu milionów ¯ydów. U jego
podstaw le¿a³o przekonanie Niemieckich nazistów, ¿e s¹ „ras¹ wy¿sz¹” a inni - zw³aszcza
¯ydzi - stanowi¹ zagro¿enie dla Niemców. Co
jest tak¿e niezwykle istotne, podczas Holokaustu celem niemieckich zbrodniarzy by³y te¿ inne grupy uznane przez nich za ni¿sze rasowo
m.in. Romowie, ale tak¿e S³owianie np. Polacy
czy te¿ grupy przeœladowane z powodów politycznych, ideowych i innych. W ten sposób
mordowano np. polsk¹ inteligencjê czy osoby
niepe³nosprawne. Aby usprawniæ eksterminacjê tworzono getta.
Problematyka upamiêtnieñ ofiar holokaustu
jest bardzo skomplikowana. Nale¿y bowiem
podkreœliæ, ¿e natychmiast po zakoñczeniu
dzia³añ wojennych przyst¹piono zarówno do
akcji ekshumacyjnej jak i do upamiêtniania
ofiar. Upamiêtniane by³y zarówno ofiary miej-

sca gdzie dokonywano mordów, b¹dŸ ludzie ofiary. Na terenie obecnego województwa Podkarpackiego jest bardzo wiele upamiêtnieñ poœwiêconych ofiarom Holokaustu. Tak¿e w stolicy województwa natkniemy siê na nie. W parku
przy Placu Ofiar Getta znajduje siê g³az z tablica informuj¹c¹, ¿e w tym miejscu istnia³ za³o¿ony w XVI w. cmentarz ¿ydowski. Zosta³ on
zniszczony przez okupanta niemieckiego w czasie II wojny œwiatowej a w lecie 1942 r. gromadzono tu ¯ydów przed wywiezieniem do obozów zag³ady. Tak¿e na œcianie Synagogi Staromiejskiej umieszczona zosta³a tablica pami¹tkowa poœwiêcona pamiêci „ ¯ydów Ziemi Rzeszowskiej - ofiar hitleryzmu”. Tablica ta zosta³a
umieszczona w 1998 r. przez Zwi¹zek ¯ydów
Rzeszowa w Izraelu i miasto Rzeszów. Tak¿e na
Synagodze Nowomiejskiej umieszczono stylizowan¹ na macewê tablicê, na której widnieje
nastêpuj¹ca inskrypcja „W tym miejscu mieœci³a siê Synagoga Nowomiejska zbezczeszczona
u¿yta jako stajnia i zdemolowana przez niemieckich okupantów. Pamiêci ponad 20000 ¯ydów z Rzeszowa i okolic zamordowanych w latach 1939-1945 przez niemieckich ludobójców”.
Coraz czêœciej stosuje siê obecnie now¹ formê upamiêtniania jak¹ bez w¹tpienia jest mural. Tak¿e i w Rzeszowie wykorzystano tê formê, aby przybli¿yæ postaæ Ireny Sendlerowej
która przyczyni³a siê do uratowania w czasie
wojny wielu ¯ydów. Mural ten powsta³ z ini-

cjatywy Muzeum Polaków Ratuj¹cych ¯ydów
podczas II wojny œwiatowej im. Rodziny
Ulmów w Markowej. Jego lokalizacja przy
ulicy Kopernika tak¿e nie jest przypadkowa,
gdy¿ ulica ta by³a w czasie II wojny œwiatowej
czêœci¹ ¿ydowskiego getta.
Tak¿e w Przemyœlu ulica Kopernika by³a
w czasie okupacji terenem getta ¿ydowskiego.
Znajduje siê tutaj upamiêtnienie w formie tablicy
z czarnego granitu informuj¹ce, ¿e jest to miejsce
uœwiêcone krwi¹ pomordowanych ¯ydów z getta przemyskiego. „Masowy mord dokonany zosta³ w tym miejscu na 1580 ¯ydach przez zbirów
hitlerowskich w latach 1942-1943”, tak¿e naoczni œwiadkowie upamiêtniali ofiary. Obok opisanej wy¿ej tablicy znajduje siê bowiem umieszczona przez naocznego œwiadka zbrodni Julka
Wachsa tablica poœwiêcona ofiarom.
Na terenie Podkarpacia znajduje siê wiele
miejsc, gdzie niemieccy okupanci dokonywali
masowych zbrodni. Takim szczególnym miejscem bez w¹tpienia jest teren obozu w Pustkowie. Symbolem zbrodniczej dzia³alnoœci okupanta jest tzw. Góra Œmierci na terenie obozu.
Jedna z tablic tam umieszczonych informuje,
¿e na terenie Obozu Zag³ady pracy w Pustkowie w latach 1940-1944 niemieccy naziœci zamordowali ³¹cznie 15000 wiêŸniów. W tym
7000 ¯ydów, 5000 radzieckich jeñców wojennych 3000 Polaków.
Tak¿e obecnie powstaj¹ upamiêtnienia poœwiêcone ofiarom Holokaustu. Jednym z inicja-

Realizacja Aktion Reinhard na tzw. RzeszowszczyŸnie
dr hab. prof. UR El¿bieta R¹czy
G³ówne za³o¿enia niemieckiej polityki anty¿ydowskiej obejmowa³y w jednakowym zakresie ogó³ ¯ydów w Generalnym Gubernatorstwie, a stosowane metody i konkretne formy
jej realizacji niewiele siê ró¿ni³y w poszczególnych miejscach.
Eskalacja zbrodni na ludnoœci ¿ydowskiej na
terenie obecnego województwa podkarpackiego przypad³a na okres od wiosny do jesieni
1942 r. Zabijanie ¯ydów w³adze niemieckie
prowadzi³y do koñca niemieckiej okupacji. ¯ydzi ginêli wszêdzie: w obozach, domach, na
ulicach miast, w miejscach pracy i kryjówkach.
Punktem zwrotnym w anty¿ydowskiej polityce w³adz niemieckich by³o wysiedlenie ludnoœci
¿ydowskiej z Mielca w marcu 1942 r. Wysiedlenie ¯ydów z Mielca historycy uznaj¹ za preludium akcji Zag³ady na terenie Generalnego Gubernatorstwa. Od tej pory zaczêto na terenie tzw.
Rzeszowszczyzny stopniowo przesiedlaæ ludnoœæ ¿ydowsk¹ do wiêkszych miejscowoœci, by
latem 1942 r. zgromadziæ j¹ w gettach zbiorczych i obozach przejœciowych. Ca³a akcja Zag³ady, podobnie jak w innych czêœciach Generalnego Gubernatorstwa, przeprowadzona by³a
powiatami. Rozpoczêto j¹ w lipcu 1942 r. od
getta dêbickiego i kontynuowano w kierunku
wschodnim poprzez starostwa rzeszowskie oraz
przemyskie, a w sierpniu jaros³awskie i sanockie. Nastêpnie objêto ni¹ okupacyjne powiaty jasielskie i kroœnieñskie. W sierpniu i wrzeœniu
1942 r. deportowano do obozu w Be³¿cu ludnoœæ
¿ydowsk¹ zgromadzon¹ w obozach przejœciowych w Pe³kiniach ko³o Jaros³awia i w Zas³awiu
ko³o Sanoka, a na pocz¹tku 1943 r. wymordowano tak¿e ludnoœæ z okolic Lubaczowa.
W³adze niemieckie opracowa³y pewien schemat postêpowania, który nastêpnie z niewielkimi
modyfikacjami realizowano przy likwidacji ludnoœci ¿ydowskiej. Tu¿ przed wysiedleniem ¯ydów otaczano kordonem getta, a tam gdzie ich
nie by³o, obstawiano miejsca selekcji funkcjonariuszami policji niemieckiej i jej formacji

pomocniczych (policji
granatowej lub ukraiñskiej). Do pilnowania porz¹dku wœród zgromadzonych ludzi wykorzystywano tak¿e policjantów ¿ydowskich.
W wiêkszych miejscowoœciach przeprowadzano wœród ludnoœci wstêpne selekcje, W gettach odbywa³y siê one na najwiêkszym placu, a w
miejscowoœciach gdzie
nie by³o dzielnic ¿ydowskich na miejscowej targowicy, rynku albo na
obrze¿ach. W wyniku selekcji pozostawiano zdolnych do pracy, zaœ chorych, kalekich, niedo³ê¿nych, a wiêc niezdolnych
do transportu rozstrzeliwano na miejscu. Wszystkich, którzy zdaniem
Niemców byli nieproduktywni, wysy³ano przede
wszystkim do obozu zaRozstrzelanie ¯ydów z getta rzeszowskiego w lesie Bór k. G³ogowa Ma³opolskiego
g³ady w Be³¿cu. W ma³ych miejscowoœciach z niewielk¹ liczb¹ ¯y- wa³y, ¿e tu¿ przed akcjami i podczas ich trwania
dów lub zbyt odleg³ych od miejsc ich koncen- dochodzi³o do samobójstw. Dostêp do nich mietracji, wybierano m³odych i zdrowych, których li jednak nieliczni lekarze. Zdarza³o siê, ¿e powysy³ano do obozów pracy lub zostawiano na dawali oni truciznê najbli¿szym by zaoszczêmiejscu i wykorzystywano do ró¿nych robót, dziæ im bólu, cierpienia i strachu. Dochodzi³o
zaœ pozosta³ych rozstrzeliwano. To dlatego tak¿e do sytuacji odwrotnych. Ratowali samowœród ofiar przewa¿ali chorzy, ma³e dzieci, bójców, którzy nastêpnie byli mordowani lub
matki z niemowlêtami, ciê¿arne kobiety. Mor- deportowani. Jeden z lekarzy ¿ydowskich trafdowano na miejscu tak¿e wszystkich, którzy nie zauwa¿y³: Wszelkie pojêcia etyczne i moralstawiali opór czy nie doœæ szybko wykonywa- ne mia³y w tym okresie inn¹ wartoœæ jak w czali polecenia Niemców. Zdarza³o siê, ¿e ca³¹ sach normalnych i ka¿dy interpretowa³ je stosoludnoœæ ¿ydowsk¹ mordowano na miejscu. wanie do swego charakteru. Ukazuje to, w jaEgzekucje na ludnoœci ¿ydowskiej odbywa³y kim stanie psychicznym znajdowali siê ludzie
siê najczêœciej na kirkutach, w pobliskich la- w trakcie tzw. wysiedleñ. D³ugotrwa³y terror, jakiemu poddani byli ¯ydzi g³ód, stres zwi¹zany z
sach, lub na obrze¿ach miejscowoœci.
Ogromy stres i powszechny terror powodo- codzienn¹ walk¹ o przetrwanie, wywo¿enie w

torów jest Instytut Pamiêci Narodowej Oddzia³
w Rzeszowie. Przy wspomnianej ju¿ ulicy Kopernika w Przemyœlu zosta³ upamiêtniony tablic¹ pami¹tkow¹ Micha³ Kruk, który za zorganizowanie ucieczki grupy ¯ydów z getta oraz
z a ukrywanie w swoim domu Aleksandra Hirschberga zosta³ wraz z nim rozstrzelany przez
niemieckich okupantów 6 wrzeœnia 1943 r. a nastêpnie ich zw³oki zosta³y powieszone publicznie w podwórzu jednej z pobliskich kamienic.
Wiele lat czyni³ starania o to upamiêtnienie naoczny œwiadek tych wydarzeñ i krewny Kruka
dr Jan Ho³ówka.
Podobnych miejsc, ze wzglêdu na ogrom
zbrodni jakich dopuœcili siê Niemcy, jest na podkarpaciu wiele. Jest w Jaros³awiu symboliczne
miejsce kaŸni przy murach Opactwa ss. Benedyktynek, s¹ tablice w Ustrzykach Dolnych
w dawnej synagodze, a wœród nich ta ods³oniêta
w 2021 r. poœwiêcona cz³onkowi tzw. Grupy
Berneñskiej, wywodz¹cemu siê z Ustrzyk Chaimowi Eissowi. Te upamiêtnienia mo¿na spotkaæ praktycznie w ka¿dym miasteczku, wszêdzie tam, gdzie niemieccy zbrodniarze dokonywali morderstw. Œwiadcz¹ o pamiêci ¿yj¹cych.
Jest te¿ upamiêtnienie szczególne. To Muzeum
w Markowej gdzie znajduje siê pomnik pamiêci
¿ydowskich ofiar Zag³ady i ich anonimowych
polskich wspomo¿ycieli, zaœ na murze obok
Muzeum znajduj¹ siê tabliczki z nazwiskami
osób, którzy pomagali ¯ydom przetrwaæ tragiczny czas okupacji niemieckiej.

nieznanym kierunku najbli¿szych, a nastêpnie
szok spowodowany œwiadomoœci¹ zbli¿aj¹cej
siê œmierci i koniecznoœæ patrzenia na mordowanie bliskich, krewnych i znajomych powodowa³o parali¿uj¹cy strach ofiar lub zupe³n¹ ich apatiê. Zapewne z takich w³aœnie przyczyn zdecydowana wiêkszoœæ skazanych na œmieræ nie stawia³a ¿adnego oporu, a tylko nieliczni próbowali uciec z miejsca kaŸni. Wielu ¯ydów nie bardzo tak¿e wiedzia³o, dok¹d mogliby siê udaæ
w razie powodzenia ucieczki, a to tak¿e zniechêca³o do podejmowania takich decyzji.
Ludzi przeznaczonych do obozu zag³ady
w Be³¿cu ³adowano do wagonów bydlêcych
wysypanych wapnem. Panowa³ w nich ogromny œcisk, a st³oczeni do granic mo¿liwoœci ludzie dusili siê, jeszcze zanim poci¹g ruszy³
w drogê: „By³o mi duszno, by³am mokra od potu i chcia³am siê stamt¹d wydostaæ […] by³
smród, gor¹c, rozpacz, p³acze i zawodzenie”.
Nie sposób ustaliæ dok³adnej liczby osób zamordowanych z omawianego obszaru w ramach Akcji Reinhard W masowych mordach
zginê³o ogó³em oko³o 26 500 z nich. Od 7 lipca 1942 r. do 17 listopada 1942 r. trwa³y tak¿e
masowe deportacje ludnoœci ¿ydowskiej do
obozu zag³ady w Be³¿cu. Zbiorowe transporty
kierowano do niego z Dêbicy, Przemyœla, Rzeszowa, z obozu przejœciowego w Pe³kiniach k.
Jaros³awia, z obozu pracy w Pustkowie k. Dêbicy i z obozu przejœciowego w Zas³awiu k. Sanoka. Mo¿na szacowaæ, ¿e do obozu zag³ady
w Be³¿cu deportowano oko³o 55 000 ¯ydów
z terenów, które obecnie wchodz¹ w sk³ad województwa podkarpackiego. Tylko dwa transporty z tego obszaru skierowane zosta³y do KL
Auschwitz-Birkenau (jeden z Przemyœla i jeden
z obozu pracy w Szebniach k. Jas³a). Ogó³em
do tego obozu deportowano oko³o 3500 z Przemyœla i nie mniej ni¿ 2800 z Szebni.
Osoby, którym uda³o siê uciec z gett próbowa³y przetrwaæ po tzw. stronie aryjskiej (wœród
okolicznej ludnoœci). Nielicznym tylko siê to
uda³o. Straty biologiczne ¿ydowskich mieszkañców tzw. Rzeszowszczyzny w czasie niemieckiej okupacji mo¿na szacowaæ na oko³o
97% wszystkich ¯ydów ¿yj¹cych na tym obszarze przed wybuchem II wojny œwiatowej. 
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