
Zamość
 



Jan Zamoyski tworząc w XVI wieku swoje miasto wiedział, że musi
ściągnąć do niego handel. Zaprosił więc do siebie różne nacje między
innymi Ormian i Żydów. Postanowił osiedlić Żydów sefaradyjskich z
Włoch, Hiszpanii i Turcji, którzy znani byli z handlu diamentami, drogimi
tkaninami, orientalnymi przyprawami i wyrobami sztuki użytkowej.
 
W północnej części Zamościa, wokół Rynku Solnego, powstała dzielnica
żydowska. Do Żydów sefardyjskich po Potopie Szwedzkim dołączyli Żydzi
aszkenazyjscy z terenów Rusi. 
 
Przez dwa kolejne wieki Zamość staje się ważnym miejscem na żydowskiej
mapie Polski. Tu działali słynni rabini  Eliezer Lipman ben Manli i Szlomo
ben Mosze.
 

H I S T O R I A  S P O Ł E C Z N O Ś C I

Zamość na sztychu z dzieła Georga Brauna i Franza Hogenberga z 1617 r.
Na żółto zaznaczona została dzielnica żydowska
Źródło: https://warszawapozydowsku.wordpress.com/2015/01/07/zamojskie-powietrze-czyni-madrym/



 
W 1917 r. prawie 95% wszystkich zakładów handlowych było rękach
żydowskich. Zajmowali się głównie branżą spożywczą, odzieżową          
i skórzaną.
 
W 1922 r., niemal 60% rzemieślników była wyznania mojżeszowego:
szewcy, krawcy, czapnicy, piekarze, fryzjerzy, stolarze, szklarze i jubilerzy.
 
W roku wybuchu wojny w Zamościu mieszkało ok. 12,5 tys. Żydów,
stanowiących około 43%  ludności.

Pierzeja wschodnia Rynku Wielkiego, ok. 1925r. / Fotografia Antoniego Jabłońskiego
Źródło: https://www.facebook.com/1684175615181355/photos/a.1684210531844530/1763846303880952/?
type=3&theater



I I  W O J N A  Ś W I A T O W A

1939

1939
 13.09. Armia niemiecka wkroczyła do

Zamościa. Ich pobyt w mieście trwał 

2  tygodnie.
 

25.09. Armia niemiecka opuszcza

Zamość, dzień później miasto zostaje

zajęte przez wojska sowieckie na

kolejne dwa tygodnie.

 

W wyniku korekty linii granicznej

wojska sowieckie zaczęły stopniowo

opuszczać Zamość, a wraz z nimi na

wschód odeszło 2/3 zamojskich

Żydów. 

 

8.10. Zamość zostaje ponownie

przejęty przez oddziały niemieckie. 

 
 
 



1940

1940
 1.01. W Zamościu przebywało około 1000

przesiedleńców, stanowiących około 20%

żydowskiej populacji miasta.  

 

Trzy miesiące później liczba

przesiedleńców wzrasta do 1500 (27%),

wśród nich znaleźli się uchodźcy m.in.   

z Włocławka, Koła, Kalisza, Wiednia,

Krasnobrodu, Janowa, Biłgoraja i

Frampola  

 

Pomimo tego, że zrezygnowano w 1940

roku ze zorganizowania w Generalnym

Gubernatorstwie  tzw. „rezerwatu

żydowskiego”  do końca roku do

Zamościa napłynęło jeszcze 2500 Żydów

spoza miasta.

 

 

 

 

 
 
 



1941

1941
 

W kwietniu władze niemieckie wydały

zarządzenie nakazujące wszystkim

Żydom zamieszkałym na Starym

Mieście i Lubelskim Przedmieściu

przeniesienie się do dnia 1 maja na

teren Nowej Osady.

 

Pod koniec 1941 r. w getcie zamojskim

przebywało już około 7 tys. Żydów, z

czego około 2,5 tys. stanowiły osoby

pochodzące z “Kraju Warty”, Austrii,

Protektoratu Czech i Moraw oraz

Niemiec.

 

 



1942

1942
11.04. W wigilię święta Paschy miała miejsce

pierwsza wywózka Żydów. Dotknęła ona około

3000 osób, które w bydlęcych wagonach

kolejowych wywieziono do obozu zagłady w

Bełżcu.

 

24-27.05. Podczas święta Szawuot rozpoczęła

się druga akcja deportacyjna. Schwytanych

Żydów wysłano trzy dni później do obozu

zagłady w Sobiborze.

 

11.08. Rozpoczęła się trzecia akcja

deportacyjna, wskutek której około 300-350

pojmanych Żydów przetransportowano do KL

Majdanek.

 

Początek września. Czwarta wysiedlenie w

czasie którego z Zamościa do obozu w Bełżcu

Niemcy wywieźli około 400 Żydów.

 

16-18.10. Ostateczna likwidacja getta

zamojskiego. Około 4000 osób popędzono

pieszo do getta przejściowego w Izbicy. Żydzi

Ci zostali następnie zamordowani w obozach

zagłady w Bełżcu i Sobiborze.

 



P O C Z Ą T K I  O K U P A C J I  N IE M I E C K I E J

W pierwszych dniach po zajęciu miasta przez Niemców, Żydzi stali się obiektem
represji i grabieży. Niektóre żydowskie sklepy, hurtownie i domy zostały
zrabowane przez żołnierzy Wehrmachtu. Żydzi unikali wychodzenia na ulice.
Ortodoksyjnym Żydom tępymi narzędziami obcinano, czy wręcz wyrywano brody
i pejsy. Niektórych schwytanych, szczególnie starszych Żydów sadzano na konie,
które następnie uderzano batami, aby te po kilku lub kilkunastu metrach ku
uciesze oprawców mogły zrzucić ofiarę szykan.
 
W połowie października 1939 Niemcy zbezcześcili i obrabowali obie zamojskie
synagogi oraz niektóre z domów modlitwy.

 Funkcjonariusze SS obcinający pejsy i brody religijnym Żydom na Zamojszczyźnie  
     Źródło: Yad Waschem, Jerozolima, Izrael



Począwszy od pierwszych dni okupacji, Niemcy traktowali Żydów jako
bezpłatną siłę roboczą.  W latach 1940-1943 zamojscy Żydzi osadzeni
byli w 11 obozach pracy przymusowej, z których 7 funkcjonowało na
terenie samego miasta. W początkowym okresie okupacji niemal
wszystkie obozy miały charakter otwarty, dopiero w trakcie akcji
likwidacyjnej zostały zamknięte, a robotników przymusowych
skoszarowano na miejscu. 
 
W czasie okupacji niemieckiej przez obozy pracy przymusowej
przeszło ponad 2500 zamojskich Żydów.

OBOZY PRACY PRZYMUSOWEJ

Obóz pracy przy dworcu kolejowym w Zamościu
Źródło: https://www.facebook.com/1684175615181355/photos/a.2510283212570587/251028336923723
8/?type=3&theater



Gerhard Keins, Żyd z Chorzowa, ukrywający

się w Zamościu na "aryjskich" papierach

opisał  warunki bytowe w obozie pracy.

 

„Czasami mijały nas grupki żydowskich

robotników przymusowych, pracujących

na bagnach. Większość z nich było

starcami. Stali w swoich ubraniach, w

spodniach podwiniętych do kolan i

łopatami wybierali         z bagna muł. Widok

ten łamał serca nawet u osób zupełnie

nieczułych, ale nie u ich prześladowców.

(…) Nastoletni nadzorcy, volksdeutsche     

i Ukraińcy, ubrani w niemieckie mundury,

byli uzbrojeni w karabiny i baty     

z ołowianymi kulkami przymocowanymi

do skórzanych pasków. Tłukli nimi

pracujących, którzy przypominali bardziej

martwych niż żywych, aby pracowali

jeszcze szybciej. Od czasu do czasu

słyszeliśmy strzały (…) Młodocianym

nadzorcom pozwalano zabić tylu ludzi, ilu

chcieli. Normalny człowiek nie mógł się z

nimi równać w ich bestialstwie i krwawej

robocie. Obserwujący z zewnątrz, ze

zdziwieniem zauważali zupełny brak oporu

u katowanych.”

 



Gerhard Keins opisał również warunki panujące w getcie w Zamościu.
 
„Żydzi mieszkali w małych drewnianych domkach. Większość z nich jako jedyne
wyposażenie miało małe żelazne piecyki i ewentualnie łóżko. Nie było potrzeby
posiadania szaf, bo nie było w nich czego trzymać. Deski podłogowe były w
większości powyrywane i używane jako opał podczas srogiej zimy. Gdy nastały
roztopy, wilgoć i stojąca w ogromnych kałużach woda, sprawiały, że życie w tych
domkach stawało się koszmarem. Była elektryczność i światło, ale brakowało
ubikacji i bieżącej wody. Ludzie, aby ją zdobyć, wychodzili z domów, brnęli w
głębokim błocie lub śniegu i pompowali wodę ze stojących na dworze studni.”

ŻYCIE W GETCIE

Getto w Zamościu, skrzyżowanie ulic Lwowskiej i Ogrodowej 
Źródło:https://www.facebook.com/1684175615181355/photos/a.2200069843591927/2206787732920138
/?type=3&theater



Pierwsza masowa deportacja do obozu zagłady w Bełżcu - opisana przez
Davida Meklera
 
"11 kwietnia 1942 r. SS, SD i zmontowana policja wpadły jak banda dzikusów na
zamojską dzielnicę żydowską. To była kompletna niespodzianka, panikę wywołali
w szczególności brutale na koniach. Ścigali się po ulicach wykrzykując obelgi,
ciskając swoje bicze na wszystkie strony. Nasza społeczność liczyła wówczas 10
000 osób. W mgnieniu oka, nawet nie zdając sobie sprawy z tego, co się działo
3000 mężczyzn, kobiet, dzieci, zabrane przypadkowo z ulic i z domów zostały
wywiezione na dworzec i deportowane do nieznanego celu. Spektakl. Wygląd getta
po akcji dosłownie doprowadzał do szaleństwa ocalałych. Ciała były wszędzie, na
ulicach, podwórkach, w domach, dzieci wyrzucone z 3, 4 piętra leżały zmiażdżone
na chodnikach. Sami Żydzi musieli zbierać i grzebać zmarłych."

DEPORTACJA DO OBOZU
ZAGŁADY W BEŁŻCU

Wysiedlenie, kolumna Żydów przy rampie "buraczanej", 1942
Żródło: "Zagłada Żydów w Zamościu" A. Kopciowski



Relacja Mosze Franka, który podczas

wojny został uratowany w Zamościu.

 

"Każdy Żyd stał na placu i trzymał pakuneczek,

który sobie wziął z domu. Na tym placu staliśmy

do samego wieczora. Dopiero wieczorem gnali

nas do wagonów śmierci. Gnali nas z bardzo

wielką trwogą, strzelaniną, z płaczem dzieci,

matek, z krzykiem, hałasem, po drodze, kto nie

mógł iść, kto wyszedł z kolejki, kto odwrócił się

do dziecka, do tego strzelano i ginął śmiercią

tragiczną. Wreszcie przygnali nas już na rampę,

gdzie dla nas stały już wagony i wpychali Żydów

do wagonów, i tu przyszła też na mnie kolejka      

 i gestapowiec wpychał mnie do wagonu, ja, nie

myśląc długo, zamiast wejść do wagonu

wcisnąłem się małą szparką pod wagon i pomału

przesunąłem się przez tor kolejowy i położyłem

za jakąś blachą i czekałem, aż zagonią wszystkich

Żydów do wagonu, bo inaczej Niemcy by mnie

zobaczyli i by mnie zabili. Potem się

przesunąłem jeszcze dalej, aż do szosy i szosą

popędziłem na Nowe Miasto. Po drodze

spotykałem trupa po trupie, tak że aż cała szosa

była założona trupami żydowskimi: jeden z

pakunkiem, drugi bez, trzeci raniony w pierś,

czwarty w głowę, inny tu, inny tam. Szedłem na

Nowe Miasto, na ulicy wyglądało tak, jakby po

potopie świata.”

 


