
Lwów



Lwów został założony około 1250 roku przez króla Rusi - Daniela Halickiego.

Nadał on nazwę miastu na cześć swojego syna Lwa. Lwów w latach 1349-1370

wchodził w skład Królestwa Polskiego, następnie od 1370 do 1387 w skład

Królestwa Węgier, dalej od 1387 do 1772 ponownie w skład Królestwa Polskiego i

Rzeczypospolitej Obojga Narodów (od 1569). Od pierwszego rozbioru (1772) do

1918 roku był pod panowaniem Austrii (Monarchia Habsburska, następnie

Monarchia Austro-Węgierska). Od 1918 do 1939 był miastem w granicach II

Rzeczypospolitej. Przedwojenny Lwów był jednym z najpiękniejszych miast w

Polsce i trzecim co do wielkości pod względem liczby mieszkańców. W okresie

międzywojennym był stolicą województwa lwowskiego i liczył około 350 tys. 

 mieszkańców.

HISTORIA

Panorama Lwowa, 1616 r.
Źródło: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lwow_1.jpg



Pierwsza wzmianka o osadnictwie żydowskim we Lwowie pochodzi z

końca XIV wieku. Gmina żydowska we Lwowie była jedną z najstarszych

i najważniejszych gmin na ziemiach polskich.  W ostatnim spisie przed II

wojną światową ponad 24 tys. spośród ok. 100 tys. Żydów lwowskich

zadeklarowała język polski jako ojczysty. Była to najliczniejsza

zasymilowana grupa w kraju.

Panorama Lwowa
Źródło: http://grafik.rp.pl/g4a/913622,477579,9.jpg



Scheindl-Charlotte Kohn tak wspomina Lwów z

czasów jej dzieciństwa przed wybuchem II wojny

światowej:

„Pamiętam ulicę Ruską była wtedy istnym buszem,

nie to co teraz. Tam dojeżdżał tramwaj. Na ul.

Boimów było wiele bóżnic, małych synagog.

Mieszkali tam liczni Żydzi. Na ul. Boimów była

również synagoga - Złota Róża[1]. Nie pamiętam

szczególnie Złotej Róży, ale pamiętam wszystkie

pozostałe synagogi. Pamiętam również doskonale

Rynek 6, który był bardzo blisko naszego mieszkania,

a tam odbywały się dni targowe. Pamiętam

Ukraińców i Polaków ze wsi, którzy przychodzili

sprzedawać tam swoje produkty. Pamiętam, że mój

ojciec miał sklep, niedaleko, na ulicy Serbskiej 7. [...]

Sprzedawał porcelanę, naczynia, szkło. Moja mama

pracowała z ojcem, ale były bardzo ciężkie czasy. To

nie wystarczyło. Więc otworzyła z koleżanką przy

ulicy Gródeckiej 9 stołówkę, nie restaurację, gdzie

można było kupić jakieś kanapki. […] Na naszej ulicy

był mały sklep spożywczy, bardzo mały. Było takie

miejsce, magiel, wiesz, był taki czas, kiedy trzeba było

przemaglować prześcieradło i trzeba było to zrobić,

my to nazywaliśmy maglem. I pamiętam, że była taka

pani, bardzo drobna pani, ona miała sklep i dawała

mi cukierki”.

 

[1] Na ulicy Boimów (obecnie Starojewrejska) znjadowała się

Wielka Synagoga Miejska i Bet midrasz. Synagoga Złotej Róży

znajdował się na ulicy Blacharskiej (obecnie Fedorowa)



Wybuch wojny 1 września 1939 roku oznaczał

początek nieodwracalnych zmian demograficznych.

Okupacja sowiecka i niemiecka oraz powojenna

zmiana granic Polski spowodowały, że Lwów stracił

około 80% mieszkańców.

Lwów Rynek, 1938
Żródło: Biblioteka Narodowa



 

Lwów w okresie od września 1939 do czerwca 1941 roku znajdował się na terenie

okupowanym przez ZSRR. Pod koniec czerwca 1941 roku do miasta wkraczają

Niemcy. Od sierpnia Lwów był stolicą dystryktu Galicja - piątego dystryktu

Generalnego Gubernatorstwa. Nadzór nad administracją cywilną sprawował

generalny gubernator okupowanych ziem polskich - Hans Frank.

I I  WOJNA ŚWIATOWA

Obrona Lwowa 1939r.
Żródło: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Artyleria_plot_Lwowa.jpg



1940-1941

 

1940-1941 - deportacje obywateli

polskich w głąb Związku Radzieckiego.

Ofiarami deportacji były przede

wszystkim środowiska inteligencji

polskiej i żydowskiej wraz z rodzinami



1941

czerwiec/lipiec, lipiec 1941 -

Niemcy zainspirowali

pogromy ludności żydowskiej

Lwowa, zamordowano kilka

tysięcy osób



1942

marzec 1942 - około 15 000 osób zostało

deportowanych do niemieckiego

nazistowskiego obozu zagłady w Bełżcu

 

czerwiec 1942 - rozstrzelano kilka tysięcy

Żydów 

 

sierpień 1942 - około 40 000 osób zostało

deportowanych do niemieckiego

nazistowskiego obozu zagłady w Bełżcu

 

listopad 1942 - około 10 000 osób zostało

deportowanych przez Niemców do obozu

zagłady w Bełżcu, a kilka tysięcy do obozu

koncentracyjnego na Janowskiej

 

 



1943

styczeń 1943 - od 2000 do 5000

osób zostało deportowanych do

niemieckiego nazistowskiego

obozu zagłady w Sobiborze

 

czerwiec 1943 - likwidacja getta

lwowskiego.



Dov Weissberga wspomina moment rozpoczęcia likwidacji getta przez Niemców:

"Akcja rozpoczęła się 10 sierpnia 1942 roku i trwała dwa tygodnie. Pierwszego dnia

dziadkowie mojej matki, Frieda i Salem Klinger, ciocia Erna (żona Józefa) i ich roczny syn

Emil zostali wysłani do obozu zagłady w Bełżcu, 70 km od Lwowa. Nigdy nie wrócili.

Gestapo i SS weszli do naszego domu w getcie przy ulicy Wagowej 11. Chcieli zabrać ze

sobą dzieci - mojego brata Mariana i mnie. Potworny strach owładną moją matkę. Ona

wiedziała, że zabierają nas na śmierć. Prosiła, najpierw grzecznie, potem z niepokojem,

żeby zostawić nas w domu. Kiedy niegrzecznie odmówili, wpadła w histerię i próbowała

zablokować drzwi własnym ciałem. Między nią a dowódcą rozwinęła się kłótnia. W końcu

padła na kolana, chwyciła oficera za buty i błagała go, żeby zostawił jej chociaż jedno z

dzieci. Walcząc o uwolnienie nóg oficer odwrócił się, wydał krótki rozkaz swoim

podwładnym, a oni wszyscy odeszli, zostawiając nas w tyle.   Ten epizod był naprawdę

wyjątkowy, zważając rzeczywistości która nas otaczała. Czy oficer był pod wrażeniem

estetycznego, schludnego wyglądu mojej matki? Jej biegłej znajomości język

niemieckiego? Czy może obudziła w nim jakieś ludzkie uczucia? Uratował nas cud.

Zostanie w domu byłoby samobójstwem. Na pewno przyszliby znowu i cud by się nie

powtórzył. 

Dov Weissberg (siedzący w środku) z rodzicami i młodszym bratem



Trzeba było wyjechać, pojechać gdzieś,
gdziekolwiek, poza getto. Później w ciągu
dnia kiedy akcja ustała i Niemcy opuścili
getto, poszliśmy się ukryć w "Textilii",
fabryce włókienniczej, w której pracował
mój ojciec. "Textilia" znajdowała się na
ulicy Legionowej 23. […] Pracowali tam
tylko Żydzi, wszyscy jako niewolnicy, bez
żadnego wynagrodzenia. Praca ta dawała
jednak niewolnikom świadectwo pracy -
klucz do przetrwania. Spędziliśmy kilka dni
w magazynie "Textilii", ściśnięci między
belami sukna. Nie było prawie żadnego
jedzenia, ale wystarczyło wody i herbaty.
Moja matka była bardzo smutna i płakała
przez większość czasu, myśląc o swoich
rodzicach, którzy właśnie zostali zabrani na
śmierć. Oboje byli po sześćdziesiątce. Moja
matka miała 41 lat. Śpiewała smutną
niemiecką piosenkę "Ich hatt' einen
Kameraden". Wciąż pamiętam tę piosenkę.
W miarę upływu dni akcja w getcie zdawała
się dobiegać końca, a moi rodzice
zdecydowali, że czas wracać do domu.



Zrobiliśmy to, ale nie na długo. 17 sierpnia był jednym z

najgorszych dni akcji. Naziści przybyli licznie, w asyście

policji ukraińskiej.  Tysiące Żydów zabrano z ich

domów i wysłano do obozów w Bełżcu i na Janowskiej. 

Złapano moją matkę, brata i mnie.   Naziści byli bardzo

brutalni, szybcy i skuteczni. Nie słuchali błagań, nie

słuchali wyjaśnień. Pchając, używając kijów i kolb

karabinów, wyrzucali nas z domu, na podwórko, a

potem dalej na ulicę. Stamtąd ukraińska policja

prowadziła nas do pobliskiego domu przy placu

Gołuchowskiego 11 i upychała na dużym podwórku.

Podwórko miało jedną bramę. Nie było innego wyjścia.

Na to podwórko wcisnęli około 200 osób. Wyjścia

pilnowali policjanci ukraińscy i SS. Był to bardzo

upalny dzień. Pociliśmy się i byliśmy bardzo

spragnieni. Nikt nie dawał nam wody ani niczego

innego do picia, żadnego jedzenia. Coraz więcej ludzi

było zmuszanych do wejścia na podwórko, strach i

desperacja malowały się na ich twarzy. W powietrzu

unosił się smród. Matka wielokrotnie mówiła mi i

Marianowi,  żebyśmy cały czas trzymali się blisko

bramy i pilnowali możliwości ucieczki. Mówiła, że ona

spróbuje uciec później.   W tym momencie jakakolwiek

szansa na ucieczkę wydawała się niemożliwa. Policja

była liczna, a oni wszyscy zdawali się mieć nas na oku.

Powiedzieliśmy matce, że nie będziemy uciekać. 

Czuliśmy się z nią bezpieczniej i chcieliśmy z nią zostać.

Ale ona widziała w ucieczce naszą jedyną szansę na

przeżycie i była bardzo stanowcza i uparta.



Byliśmy zarówno mali, jak i bardzo szczupli i być może

mogliśmy przecisnąć się niezauważeni między ludźmi

wchodzącymi na podwórko "Teraz jest szansa", mama

powiedziała nagle i wskazała kierunek, "Odejdźcie! Ja

przyjdę po Was".   W jednej chwili, może sekundę lub

mniej, znaleźliśmy się między butami hitlerowców a

nogami wpychanych Żydów, a potem nagle na ulicy

wśród swobodnie poruszających się ludzi. Idąc szybko,

ale nie biegnąc, aby nie zwrócić na siebie uwagi,

poszliśmy w kierunku "Textilii" do ojca. Ojciec wiedział

już, że jego rodzina została zabrana, ale nie mógł nic

zrobić, aby nam pomóc. Szybka rozmowa z innymi

pracownikami "Textilii" i znowu byliśmy ukryci między

belami sukna, jak w poprzednim tygodniu. Matka,

oczywiście, nie poszła za nami. Ona nigdy nie

przyszła... Kolejną ofiarą tamtejszej akcji była matka

mojego ojca - babcia Feiga. Mieszkała ze swoją córką i

zięciem, Lolą i Bruno Gerstenem. Byli oni chronieni

pieczątkami na karcie pracy.   Ona nie była. Poza tym,

była chora i przykuta do łóżka. Kiedy esesman kazał jej

wstać z łóżka i wyjść z mieszkania, nie mogła się do

tego zastosować. Strzał w głowę z jego pistoletu skrócił

jej życie. Kilka godzin później usłyszeliśmy to od Loli.

Nie było żadnych pogrzebów. Żydów, którzy zginęli lub

zostali zamordowani w getcie, wrzucano do wspólnych

grobów. Mój ojciec nigdy nie dowiedział się, gdzie

pochowano jego matkę".


