
Izbica



Osadnictwo żydowskie w Izbicy datuje się na wiek XVIII,
od początku było to miasteczko prawie wyłącznie żydowskie.
 
W 1921 r. Izbica liczyła 3 085 mieszkańców, 
w tym 2 862 Żydów (92%).

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

Zdjęcie: Jedna z ulic w Izbicy - początek wojny
Źródło:  Max Krinberger / Deutsches Historisches Museum



Wspomnienia Tomasza Toivi Blatta dotyczące Izbicy w przededniu
wybuchu wojny. 
 
"W samej Izbicy żyło 3600 Żydów i około 200 chrześcijan.
Ludność miasteczka stanowili w większości prości, ubodzy
ludzie. Domy w Izbicy były w przeważającej mierze
drewniane. Tylko nieliczni bogacze mieli domy z cegły.
Wodę dostarczało kilka pomp artezyjskich i 3 studnie. Do
połowy lat trzydziestych nie było elektryczności. Żydzi byli
przeważnie ortodoksyjni, chociaż dawały się już zauważyć
wpływy asymilacji. Chałaty, jarmułki, brody i pejsy zaczęły
ustępować ubiorom polskim. (…) W Izbicy wszyscy się
znali. Zwracaliśmy się do siebie używając głównie
przydomków."
 
 (T. T. Blatt, „Z popiołów Sobiboru”, Włodawa 2002)
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“Akcja Reinhardt” rozpoczęła się w marcu 1942 r., miała na celu
zagładę Żydów w Generalnym Gubernatorstwie. W Izbicy zostało
utworzone największe getto tranzytowe w dystrykcie lubelskim, do
którego deportowano Żydów z Niemiec, Austrii oraz z Protektoratu
Czech i Moraw. O utworzeniu w Izbicy getta przejściowego
zadecydowało położenie miasteczka w pobliżu linii kolejowej
prowadzącej w kierunku obozów zagłady w Bełżcu i Sobiborze.
Geograficzne położenie miejscowości, która z trzech stron otoczona
jest wzgórzami, a z czwartej odgrodzona rzeką spowodowało, że getto
nie musiało być w żaden sposób ogrodzone. Od marca do końca maja
1942 r. Niemcy deportowali do Izbicy około 11000-15000 Żydów spoza
granic Generalnego Gubernatorstwa.

Zdjęcie: Dworzec kolejowy w Izbicy
Źródło: https://fotopolska.eu/Izbica/b27447,Dworzec_kolejowy.html?f=1258627-foto



1942

1942
 
W marcu miała miejsce pierwsza
deportacja z Izbicy do Bełżca.
Wówczas Niemcy wywieżli do
obozu zagłady ok. 2 200 polskich
Żydów.
 
Początkiem kwietnia Niemcy
deportowali kolejnych 2 500
polskich Żydów do obozu zagłady
w Bełżcu.
 

 

I I  W O J N A  Ś W I A T O W A



1942

1942
 
Na przełomie października 
i listopada miały miejsce masowe
deportacje z getta tranzytowego 
w Izbicy do obozów zagłady 
w Bełżcu i Sobiborze.
Wywieziono nie tylko osoby
przebywające w Izbicy, ale
również przesiedlone w tym celu
z innych miejscowości np. 
z Zamościa. Osoby, dla których
zabrakło miejsca w transportach
zostały uwięzione w budynku
ówczesnego kina i w małych
grupach poprowadzone na
cmentarz i rozstrzelane. 
W trakcie egzekucji zginęło około
1000-2000 Żydów.



1943

1943
 
W styczniu utworzono w Izbicy
tzw. getto szczątkowe, do
którego trafiło około 1000
polskich Żydów, którzy podczas
akcji likwidacyjnej w getcie 
w Izbicy ukryli się poza
miejscowością.
 
W kwietniu miała miejsce
ostateczna likwidacja getta
w Izbicy. 200 ostatnich Żydów
zostało deportowanych do obozu
zagłady w Sobiborze.
 



Zdjęcia: Ernst Krombach i Marianne Strauss
Źródło: Mark Rosemann " In einem unbewachten Augenblick. Eine Frau überlebt 
im Untergrund" Berlin 2002

Zdjęcia pokazują parę - Marianne Strauss i Ernsta Krombacha. Ernst
Kormbach został deportowany z Essen (Niemcy) wraz z rodziną do
Izbicy. Marianne Strauss również mieszkała w Essen. Jej ojciec był
wpływowym człowiekiem, dlatego udało im się uniknąć deportacji.
Młodzi ludzie natychmiast zaczęli pisać do siebie listy. Zbiegiem
okoliczności, sąsiad Marianne (Christian Arras) w Essen miał
warsztat samochodowy, w którym naprawiano pojazdy Wehrmachtu.
Pojechał samochodem Wehrmachtu do Izbicy i odwiedził Ernsta, który
przekazał mu list do Marianne. Jak się okazało po wojnie, list był
jedną z niewielu oryginalnych relacji z tamtego okresu, w której ktoś
opisał warunki życia w Izbicy.



22 VIII 1942r. 
Kochanie, moja najdroższa!
 
Możesz sobie wyobrazić moje uczucia i moją radość!
Wszystko, co nam wysłałaś, na jakiś czas usunęło nasze
obawy o chleb powszedni. Rozmowy i spotkania, wszystko
na raz, podniosły nas na duchu i naturalnie napełniły mnie
podekscytowaniem. To wszystko jest takie niezwykłe, myśli
galopują mi w tym momencie w głowie (...)  Chciałbym
złożyć Ci relację, żebyś mogła sama przekonać się o tym, jak
tutaj jest.(...)
 
Może zacznę od początku i pozwolę moim myślom cofnąć
się o 4 miesiące. Do Izbicy dotarliśmy wieczorem        
w deszczu. Zostaliśmy przyjęci przez policję żydowską i SS   
i wepchnięci do dziur - jakby jaskiń. Optymista mógłby
pomyśleć o "Carmen", gdyby rzeczywistość nie była tak
trudna, zwłaszcza dla osób starszych.
 
Izbica jest wsią ukrytą w dolinie. Niegdyś mieszkało w niej
około 3 000 polskich Żydów. Krajobrazowo cudownie
położona. "Domy" zbudowane są głównie z drewna i gliny        
i składają się z jednego lub dwóch "pomieszczeń". Wszystko
brudne i zarobaczone. Kilka domów posiada luksus       
 w postaci łóżek, stołów, krzeseł lub szafek. My sami żyjemy
mniej komfortowo niż większość, ale na obrzeżach
miasteczka z widokiem na zieleń i wolność w spokojnym,
słonecznym i wolnym od smrodu otoczeniu (tam nie ma
kanalizacji). W 12 osób: 4 osoby od Rudiego, 3-ch
Katzensteinów, 2-ch Meyerów (krewni Rudiego) i nasza
trójka mieszkamy w jaskini o rozmiarach 2x4 metry.        
Od frontu: 2 stoły, 2 drewniane ławki, 4 krzesła, które
"zorganizowaliśmy". Z tyłu, na luksusowej drewnianej
podłodze (gdzie indziej jest glina) leżą obok siebie na
podłodze worki ze słomy - nasze "łóżka".(...) 



 
Jest to miasto jaskiniowych chatek z wieloma kryjówkami,
które byłyby absolutnym rajem dla grup harcerskich. (...)
 
Co do “Judenstaat”. Zanim przybył pierwszy transport, Izbica
została        w większej części oczyszczona z polskich Żydów.
To znaczy przez SS ze strzelbami i kijami. W marcu przybył
pierwszy transport - z Czechosłowacji (...), drugi transport też
przybył z Czechosłowacji i ci Żydzi zajęli wszystkie bardziej      
i mniej ważne stanowiska. Później po kolei przybywały
transporty z: Aachen, Nürnberg, Aachen-Düren, Breslau,
Essen, Stuttgart, Frankfurt, 2 x Słowacja, 2 x Theresienstadt
itd. 
 
Kodeks karny jest prosty do opisania: kara śmierci. (...)
Wszystko jest zakazane. Kara jak wyżej. Opuszczenie
wydzielonej dzielnicy przed 7.00 lub po 19.00. Handel, kupno,
sprzedaż lub rozmowa z polskimi Aryjczykami. Pieczenie
chleba. Kupowanie reglamentowanych artykułów
spożywczych, takich jak masło, jajka, chleb, ziemniaki itd.
Wysyłanie listów i innych wiadomości, opuszczanie granicy
miasteczka, posiadanie złota i niemieckich pieniędzy, lub w
ogóle pieniędzy, biżuterii, srebra itd. Niestety, tego typu
przestępstwa (jeśli miały miejsce) kosztowały życie wiele
istnień ludzkich. (…)
 
W międzyczasie wiele transportów już stąd wyjechało.         
Z około 14.000 Żydów, którzy przybyli, tylko 2-3000 wciąż tu
jest. Wsiadają do bydlęcych wagonów, poddawani są
najbrutalniejszemu traktowaniu, wyjeżdżają z jeszcze
mniejszym dobytkiem, tj. tylko z tym, co mają na sobie. To
jest jeszcze jeden krok w dół. Nic więcej nie słyszeliśmy         
o tych ludziach (Austerlitz, Bärs, itp.).
 
Kiedy po ostatniej wywózce, mężczyźni pracujący poza
wioską, wrócili do domów nie było w nich ani żon, ani dzieci,
ani ich dobytku. (…)
 



 
Kiedy tylko miałem okazję wstąpić do policji porządkowej,
zawsze odmawiałem. Głównie z powodu nieprzyjemnej pracy:
Żydzi przeciwko Żydom. Jednak nie mogłem uniknąć udziału
w deportacji polskich Żydów. Przerażające. Trzeba stłumić       
w sobie każde ludzkie uczucie i pod nadzorem SS wypędzać
ludzi z biczem, tak jak są - boso, z niemowlętami w ramionach.
Miały tam miejsce sceny, których nie chcę i nie potrafię
opisać. Sceny, których na pewno szybko nie zapomnę. (...)
 
Pożywienie jest tutaj głównym zmartwieniem każdego. Wiele
osób cierpi na niedożywienie. Nie ma tu nikogo, kto by się
nimi zaopiekował. Istnieje coś w rodzaju "opieki społecznej",
która nie zapewnia prawie żadnej pomocy (wodnista zupa) (...).
Różne osoby prywatne biorą kogoś na obiad. Ci, którzy nie
mają pieniędzy, żadnych krewnych, żadnych znajomych       
w Niemczech, którzy mogliby im coś wysłać i nic im nie
zostało do sprzedania, muszą albo głodować, albo kraść.  (…)
 
Kochana, pisałem całe popołudnie. Jutro będę kontynuował
moją relację: teraz praca, higiena itp. Na dzisiaj, dobranoc! Jak
ja będę dzisiaj spał?
 
Twój!
E.
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