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Początki Lubyczy Królewskiej sięgają czasów kolonizacji mazowieckiej i wołoskiej
prowadzonej w końcu XIV i na początku XV wieku przez księcia mazowieckiego
Siemowita IV. W 1787 roku rząd austriacki przekazał Lubyczę Edwardowi
Romanowskiemu w zamian za warzelnię soli w Kossowie, a w 1830 roku miasteczko
nabył na licytacji baron H. A. Leibnitz. Miejscowość była później własnością
Woronieckich, Zielińskich, Kämpffów, Maksymiliana Parnasa oraz Marcina
Horowitza. W 1855 roku Ludwik Zieliński założył w Lubyczy fabrykę fajansu i
wyrobów kamionkowych, która była czynna do 1911 roku, kiedy to została
zniszczona przez pożar. Zakład dzierżawili Żydzi, m. in. Parnas, Luft. Wytwarzano w
niej głównie przedmioty do celów kultowych dla społeczności żydowskiej, ale nie
tylko. Wyroby tej fabryki, które odznaczały się błękitnymi zdobieniami, zyskały
znaczną sławę. Na przełomie XIX i XX wieku Lubycza rozwinęła się jako lokalny
ośrodek przemysłowy. Powstały w niej: fabryka zapałek, gorzelnia z rektyfikacją,
fabryka konserw jarzynowych oraz dwa młyny i tartak. Miasteczko zamieszkiwali w
tym okresie głównie Żydzi. Podczas pierwszej wojny światowej miasteczko znacznie
ucierpiało. Większość budynków znajdowało się w ruinie.

H I S T O R I A  

Zdjęcie: Naczynie na macę i potrawy paschalne - Lubycza Królewska z przełomu XIX i XX wieku
Źródło: Zbiory Muzeum Etnografii i Rzemiosła Artystycznego we Lwowie; www.stalowka.net



Zdjęcie: Plan sytuacyjny Lubyczy Królewskiej, 1852 r.
Źródło: Biblioteka Narodowa

Zdjęcie: Zniszczona Lubycza Królewska po I wojnie światowej
Źródło: www.facebook.com/Historia-Regionu-Tomaszów-Lubelski-Bełz-Rawa-Ruska-216532571884064/



Zdjęcie: Księga Liczb należąca do Żydów z Lubyczy Królewskiej
Źródło: Kolekcja prywatna

Zdjęcie: Księga Wyjścia należąca do Żydów z Lubyczy Królewskiej
Źródło: Kolekcja prywatna



Pierwsze informacje o ludności żydowskiej w Lubyczy
Królewskiej pochodzą z XVI wieku. W okresie dwudziestolecia
międzywojennego Lubycza była ośrodkiem życia
gospodarczego i społeczno-kulturalnego gdzie 90-procentową
populację stanowili Żydzi. W 1921 r. Lubycza miała 710
mieszkańców, w tym 649 Żydów. Ponieważ w czasie I wojny
światowej miasto zostało w znacznym stopniu zniszczone,
zginęło wielu mieszkańców, a wielu innych straciło dach nad
głową, społeczność zubożała i była w znacznym stopniu
wspierana przez „Joint”. W 1939 r. w Lubyczy  mieszkało 740
osób, w tym 630 Żydów. W miejscowości istniała żydowska
gmina wyznaniowa, murowana synagoga, mykwa i cmentarz
żydowski. Żydzi zajmowali się głównie handlem, rzemiosłem,
małą gastronomią oraz drobną wytwórczością. 

Zdjęcie: Żydowski stragan w zniszczonej podczas I wojny światowej Lubyczy Królewskiej.
Źródło: wwww.historiaregionu.org, fot. z prywatnych zbiorów Ryszarda Gawrysia



W latach 20. XX wieku, miasteczko zamieszkiwali m.in: blacharz - Rauch, fryzjer -
Gisiper, krawiec - Schpritzer, mleczarz - Freind, murarz - Blumenfeld, piekarz -
Gottlieb, stolarz - Feder, szewc – Ober, zegarmistrz – Listiger. Przed wybuchem
wojny w Lubyczy mieszkał również żydowski lekarz dr Ignacy Weiss. Pochodził on
ze Lwowa, a medycynę studiował w Wiedniu. Był lekarzem ginekologiem -
położnikiem. Ożenił się z Iwanną Antoniwną Fołys – córką proboszcza parafii
grekokatolickiej Lubyczy-Kniazie. W ówczesnych czasach tego typu małżeństwa
zdarzały się rzadko. Rodzina Weissów zamieszkała w domu przy ulicy Lwowskiej
50. Przed wybuchem wojny Weiss został zmobilizowany do polskiej armii. Jego
późniejsze losy nie są znane, nie wiadomo kiedy poniósł śmierć oraz gdzie został
pochowany. 

Zdjęcie: Zdjęcie współczesne domu dr. Ignacego Weissa. Obecnie budynek znajduje się przy ulicy
Króla Jana III Sobieskiego, w centrum miasteczka, mieści się tam biblioteka miejska.
Źródło: AMMPB, Dominika Natyna



Zdjęcie: Ruiny cerkwi grekokatolickiej Lubyczy-Kniazie
Fot. Bartek Winiarczyk



Lubycza przed wojną i na początku okupacji
była małym miasteczkiem, gdzie większość
mieszkańców stanowili Żydzi. […] Oprócz
własnej szkoły posiadali w Lubyczy
świątynię – synagogę w której się modlili.
Pamiętam atmosferę panującą w Lubyczy w
tym okresie. Ludzie mimo różnic
wyznaniowych i majątkowych żyli ze sobą w
zgodzie i tolerancji. Najbogatszym w
Lubyczy był Żyd Horowitz, mieszkał w
pałacu, był właścicielem kilku folwarków
rozrzuconych po okolicznych wsiach, w
których pracowała ludność polska. Żydzi
prawie wcale nie zajmowali się uprawą
ziemi i hodowlą. Pamiętam, że Horowitz
jeździł bryczką zaprzęgniętą w dwa konie,
nie zadawał się ze zwykłymi ludźmi.
Zakupił piłkę dla naszej szkoły, co było
wielkim rarytasem i rzadkością. Ta
sielanka zakończyła się wraz z wybuchem
wojny. Żydzi zaczęli przeczuwać, że coś
niedobrego ich czeka ze strony Niemców.
Znajomy Żyd imieniem Helu mówił mi i moim
rodzicom, że najpierw zagłada dotknie ich,
że wszyscy Żydzi pójdą na zatracenie, a
później wszyscy, którzy pozostaną – ich
też spotka podobny los.

Relacja mieszkanki Lubyczy Królewskiej
Źródło: AMMPB



Zdjęcie: Żołnierze niemieccy przed pałacem Horowitza w Lubyczy Królewskiej
Źródło: wwww.militaria-archive.com



1939-1942

Wojska niemieckie wkroczyły do Lubyczy 13 września
1939 r. Żołnierze niemieccy dopuszczali się
rekwirowania mienia żydowskiego, profanacji miejsc
kultu – spalono lubycką synagogę, licznych pobić,
maltretowania fizycznego oraz psychicznego. Często
organizowali publiczne obcinanie bród Żydom
ortodoksyjnym. Po kilkunastodniowej okupacji
niemieckiej do miasta weszła armia sowiecka.
Nastąpiło rekwirowanie majątków, aresztowania,
wywózki na Sybir, represje ekonomiczne, wszystko to
sprawiło, że Żydzi musieli dostosować się do trudnych
warunków socjalno-bytowych. 22 czerwca 1941 r. po
ataku Niemców na ZSRR, armia Wermachtu wkroczyła
ponownie do Lubyczy. Wraz z postępującym frontem
niemieckim część Żydów lubyckich uciekła na wschód.
Drugi pobyt Niemców w miasteczku to dalszy ucisk
społeczności żydowskiej. Na przełomie 1941-1942 r. na
teren przyszłego ośrodka zagłady w Bełżcu Niemcy
sprowadzili około 120 Żydów z Lubyczy, którzy
dokończyli budowę obiektów obozowych. Pod koniec
lutego lub na początku marca 1942 r. zostali oni
zamordowani w komorach gazowych. Grupa ta
stanowiła znaczną część lubyckiej społeczności
żydowskiej. 

 

II Wojna Światowa



W lutym 1942 r. byłem w Lubyczy Królewskiej
i wtedy Niemcy z obozu w Bełżcu zwrócili się
do prezesa gminy żydowskiej z żądaniem
wyznaczenia kilkunastu Żydów do pracy,
zaznaczając, by zaopatrzyli się w łyżki i
naczynia do jedzenia. Wzięli wtedy Niemcy z
Lubyczy Królewskiej dwudziestu paru Żydów.
Których autem zawieźli do obozu w Bełżcu.
Jeden z tej partii opowiadał mi, że przez
kilka dni pracowali w obozie przy ścinaniu
drzew sosnowych, po kilku dniach wypędzono
wszystkich tych Żydów do baraków, a
wymieniony Żyd zdążył ukryć się i następnie
wydostać na wolność. Będąc ukryty, słyszał,
jak w baraku zamknięci Żydzi przez kilka
sekund krzyczeli, potem nastąpiła cisza.
Wynikało z tego, że to była pierwsza próba
uśmiercenia Żydów w obozie w Bełżcu.
Słyszałem, że zbiegłego Żyda Niemcy chwycili
i uśmiercili.

Relacja Mieczysława Kudyby
Źródło: Obóz zagłady w Bełżcu w relacjach ocalałych i zeznaniach polskich światków, 
red. D. Libionka



Zdjęcie: Żydzi lubbycy zmuszeni do rozebrania i kąpieli w rzece przez żołnierzy niemieckich
Źródło: wwww.yadvashem.org



W czasie trwania okupacji cześć Żydów została deportowana do getta w
Rawie Ruskiej. Najprawdopodobniej miało to miejsce pod koniec maja bądź
też na początku czerwca 1942 roku. Żydzi lubyccy byli również w
niewielkich grupach wyłapywani i transportowani do obozu zagłady w
Bełżcu.

Niemcy likwidowali Żydów w Lubyczy
stopniowo. Na początku zabierali młodych
mieszkających w centrum miasteczka taką
grupę liczącą 20-30 osób prowadzili pieszo
w kierunku Bełżca. Akcje te powtarzali
kilka razy. Żydzi pozostali uciekli z
centrum do przedmieść Lubyczy, mieszkali
między Polakami i Ukraińcami. Pamiętam, że
w naszym dużym domu mieszkały trzy rodziny.
My z jednej strony, z drugiej mieszkała
rodzina żydowska, która miała oddzielne
wejście do mieszkania, i na strychu
mieszkała jeszcze jedna rodzina żydowska.
Pamiętam jedną z takich akcji  polegającą
na wyszukiwaniu Żydów w Lubyczy. Domy w
rynku były opustoszałe. Jak powiedziałam,
Żydzi, którzy pozostali w Lubyczy, starali
się zamieszkać pomiędzy Polakami i
Ukraińcami w uliczkach na przedmieściach.
Uważali, że w ten sposób uda im się ukryć
przed Niemcami. Kiedy przyjechali Niemcy,
chodzili po zamieszkanych domach i
wyganiali na zewnątrz Żydów […] W ten
sposób zbierano grupę kilkudziesięciu
Żydów, których pieszo prowadzono do Bełżca.

Relacja mieszkanki Lubyczy Królewskiej
Źródło: AMMPB



Zdjęcie: Gottlieb Hering - drugi komendant obozu zagłady w Bełżcu
Źródło: Wikipedia

4 października 1942 r. Gottlieb Hering, drugi komendant obozu zagłady w Bełżcu,
zorganizował ekspedycję karną złożoną z SS-manów służących w obozie, która w
Żyłce, Szaleniku, Lubyczy Królewskiej oraz Lubyczy-Kniaziach dokonała masowej
egzekucji ponad 50 Polaków i Ukraińców. Powodem tej akcji był pożar stajni w
zabudowaniach rodziny Słowików, położonych w bezpośrednim sąsiedztwie obozu
zagłady. W stajni tej Hering przetrzymywał swoje konie, na których często urządzał
sobie przejażdżki po Bełżcu. Pożar wybuchł przez nieuwagę ukraińskich
wachmanów, którzy pełnili tam straż. Mimo interwencji straży pożarnej stajnia
spłonęła i zginęły w niej ulubione wierzchowce Heringa. Wachmani, obawiając się
gniewu komendanta obozu, zeznali, że podpalenia dokonali cywilni sabotażyści z
sąsiednich miejscowości. Tego dnia represje dosięgły również Żydów lubyckich,
którzy zostali przepędzeni do Bełżca i uśmierceni. Według różnych relacji, życie
wtedy straciło od 300 do 500 Żydów. Najprawdopodobniej ta październikowa akcja
ostatecznie zlikwidowała społeczność żydowską w Lubyczy Królewskiej.
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