
Czortków



Czortków został założony w XVI w. jako prywatne miasto.          
W roku 1522, polski król Zygmunt І Stary nadał przywilej
własności na miasto Jerzemu Czartkowskiemu i w tym samym
roku Czortków został lokowany na prawie magdeburskim. W
mieście zaczęto organizować coroczne jarmarki, co sprzyjało
rozwojowi handlu, rzemiosła i przemysłu oraz szybkiej
rozbudowie miasta.
 
Pierwsza wzmianka o gminie żydowskiej w Czortkowie
pochodzi z 1616 r. Na starym cmentarzu żydowskim można
spotkać najstarszą zachowaną macewę pochodzącą z tego
okresu.
 

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

Zdjęcie: Czortków. Bazar miejski - lata 1908-1915
Źródło: Cygrowa Biblioteka Narodowa - https://polska-org.pl/8039773,foto.html



Zdjęcie: Widok na główną ulicę w Czortkowie
Źródło: http://polishjews.yivoarchives.org/archive/p=digitallibrary/digitalcontent&id=3847

W okresie międzywojennym w Czortkowie istniały 22 synagogi      
i domy modlitwy, a jedna z nich nosiła imię Rabina Szapiry. 
 
Żydzi w Czortkowie byli drugą co do liczebności grupą po
Polakach. W 1939 r. w 22 000 mieście mieszkało 4 800–5 500
Żydów. Pod koniec roku ich liczba zwiększyła się, ponieważ
znaczna część Żydów z Generalnego Gubernatorstwa uciekała
tu z obawy przed prześladowaniami nazistów.



1939-1941

1939 - 1941
 
Czortków w okresie od września
1939 do czerwca 1941 roku
znajdował się na terenie
okupowanym przez ZSRR. 
 
W lipcu 1941 roku do miasta
wkraczają Niemcy. Od tego czasu
Czortków administracyjnie
znajdował się w dystrykcie Galicja
- przyłączonym do Generalnego
Gubernatorstwa.
 

 

I I  W O J N A  Ś W I A T O W A



1941

1941
 
6 lipca - w dniu wkroczenia
Niemców do Czortkowa - doszło
w mieście do pierwszego
pogromu Żydów.
 
Niemcy utworzyli Judenrat
i wyznaczyli dr Kruha na jego
pierwszego przewodniczącego.
 
20 sierpnia we wsi Czarny Las
pod Czortkowem członkowie
Judenratu zostali rozstrzelani
wraz z dużą grupą żydowskiej
inteligencji.
 



1942
 
W dniach 26-27 sierpnia miała
miejsce pierwsza deportacja
Żydów – 2 120 osób naziści
wywieźli do obozu zagłady 
w Bełżcu.
 
5 października grupa 500
czortkowskich Żydów została
włączona do masowej deportacji.
Wywieziono wówczas do obozu
zagłady w Bełżcu również Żydów
z Tarnopola, Tłustego, Jagielnicy
i Monasterzysk.
 
W grudniu 1942 r. w budynku
zajętym przez Talmud Tora 
w Czortkowie Niemcy utworzyli
obóz pracy dla ponad 500
miejscowych rzemieślników.
 
 
 

1942



1943

1943
 
17 czerwca 1943 r. getto 
w Czortkowie zostało ostatecznie
zlikwidowane. W tym dniu w wyniku
rozstrzelania zginęło około 2000
osób. Przed ostateczną egzekucją
Niemcy nakazali czortkowskim
Żydom uiścić opłatę za ich własną
śmierć. Każdy z Żydów musiał
zapłacić 3 złote za kulę, która miała
go zabić. Według szacunków SS, 
do rozstrzelania każdej z osób
potrzebne były trzy kule. Podczas
likwidacji getta kilkaset osób
zostało wysłanych do obozów pracy
w Lisowcach i Tłustem.
 
23 czerwca 1943 r. - obóz pracy
znajdujący się w Talmudzie Tora
został zlikwidowany. W Czarnym
Lesie pod Czortkowem Niemcy
wyselekcjonowali ludzi niezdolnych
do pracy i ich rozstrzelali. Pozostali
Żydzi zostali wysłani do pobliskich
obozów pracy.



 

Fragmenty opisu deportacji Żydów z Czortkowa do obozu
zagłady w Bełżcu, w nocy 26 sierpnia 1942 r., według relacji

ZONKI BERKOWICZ, po mężu POLLAK.

Zdjęcie: Zdjęcie rodzinne Zonki (Sonii) Berkowicz.
Źródło: https://www.czortkow.org.il/famcom/%D7%91%D7%A8%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%99%D7%A5/



 
W środę w nocy z 26 sierpnia 1942 r. 
 
Można usłyszeć pierwsze strzały. Tłuczenie szyb okiennych,
rozbite drzwi, lament, płacz, krzyki.  Na zewnątrz panuje
uczucie okrutnej rzezi. Zaczęła się "akcja". Północ. Piękna       
i czysta sierpniowa noc. Blask księżyca rozjaśnia pokoje, tak
ładnie dookoła, i w taką właśnie noc słychać krzyki
niewinnych dzieci, matek i mężczyzn, potrząsające
powietrzem. Od strony "aryjskiej" oddziela nas tylko kilka
ulic, tam każdy śpi swobodnie w swoim łóżku. 
 
Moja dziesięcioletnia siostra modli się do Boga, aby została
zbawiona i pozostała przy życiu, a my obie, moja matka i ja,
obserwując ją, czujemy, że krew zastyga nam w żyłach.
 
O 2.30 rano "Szupowcy" (Policja bezpieczeństwa) z biczami     
w rękach, z bezlitosnymi twarzami morderców, wypędzają
nas z naszego domu. Dołączamy do innych Żydów          
i zbieramy się na placu koło "Bristolu", gdzie kiedyś stały
konne wozy. Oglądając sceny dzieci zamordowanych          
w rękach matek i wyrzuconych z balkonów, przypominam
sobie straszne historie z czasów barbarzyńskich, ale tamte
okrucieństwa wypadają blado w porównaniu z bestialstwem
i z dzikością scen dziejącą się na moich oczach.
 
Gdziekolwiek się rozejrzę, znajome twarze. Układamy się        
w formacje "szóstek" i w tym szyku idziemy na dziedziniec
więzienny, gdzie zgromadziło się już kilkaset osób. Bramy
więzienne są zamknięte i tu musimy zostać do następnego
dnia.
 
Nasze twarze odzwierciedlają cichą rozpacz. Ludzie pytają
się wzajemnie o okoliczności ich aresztowania, a my
zastanawiamy się, co będzie dalej...
 
 



Powstają grupy, przyjaciele szukają siebie nawzajem, jest
wielu rannych z krwawymi obrażeniami po pobiciu. Dzieci
bez rodziców, rodziny w rozproszeniu.
 
Zaczyna się świtać, a wraz z pojawieniem się słońca robi się
coraz cieplej. Nie ma wody, a my gasimy pragnienie wodą
deszczową z pobliskich beczek. Godziny mijają, a upał staje
się nie do zniesienia. Jesteśmy jak zwierzęta przeznaczone
do uboju i trzymane w klatce; ale dla tych zwierząt nie
szczędzą ani wody, ani pożywienia. Każdy jest głodny         
i zapomina nawet o uczuciu wstydu, co sprawia, że własne
cierpienie staje się publiczne.
 
O 13:30 słyszymy otwarcie bramy i rozkazuje się nam wyjść.
Wszyscy trzymają się narożników, żeby nie być pierwszym,
ale po chwili poddajemy się i wszyscy wychodzimy.
Rozkazują nam utworzyć 10 osobowe formacje. Jesteśmy
eskortowani ze wszystkich stron przez szupowców,
żandarmów i milicję żydowską.
 
Ulica Mickiewicza jest pełna ludzi, jak w czasach wielkich
parad. Dostarczamy widzom wspaniałego widowiska. Są
szczęśliwcami i mają przywilej pozostać przy życiu.
 
Jesteśmy pewni, że zostaniemy zabrani do lasu, gdzie
możemy spodziewać się rozstrzelania, ale kierują nas na
stację kolejową. Wydaje mi się, że nigdy nie chodziłem
beztrosko          i bez obaw po tych ulicach. Uczucie
pragnienia staje się coraz bardziej intensywne. Moje usta są
suche, a język przykleja się do podniebienia. To straszne
uczucie. Ludzie pozbywają się swoich rzeczy, by ulżyć sobie
w drodze.
 
 
 
 



 

 
Na stacji kolejowej zostaliśmy wepchnięci w grupach po 120      
i więcej osób do wagonów towarowych. Drzwi wagonów
zostały zamknięte. Jest ciemno i ciasno, nie da się wyciągnąć
rąk, nie ma absolutnie powietrza do oddychania. Wszyscy
duszą się i dławią, a ty czujesz się tak, jakbyś miał
przywiązaną linę na szyi i jeszcze ten straszny upał, jakby pod
wagon został podłożony ogień.
 
Około dziesięciu osób z grupy stoi przy drzwiach; każdy, kto
ma spinki do włosów, paznokcie, zapięcia, zaczyna się
wwiercać między deskami, aby uzyskać trochę powietrza.
Ludzie za nami są w znacznie gorszej sytuacji. Zdejmują
ubrania i wyglądają, jakby mieli obsesję na punkcie
bestialstwa i szaleństwa. Chrząkają, dyszą i pogrążają się w
najwymowniejszej rozpaczy.
 
Nie mogę sobie przypomnieć, jak długo czekaliśmy i po ilu
godzinach pociąg rusza. Kiedy po długim oczekiwaniu pociąg
został wprawiony w ruch, z ust tych, którzy jeszcze żyją,
emanuje westchnienie ulgi. Nadzieja, że teraz więcej powietrza
znajdzie się w wagonie, albo zacznie padać i kilka kropel
przebije się przez szczeliny. Żaden z tych cudów się jednak nie
wydarza.
 
Przyszło mi do głowy, że zmierzamy do Tarnopola.
Zauważyłam, że w naszym wagonie jest coraz więcej wolnej
przestrzeni. Ludzie umierają, a my siedzimy na ich martwych
ciałach. Pozostali są rozwścieczeni i dzicy, szaleni od
cierpienia, kłócą się między sobą o wodę.(...)
 
 



 
W nocy docieramy do stacji, gdzie
pociąg zatrzymuje się na jakiś
czas. Słyszymy rozmowę w języku
rosyjskim. Zastanawiamy się, co
zrobią dalej. Do naszych serc
dociera maleńki promyk nadziei.
Może zostaniemy tu, by pracować.
Słyszymy wiele dźwięków, takich
jak odłączanie wagonów,
otwieranie drzwi, rozkazy
rozebrania się, lamenty. (...) 
 
Pociąg wycofuje się, a w naszym
wagonie jest jeszcze około 20 osób
żywych. Pamiętam, jak moja mama
bardzo słabym głosem prosiła nas 
o ulżenie w cierpieniu i wybicie
małego okienka, które w razie
zdemaskowania nie zrobiłoby nam
różnicy. Byliśmy i tak skazani na
śmierć.
 
Nagle staje się jasno w naszym
wagonie i od tej chwili ledwo
pamiętam, jak moja mama
nalegała, żebym wyskoczyła. Nie
waham się wcale, bo jadący pociąg
mnie nie przeraża, gdy patrzę na
trupy wokół mnie. 
 



 

A potem przypominam sobie dwóch rodaków pochylających
się nade mną i nalegających, żebym uciekła, ale jedyne czego
chciałam to pić, pić, pić.
 
Rzucam się do pobliskiego stawu i ledwo mogę ugasić
pragnienie, które spala mi żołądek. Nalewam garść wody
rękami, które przed chwilą w wagonie podnosiły trupy.       
W niewielkiej odległości ode mnie, zauważam ciało kobiety       
z naszego wagonu. Na pewno została ona zastrzelona przez
Niemców, którzy pełnili wartę na dachu pociągu. Wkrótce
zostaję zauważona przez Niemca, który eskortuje mnie do
pobliskiego posterunku policji, jednak później trafiam do
więzienia w Rawie Ruskiej i zostaję umieszczona w celi nr 12.
Był to dzień 28 sierpnia 1942 roku. Piątek. 
 
Na szczęście do więzienia trafiam wkrótce po opróżnieniu go     
z dużego transportu Żydów i dowiaduję się, że w tym
transporcie była Zosia Feldman z Czortkowa, córka adwokata
Feldmana.
 
Do następnego transportu pozostały jeszcze dwa dni i miały
one być decydujące dla mojego losu. Być może ze względu na
mój młody wiek, strażnik postanowił pozostawić mnie przy
życiu i trzymał w więzieniu przez dziesięć tygodni.
Ostatecznie (...) zostałam w sposób legalny skierowana do
getta.
 
Później mój ojciec oddelegował do getta człowiek z "aryjskimi"
papierami, a on zabrał mnie do getta w Buczaczu. Tam
zostałam z ojcem i bratem do czasu "likwidacji". Po "likwidacji"
mieszkałam w obozach w rejonie Jagielnicy (...) do stycznia
1944 roku. Ostatnie dwa miesiące przed wyzwoleniem
ukrywaliśmy się na polach i w lesie.
 
Luty 1962 r.



Zdjęcie: Pomnik w Czarnym Lesie, niedaleko Czortkowa poświęcony Żydom zastrzelonym 
w masowej egzekucji. 
Autor: Ewa Koper, pracownik Muzeum i Miejsca Pamięci w Bełżcu


