Tyszowce

HISTORIA SPOŁECZNOŚCI
Tyszowce powstały najprawdopodobniej w miejscu jednego z
grodów czerwieńskich zniszczonych w drugiej połowie XIII wieku. W
granicach państwa polskiego znalazły się w 1341 r., za czasów
panowania Kazimierza III Wielkiego. Prawdopodobnie w 1419 r.,
książę mazowiecki i bełski Ziemowit IV w miejscu osady lokował
miasto na prawie magdeburskim.
W 1424 r. wzniesiono kościół, przy którym utworzono parafię.
Tyszowce otrzymały również status miasta królewskiego.
Dobrobytowi ośrodka sprzyjało korzystne położone przy szlaku
handlowym prowadzącym ze Lwowa w kierunku Lublina, Poznania i
Wrocławia.

Zdjęcie: Widok na kościół i cerkiew w Tyszowcach
Źródło: Archiwum Urzędu Miejskiego w Tyszowcach

Pierwsze wzmianki o Żydach w Tyszowcach pochodzą z 1528 roku. W
1565 r. społeczność żydowska otrzymała od Zygmunta Augusta
przywilej osadniczy, w którym król gwarantował swobodne osiedlanie
się, kupowanie domów i działek, a także zezwalał na handel wszelkimi
towarami. Żydzi mieli zagwarantowane wszystkie swobody i prawa na
równi z mieszczanami.
Od momentu wydania przywileju liczba żydowskich mieszkańców
miasta szybko rosła. W 1571 r. w Tyszowcach mieszkało 31 rodzin
żydowskich. W 1630 r. wśród 1420 mieszkańców było 280 Żydów,
stanowiących 19% populacji. Miejscowa gmina szybko rozwijała się i
bogaciła.

Zdjęcie: Rynek w Tyszowcach w okresie I wojny światowej
Źródło: Archiwum Urzędu Miejskiego w Tyszowcach

Większość rodzin utrzymywała się z drobnego handlu i rzemiosła.
Żydzi prowadzili liczne zakłady krawieckie i ciesielskie, piekarnie i
rzeźnie, a także sklepy z obuwiem, tekstyliami, artykułami
kolonialnymi, farbami i kosmetykami. Działało tu także kilka
większych przedsiębiorstw handlowych i produkcyjnych, których
właścicielami byli Żydzi. W okolicach Rynku działało kilka żydowskich
restauracji i wyszynków.
Tuż przed wybuchem II wojny światowej, w 1939 r., w Tyszowcach
mieszkało 3311 Żydów, stanowiąc 43% populacji osady. W 1939 r.
miasteczko było w rozkwicie. Powstała bita droga łącząca osadę z
Zamościem, wybrukowano rynek i boczne ulice.

Zdjęcie: Brukowanie Rynku w Tyszowcach w 1939 r. tuż przed wybuchem II wony światowej
Źródło: Archiwum Urzędu Miejskiego w Tyszowcach

II WOJNA ŚWIATOWA
1939
We wrześniu 1939 r. Tyszowce
znalazły się pod okupacją
sowiecką.
W wyniku korekty linii granicznej
wojska sowieckie opuściły
miasteczko w dniu 8 października,
a wraz z nimi na wschód odeszło
2 000 Żydów.
W październiku 1939 Tyszowce
zostały ponownie przejęte przez
oddziały niemieckie.

1940 - 1941
Wiosną 1940 r. Niemcy
utworzyli 10-osobowy
Judenrat. Na jego czele stanął
kupiec Zeling Cukier. Powołano
również policję żydowską, którą
kierował Meir Szek.
Do Tyszowiec Niemcy przesiedlali
Żydów m.in. z Warszawy,
Otwocka oraz Lublina.
Przesiedleni pracowali przy
regulacji koryta rzeki
oraz budowie dróg. Obóz pracy
został zlikwidowany jesienią 1941 r.

1942
W nocy z 16 na 17 kwietnia 1942 r.
Niemcy rozpoczęli masowe
rozstrzeliwania Żydów w
Tyszowcach. Żydzi zostali
zgromadzeni na placu przed dawną
łaźnią. Zginęło wówczas kilkaset
osób.
25 maja 1942 r. Niemcy spędzili
ok. 800 Żydów na rynek, a
następnie wywieźli do obozu
zagłady w Bełżcu. Ci, którzy się
sprzeciwiali, zostali zabici na
miejscu. Zginął wówczas
przewodniczący Judenratu –
Zeling Cukier i inni członkowie
Rady Żydowskiej.

1942
Dla pozostałych przy życiu Żydów
Niemcy utworzyli getto i umieścili
w nim ok. 600 – 1000 Żydów, w tym
kilkanaście rodzin żydowskich
z Czech. Powołano nowy Judenrat
na czele którego stanął niemiecki
Żyd – Fiszleber.
We wrześniu 1942 r. miała miejsce
egzekucja, w której Niemcy stracili
49 Żydów.
W październiku 1942 r. Niemcy
rozpoczęli likwidację getta w
Tyszowcach. Ci, którzy przeżyli
do tej chwili zostali furmankami
wywiezieni do obozu zagłady
w Bełżcu.

Fragmenty książki napisanej przez
Roberta Horbaczewskiego

pt. "W blasku świec - opowieści tyszowieckie"

"Po południu 12 września na miasto spadły pierwsze bomby.
Uderzyły m.in.: w spichlerz Bencia Adlera w pobliżu mostu,
kuźnię Kazimierza Sikorskiego. Zginęło kilkanaście osób.
Następnego dnia w ogniu stanął tyszowiecki rynek. Płomienie
pojawiły się jednocześnie w kilku miejscach."

Zdjęcie: Tyszowce po bombardowaniu w 1939r.
Żródło: https://fotopolska.eu/zdjecia/m46631,Tyszowce.html?
zakres=5&zdjeciaOd=1939&zdjeciaDo=1945&f=1297963-foto

"Wszyscy Żydzi począwszy od 10. Roku życia musieli nosić
na ramieniu białą opaskę z żółtą sześcioramienną gwiazdą
Dawida. Stali się darmowymi robotnikami spędzanymi do
wszelkich możliwych prac. (...) Wykorzystywano ich do
regulacji koryta rzeki, prac melioracyjnych, budowy dróg."

Zdjęcia: Obóz pracy w Tyszowcach. Prace melioracyjne na rzece Huczwie.
Źródło: Archiwum IPN (Instytut Pamięci Narodowej)

"W święto "Szawout" (Zielone Świątki), 25 maja, nastąpił ciąg
dalszy. Nocą gestapowcy i esesmani spędzili Żydów
tyszowieckich na rynek. Kilkaset (580 lub 800) kobiet,
starców, dzieci załadowali na furmanki i wywieźli do obozu
zagłady. Opornych zabijali na miejscu. Rozstrzelali także
Zelinga Cukra i innych członków Judenradu, za to, „że nie
przygotowali
dostatecznie
mocnych
alkoholi
do
świętowania początku wywózki”. W trakcie tej akcji kilkuset
Żydów uciekło do lasu. Tych, którzy pozostali w miasteczku,
a także tych, którzy jakiś czas później powrócili, okupanci
zgromadzili na niewielkim obszarze między starym
ramieniem Huczwy a Zamłyniem, gdzie przed wojną
zamieszkiwała żydowska biedota. Tam w kilku ocalałych od
pożaru drewnianych domach stworzyli getto (wg różnych
źródeł stłoczono tam od 600 do 1000 osób, w tym kilkanaście
żydowskich rodzin z Czech). Nowym szefem Judenradu
został niemiecki Żyd, niejaki Fiszleber, który zasłynął ze
swego okrucieństwa wobec pobratymców.
We wrześniu 1942 r. rozstrzelano kolejną grupę 49 Żydów. W
październiku (po wybudowaniu obozu w Bełżcu) Niemcy
przystąpili do ostatecznej likwidacji getta. Tych, którzy
przeżyli głód i epidemię, furmankami wywożono do Bełżca.
Na miejscu hitlerowcy rozstrzelali 22 mężczyzn. Fiszleber,
jego matka i siostra popełnili samobójstwo. Zamordowano
też ostatniego rabina Tyszowiec Ariela Glanca."

Zdjęcie: Żołnierze niemieccy
w Tyszowcach prz ul. Czarnieckiego 9,
lata 1941-1942

Źródło:
https://fotopolska.eu/1051800,foto.ht
ml?
galeria_zdjec&zakres=5&wykonane_od_ro
k=1939&wykonane_do_rok=1945

"Adam Siuda, który w dzieciństwie mieszkał obok getta i
gminnego aresztu (...) był świadkiem tych wydarzeń.
Zapamiętał, że przez prawie tydzień kilkudziesięciu Żydów
bez jedzenia trzymano w ciasnych celach aresztu.
Ludzie przynosili im mleko i cienko pokrojony chleb.
Podważali ramy okienne, bo nikt tego nie pilnował. Żydzi
płacili jakimś dolarem lub pierścionkiem. Żandarm
przychodził od czasu do czasu, zobaczyć, czy wszystko jest
w porządku. Po tygodniu przyjechała żandarmeria z Rachań
lub Zamościa. Kiedy Żydzi zobaczyli samochód, w celach
powstał ogromny rajwach. Przeczuwali, że to ich koniec.
Niemcy ustawili się szeregiem i każdego Żyda walili
bykowcami. Pytali się, kto ma złoto. Taki gruby Żyd dał im
gruby złoty łańcuch, pierścionki i zegarki. Niemiec wziął je,
wyciągnął z kabury pistolet i go zabił. Potem inny Niemiec
prowadził ich do getta. Była tam wykopana jama. Zabijał ich
pojedynczo z pistoletu. Przeładował, po pięć naboi,
podchodził i tylko: bach, bach, bach. Żeby chociaż jeden
próbował uciec. Nikt. Na koniec sierżant z grubym brzuchem
poszedł sprawdzić, czy nikt nie został w celi. Spod pryczy
wyskoczył zdrowy chłop – on zdaje się był koniarzem z
Wojciechówki, konie kradł. Popchnął szwaba, aż ten się
przewrócił. Reszta Niemców siedziała już w samochodzie.
Zanim Niemiec wstał, zanim zaczął krzyczeć: „halt, halt”, ten
uciekł przez nasz podwórek, przez zamarzniętą rzekę. Trafił
go policjant granatowy. Miał karabin oparty na węgle
chałupy i trafił go w łydkę. Dwóch szwabów było zawziętych,
tez skoczyło za nim w tę wodę. Ile mieli naboi w spluwach,
tyle władowali w Żyda – odtwarza tamte wydarzenia Siuda."

Zdjęcie: Cmentarz żydowski w Tyszowcach zniszczony w latach II wojny światowej.
Odrestaurowany z inicjatywy Dawida Laska, Abrahama Borga i społeczeństwa Tyszowiec 1988r.
Autor: Ewa Koper, Muzeum i Miejsca Pamięci w Bełżcu

