
Tarnów



Pierwsze rodziny żydowskie osiedliły się na wschodnich
przedmieściach Tarnowa w XV wieku. W XVI w. zezwolono
Żydom na zakup kilku domów w obrębie murów miejskich, ale na
wyraźnie wydzielonej ulicy. W ten sposób powstała i stopniowo
zaczęła się rozwijać dzielnica żydowska. W dniu 4 maja 1581 r.
tarnowscy Żydzi otrzymali od ówczesnego właściciela Tarnowa,
księcia Konstantego Wasyła Ostrogskiego, przywilej wyłączenia
ich z jurysdykcji Tarnowa (jurysdykcji miejskiej) oraz
zagwarantowania bezpieczeństwa synagogi i cmentarza. 
 

 
 
 
 

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

Grafika: Tarnów w VIII w.
Źródło: Archiwum Muzeum Okręgowego w Tarnowie



Zdjęcie: Synagoga w Tarnowie, proj. W. Ekielskiego
Źródło: Wirtualny Sztetl

W drugiej połowie XVIII w. miasto zrujnowane gospodarczo i
pozwoliło na osiedlenie się kupcom żydowskim w obrębie murów
miejskich. W 1772 r. w mieście żyło 1200 Żydów, stanowiąc 34%
ogółu mieszkańców. W 1788 r. powstała szkoła żydowska, której
pierwszym dyrektorem był Naftali Herz Homberg. W 1842 r.
powstał szpital żydowski, a w 1890 r. Fundacja Barona Hirscha
założyła w Tarnowie drugą szkołę żydowską. W drugiej połowie
XIX w. Żydzi zdominowali handel i drobny przemysł. Budynki
należące do Żydów zajmowały całą wschodnią część miasta,
zwaną Grabówką, a także rynek i kilka przyległych ulic. W 1890 r.
w mieście żyło 11677 osób wyznania mojrzeszowego, stanowiąc
42,4% ogółu mieszkańców.
 

 



W okresie międzywojennym, w 1921 r. w Tarnowie mieszkało
15600 Żydów, stanowiąc 42% ogółu obywateli miasta. W latach
1920-1939 do Palestyny emigrowało średnio 70-150 osób rocznie.
W 1928 r. zaczął ukazywać się w języku polskim syjonistyczny
"Tygodnik żydowski", który zyskał powszechną poczytność w
mieście. We wrześniu 1939 r. liczba Żydów w Tarnowie wzrosła do
ok. 25 tys. osób (45% ogółu mieszkańców). Duża część z nich
stanowiła kulturalną i intelektualną elitę miasta. Byli to prawnicy,
lekarze, muzycy, nauczyciele i przedsiębiorcy, jednak większość
Żydów była biedna. W tym czasie na terenie Tarnowa mieszkała
czwarta co do wielkości społeczność żydowska w Galicji, zaraz po
Lwowie, Krakowie i Stanisławowie. Było to pierwsze z większych
miast pod względem liczby ludności żydowskiej w stosunku do
ogółu mieszkańców. 
 

 

Zdjęcie: Sklep żydowski na głównym rynku w Tarnowie
Źródło: PTTK Tarnów



1939

1939 
 
7 września 1939 r. wojska
niemieckie wkroczyły do Tarnowa
 
8 września 1939 r. Niemcy podpalili
szereg budynków żydowskich, w
tym Wielką Synagogę.
 
W listopadzie 1939 r. wszystkie
synagogi i domy modlitwy zostały
spalone i wysadzone w powietrze.
 

 

I I  W O J N A  Ś W I A T O W A



1940-1941

1940 - 1941
 
W maju 1940 r. wielu polskich
więźniów politycznych oraz
lokalnych przywódców
żydowskich zostało
deportowanych do obozu
koncentracyjnego w Auschwitz,
który nie był jeszcze obozem
zagłady.
 
W marcu 1941 roku utworzono
getto, w którym zamknięto
około
40 000 Żydów z Tarnowa i
okolic.



1942

1942
 
W dniach 11–19 czerwca 1942 r.
Niemcy zgromadzili na rynku
tysiące Żydów. Podczas akcji 
 rozstrzelano 3 000 osób na ulicach
i cmentarzu żydowskim, w lesie w 
 Zbylitowskiej Górze zamordowano
kolejnych 7 000 osób, a następne
12 000 Żydów wywieziono do
obozu zagłady w Bełżcu.
 
We wrześniu 1942 r. miała miejsce
druga deportacja do obozu zagłady
w Bełżcu
 
W połowie listopada 1942 r. doszło
do trzeciego wysiedlenia Żydów do
obozu zagłady w Bełżcu
 
 
 
 
 



1943

1943
 
We wrześniu 1943 r.,  podczas
likwidacji getta, Niemcy
zamordowali na miejscu ok. 10 000
Żydów, a pozostałych wywieźli do
obozu koncentracyjnego 
w Płaszowie i obozu pracy
przymusowej w Szebniach.
 
 
 
 



"9 listopada 1939 przed południem, ujrzałam Niemców w
mundurach kolejarzy z okien naszego mieszkania przy ul.
Kaczkowskiego 6 noszących żelazne drągi. Weszli do
sąsiedniego składu z benzyną, wytoczyli beczkę benzyny,
rozbili sztachety i drzwi wejściowe żelazne od synagogi
naprzeciw naszego mieszkania i podpalili. Patrzyłam na
płomień, który natychmiast wybuchł, a Polacy opowiadali
później po ich odejściu, że rozbijali ławki i (sprzęty
liturgiczne) w bożnicy. Synagoga płonęła cały dzień i całą
noc. Wrażenie było niesamowite, ale nie baliśmy się
jeszcze o własne życie, nie przeszło nam wtedy nawet
przez myśl, że Niemcy zabiorą się do ludzi i że nam
osobiście grozi niebezpieczeństwo. W tym samym dniu
zostały wszystkie bożnice spalone w Tarnowie i duża
synagoga padła ofiarą, a kopułę rozebrali. Ponieważ
bożnica nie spłonęła od razu, Niemcy wysadzili ją w
powietrze. Pod tym pierwszym wrażeniem ludzie zaczęli
uciekać przez sowiecką granicę. 
 
 

Początki okupacji niemieckiej w Tarnowie

Zdjęcie: Wojska niemieckie na ulicach Tarnowa
Źródło: www.odkrywca.pl



 
Z początku Niemcy starali sie uśpić czujność ludności
żydowskiej, nie nastając na życie. Ograniczyło się tylko do
szykan, do których Żydzi byli po części przyzwyczajeni.
 
 
 
 
 
 
 

W tym samym czasie były
poszczególne wypadki mordów.
Było to wszystko przed pierwszym
wysiedleniem. W tym czasie
odbywały się przesiedlenia z
różnych miast do Tarnowa n.p. z
Krakowa  i okolicznych małych
miasteczek. Kiedy więc zaczęto
przebąkiwać o mającym nastąpić
wysiedleniu, nikt nie przypuszczał,
że wysiedlenie jest równoznaczne
ze śmiercią. I nikt ze znajomych
moich ani przez moment nie
myślał wtedy o śmierci. (...)"

Zdjęcie: Tablica informacyjna przy 
wejściu do tarnowskiego getta.
Źródło: Archiwum Yad Vashem

Źródło: Zeznanie złożone w Komitecie Żydowskim 
w Tarnowie dnia 3.XII.1946r. przez Janinę Schiffówną 
ur. w Tarnowie w 1930r.

Zdjęcie: Główna ulica
w getcie w Tarnowie
Źródło: Archiwum Yad Vashem



Pierwszym aktem ludobójstwa w Tarnowie była tak zwana
"pierwsza akcja". W dniach 11-19 czerwca 1942 r. Niemcy
zgromadzili na rynku tysiące Żydów. W tym samym czasie
rozstrzelani 3000 osób na ulicach i cmentarzu żydowskim. Kolejne
7000 zamordowali w lesie w okolicach Góry Zbylitowskiej, a 12000
Żydów wywieźli do obozu zagłady w Bełżcu.

Zdjęcie: Żydzi przetrzymywani na rynku w Tarnowie przed pie deportacją do obozu
zagłady w Bełżcu
Źródło: Archiwum Yad Vashem
 



Zdjęcie: Deportacja z Tarnowa
Źródło: Archiwum Yad Vashem
 

 

"Okropny był dzień pierwszego wysiedlenia w
Tarnowie. Już wczas rano zjawili się wysłańcy z
Gminy Żydowskiej z nakazami, że mający być
przesiedleni muszą w sieni domu oczekiwać, aż się po
nich zjawią. Wolno im było zabierać małe tobołki lub
walizki. Wszyscy czekali w bramach domów, słychać
było płacz odchodzących i pozostających. Rodziny
zostały rozdzielone, gdzieniegdzie pozostawał ojciec i
dziecko, a matka z drugim dzieckiem szła na
wysiedlenie, tu znów szedł ojciec, a pozostawały
dzieci. Ulicami krążyły patrole SS i gestapo zabierając
wysiedlonych na punkt zborny tj. na rynek. (...)
Przez całe przedpołudnie jeździły auta ciężarowe w
stronę Dunajca wożąc kobiety, dzieci i starców.
Wszyscy leżeli na platformach aut ciężarowych, jeden
na drugim. Po pół godzinie auta wracały z powrotem
wioząc ubrania. (...)" 
 
 
 
 
 
 

Źródło: Zeznanie złożone w Komitecie Żydowskim w Tarnowie dnia 10.XII.1946r.
przez Halinę Korniło ur. w Tarnowie w 1930r.



 
"We wrześniu tego samego roku odbyło się drugie
wysiedlenie. Ja nie dostałam pieczątki, bo chciałam zmienić
pracę i matka też nie miała. Przedtem postarałyśmy się o
aryjskie papiery, ale jakoś nie miałyśmy odwagi, ani
pieniędzy by uciec z ghetta. W domu zbudowano u nas
kryjówkę na strychu, która mogła pomieścić do 40 osób, ale
matki nie chciano ukryć, bo nie przyczyniła się do
zbudowania. Wobec tego i ja zrezygnowałam. I to było
szczęściem, bo Ordnungsdienst Kurz (uratował się i żyje),
Żyd pochodzący z Niemiec zdradził ten bunkier, wyciągnął
40 ludzi na plac Magdeburski, gdzie odbywało się drugie
wysiedlenie, przyrzekając, że tam dostaną pieczątki. Z matką
ukryłyśmy się pod łóżkiem i tam nas nie znaleziono, a gdy
SS-mani otoczyli dom, udałyśmy się do tej kryjówki, skąd
wyciągnięto owych ludzi. Kurz dowiedział się, że tam
jesteśmy i kazał nam zejść, ale matka kazała nam zostać, aż
Kurz odszedł, nie chciało mu się bowiem fatygować, bo
miejsce było niewygodne i tak przeczekaliśmy tam
wysiedlenie. Potem wyszłyśmy z dwoma tobołkami w
kierunku Czarnej i pojechałysmy do Lwowa.(...)"    
 
 
 
 
 
 

Druga deportacja Żydów tarnowskich do obozu zagłady w Bełżcu

Źródło: Zeznanie złożone przed Wojewódzką Żydowską Komisją Historyczną w Krakowie   
 dnia 11.XII.1946r. przez Lilę Wider ur. w Tarnowie w 1927r.

Zdjęcie: Deportacja z Tarnowa
Źródło: Archiwum Yad Vashem
 



Źródło: Zeznanie złożone w Komitecie Żydowskim w Tarnowie dnia 10.XII.1946r.
przez Halinę Korniło ur. w Tarnowie w 1930r.

 

"(...) w pewną niedzielę dnia 15. listopada 1942 r., kiedy
najmniej się spodziewano jakiejś akcji nastąpiło trzecie
wysiedlenie. Kiedy obstawiono ghetto, zrobiła się wielka
panika. Mamusia widząc, że do szpitala nie da się wyjść
ukryła się ze mną i moją siostrzyczką w bunkrze na strychu
przy ul. Lwowska 4. Było nas tam około 300 osób. Bunkier ten
był kunsztownie zrobiony, nie do poznania, byliśmy więc
pewni,   że się tu uratujemy. Przesiedzieliśmy do godz. 4-tej
popoł., gdy wtem nasłyszeliśmy kroki żandarmów i Gestapo.
Bunkier został zdradzony, żandarmi zaczęli wyprowadzać.
Przy wysiedleniu brali udział „Ordnungsdieńsci”. Wychodząc
z bunkru dopadłam niepostrzeżenie do pełniącego służbę O.D.
Zimmeta z prośbą, by nas ratował. Ten wrzucił nas obok do
lochu i zameldował Niemcom, że w bunkrze nikt nie pozostał.
W lochu tym przeleżeliśmy do wieczora, aż akcja była na
ukończeniu. Tak więc 300 osób ukrytych udało się nam
jedynie uratować. Znów nas zostało o kilka tysięcy mniej."  
 
 
 
 
 
 

Deportacja listopadowa do obozu zagłady w Bełżcu

Zdjęcie: Deportacja z Tarnowa
Źródło: Archiwum Yad Vashem



Zdjęcie:  Bima - pozostałość po starej synagodze w Tarnowie
Autor: Ewa Koper, Muzeum i Miejsca Pamięci w Bełżcu

W  CZERWCU NIEMCY
ROZPOCZĘLI ZAGŁADĘ
TARNOWSKICH ŻYDÓW
KREW TYSIĘCY 
MORDOWANYCH 
SPŁYNĘŁA NA
BRUK ULICZNY
W 55 rocznicę tragedii
Rada Miejska w Tarnowie

Zdjęcie: Tablica upamiętniająca deportację Żydów do obozu zagłady w Bełżcu w czerwcu 1942 r. 
Autor: Ewa Koper, Muzeum i Miejsca Pamięci w Bełżcu


