
Kolbuszowa



Pierwsze wzmianki o Osadzie Kolbuszowa pojawiły się  w 1459
roku. Kasztelan sądecki, Stanisław Tarnowski, uczynił z niej siedzibę
rodu, wznosząc dwór obronny, szpital i kościół pw. św. Stanisława.
Kolbuszowa rozwijała się dynamicznie dzięki bardzo korzystnemu
położeniu na skrzyżowaniu kilku traktów, stając się pod koniec XVI
w. jedną z największych osad rolniczo-rzemieślniczych na terenie
Puszczy Sandomierskiej.
 
Pierwsza wzmianka o obecności Żydów w Kolbuszowej pochodzi z
początku XVI wieku. Pojawili się oni tutaj jako nabywcy
miejscowych wyrobów meblarskich. Z czasem Żydzi w Kolbuszowej
opanowali zawody rzemieślnicze, zajmowali się stolarstwem,
krawiectwem, szewstwem, piekarstwem i rzeźnictwem.
 

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

Zdjęcie: Rynek w Kolbuszowej 1905 rok.
Źródło: https://fotopolska.eu/314366,foto.html?o=u139263&p=1



W połowie XVIII w. Żydzi stanowili już połowę mieszkańców
miasta. Dominowali Żydzi chasydzcy - zwolennicy cadyka z
Ropczyc. Pod koniec XIX w. w Kolbuszowej pojawili się pierwsi
syjoniści.
 
W 1866 r. miasto otrzymało unikalny herb - z krzyżem greckim,
gwiazdą Dawida i zapiętymi w uścisku rękoma. 
 
Sytuacja ekonomiczna w okresie międzywojennym była dla
Żydów w Kolbuszowej bardzo trudna - był to kryzys sprzyjający
emigracji. W 1939 r. w Kolbuszowej mieszkało 1 756 Żydów.

Grafika: Herb miasta Kolbuszowa
Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Herb_Kolbuszowej



1939-1941

1939 - 1941
 
Tuż po wkroczeniu armii Niemieckiej 
do miasteczka zamordowano 40
Żydów, a wielu młodych ludzi uciekło
na tereny znajdujące się pod okupacją
sowiecką.
 
Na początku 1940 r. Niemcy rozpoczęli
wywożenie Żydów kolbuszowskich  
do obozów pracy. Mieszkańcy
Kolbuszowej byli kierowani do
niewolniczej pracy m.in. 
w kamieniołomach w Pustkowie 
i Nowym Sączu.
 
W marcu 1940 r. na polecenie
niemieckich władz okupacyjnych
utworzono Judenrat.
 
W czerwcu 1941 r. utworzono getto 
w Kolbuszowej. Warunki sanitarne 
i głodowe powodowały wysoką
śmiertelność wśród jego mieszkańców.
 

 

I I  W O J N A  Ś W I A T O W A



1942
 
W dniu 24 czerwca 1942 r. wszystkich
Żydów z kolbuszowskiego getta
wywieziono do getta w Rzeszowie. 
Zdecydowana większość z nich
została później deportowana 
do obozu zagłady w Bełżcu.
 
Z przesiedlonej grupy do Rzeszowa 
przeniesiono z powrotem
do Kolbuszowej około 100 Żydów.
Ich zadaniem było przeprowadzenie
prac rozbiórkowych w getcie. 
Po usłyszeniu wiadomości 
o rozstrzelaniu przez Niemców 
w pobliskim lesie dużej grupy Żydów
próbującej przedostać się na Węgry,
37 z nich zdecydowano się na
ucieczkę. Pozostałe osoby  
wywieziono 14 listopada 1942 r.
z powrotem do Rzeszowa, a stamtąd
do obozu zagłady w Bełżcu.
 
 
 
 

1942



“Prawo niemieckie stanowiło, że wszyscy Żydzi od dwunastego
roku życia muszą nosić żółtą opaskę. My nie mieliśmy żółtej
opaski, lecz białą z niebieską gwiazdą Dawida. (...) Założenie tej
opaski było dla Shulima ważnym momentem, to znaczyło, że jest
teraz mężczyzną, że dorasta do tego, żeby być jak jego ojciec. (...)
Poprosiłem wujka o zrobienie zdjęcia i sfotografowałem dzień, w
którym założył opaskę. (...) Miał ją na prawym ramieniu i wyciągnął
rękę, żeby pokazać ją do zdjęcia, był z tego taki dumny. Shulim
został deportowany wraz z matką, bratem i siostrą do obozu
zagłady w Bełżcu, gdzie zginął w lipcu 1942 roku.”
 
Żródło:https://collections.ushmm.org/oh_findingaids/RG-50.549.03.0004_trs_en.pdf

 
 
 

Zdjęcie: Zdjęcie zrobiono z okazji dwunastych urodzin Shulima, kiedy po raz pierwszy
musiał założyć opaskę. Na zdjęciu od lewej do prawej: Shulim Saleschütz, Blimcia Lische,
Henoch Kornfeld i Naftali Saleschütz. Trójka dzieci została zamordowana w Bełżcu
w lipcu 1942 roku.
Żródło: https://collections.ushmm.org/search/catalog/pa24447
 

Naftali Saleschütz (1920-2006) ukrywał się w lesie jako partyzant. Po wkroczeniu wojsk
sowieckich w połowie 1944 r. wstąpił do Wojska Polskiego i wziął udział w wyzwalaniu
Krakowa spod okupacji niemieckiej. W 1947 r. wyemigrował do Stanów Zjednoczonych.
Po latach tak opisuje swoje wspomnienia z czasu życia w getcie w Kolbuszowej:

 
 
 



W trakcie wojny Naftali sympatyzował z Rozią Susskind. Zachowało 
się zdjęcie przedstawiające Rozię w towarzystwie 3 koleżanek. Na
odwrocie znajduje się bardzo wymowny wpis: 
 
"Teraźniejszość jest mroczna i ponura, ale wierzmy, że przyszłość
będzie piękna w Palestynie. Dla mojego drogiego przyjaciela
Naftalego, Rozia S. Kolbuszowa, 5 stycznia 1941 r.".
 
 
 
 
 

Zdjęcie: Cztery młode Żydówki w kolbuszowskim getcie. Na zdjęciu od prawej do lewej: 
Sucia Hofert, Rozia Susskind, Pepka Weitz i Suzia Wein.Wszystkie te dziewczyny zostały
zamordowane w Bełżcu w lipcu 1942 roku.
Żródło: https://collections.ushmm.org/search/catalog/pa17199
 



 
„Rodzice moi mieszkali przed wojną w Kolbuszowej. Ja
mieszkałam w Krakowie i pracowałam w wytwórni strun u
Hutterera. (…) Trochę handlowałam, siostra zarabiała jako
krawcowa, brat cholewkarz pracował u Niemców i jakoś sobie
radziliśmy. Ojciec, stary człowiek, ortodoksa nie mógł się
zdecydować na ścięcie brody. Ścinał ją sobie po kawałku i
chodził stale z owiniętą twarzą. Prawie co dzień wpadali
Niemcy do mieszkań żydowskich. Wysyłali do okolicznych
lagrów, najwięcej do Pustkowia. Ojciec umarł w tydzień przed
utworzeniem getta. Getto obejmowało kilka małych uliczek z
nędznymi domkami. W maleńkim pokoiku mieszkało nas 8
osób. (…) W getcie nędza, ludzie umierali z głodu. (…) Budowano
tor w pobliżu Kolbuszowej i z getta brali ludzi do pracy. Do
pracy przy torze zabrali mojego brata i 3 siostry. Ja z matką
nie pracowaliśmy. 
 
 
 
 
 
 
 

Zdjęcie: Żydzi na robotach przymusowych w okolicach Kolbuszowej; Październik 1940 r.
Żródło:https://collections.ushmm.org/search/catalog/pa1063374
 

Zeznanie złożone w Żyd. Instytucie Historycznym w Krakowie

Gusta z Wiesenfeldów Rubinfeldowa, 
ur. w Kolbuszowej 15.IX.1919r. 



Nędza u nas taka, że po 4-ch
tygodniach wyjechałam do
Krakowa. (…) W lecie 1942 roku
skoncentrowano Żydów z
Kolbuszowej i okolic w Rzeszowie
i mówiono o dalszej wywózce.
Myśmy już w Krakowie wiedzieli
co to jest wysiedlenie. Postarałam
się o przepustki dla rodziny i
pojechałam po nich z koleżanką o
„dobrym wyglądzie”. Nie mogłam
w żaden sposób namówić ich do
wyjazdu, obawiali się, że w
Krakowie nie będzie można
zarobić. Wróciliśmy z niczym. Po
kilku dniach wywieziono ich do
Bełżca. Z drogi napisali mi kartkę,
bym się o nich nie martwiła, że
sobie poradzą.”
 
 



 
„Z początku, gdy Niemcy weszli do naszego miasteczka, nie
było specjalnych szykan. Tragednia zaczęła się w 1941 r. od
powstania getta. Ojca mego, członka Judenratu za ucieczkę
2 robotników z przymusowej pracy, wywieźli do Oświęcimia.
Równocześnie wysłano cały Judenrat do Oświęcimia,
ponieważ starosta miasta Twardoń, Volksdeutsch miał oko
na prezesa Judenratu Andermana, który był bardzo
porządnym człowiekiem. Wraz z nim usunął cały Judenrat i
stworzył nową radę żydowską z ludzi, którzy byli na jego
usługach. (…) Co dzień rozstrzeliwano kilku Żydów za
niestawianie się do pracy. Za najmniejszą drobnostkę
Twardoń strzelał, wysyłał do Oświęcimia. Wciąż nas gnębili
kontrybucjami. 28 kwietnia 1942 wpadło 4 gestapowców z
Twardoniem do getta i zastrzelili 24 Żydów. Pochowano ich
na cmentarzu żydowskim.

Zeznanie złożone w Żyd. Instytucie Historycznym w Krakowie

Meilech Notowicz
 ur. w Kolbuszowej 31.X.1927 r.

Zdjęcie: Portret zbiorowy policjantów żydowskich w kolbuszowskim getcie. Sfotografowani na
siedząco od lewej do prawej: Mendel Dreingel, Izak Silber i Efraim Brodt; na stojąco: Jozek
Lampel i Mendel Bilfeld. Fotograf Norman Salsitz, 1942.
Żródło:https://collections.ushmm.org/search/catalog/pa1069055
 



 
Przed likwidacją getta nałożyli 200 tysięcy złotych
kontrybucji i 2 kg złota. Ponieważ miasteczko było biedne,
trudno było zebrać taką kwotę. Odbywały się dantejskie
sceny. O.D. (Ordnungsdienst – służba porządkowa) chodzili
po domach i rekwirowali wszystko, co im wpadło do rąk. W
Sokołowie obok Rzeszowa, gdzie nie zdołano zebrać
kontrybucji, wszedł Twardoń z jednym z O.D. i zastrzelili 24
młode dziewczęta. Na murach miasta ukazały się
obwieszczenia, że Żydzi mają w ciągu 2 dni przenieść się
wraz z całym dobytkiem do getta rzeszowskiego. Tego dnia
obstawiono getto. Policja ukraińska i niemiecka rozstrzelała
20 Żydów. Wywieziono nas do Rzeszowa. 80 odesłano z
powrotem do Kolbuszowej. Po tygodniu zaczęły się wywózki
z Rzeszowa do Bełżca. Starszych rozstrzelano na miejscu,
lub wywożono do lasku w Głogowie, gdzie do dziś znajduje
się masowy grób tysiąca ofiar. Wciąż wyłapywano ukrytych
po lasach Żydów. W Rosz Haszana spędzono 200 Żydów z
okolicznych lagrów z Biesiadki, z Huty Komarowskiej, z
Pustkowia i z Rzeszowa i rozstrzelano wszystkich w Nowej
Wsi (2 km od Kolbuszowej).”
 
 
 
 
 
 
 

Zdjęcie: Pomnik ofiar Zagłady w lesie koło Nowej Wsi.
Źródło: https://sztetl.org.pl/pl/media/45766-pomnik-ofiar-zaglady-w-lesie-kolo-nowej-wsi?
ref=art&nid=46968


