Rzeszow

HISTORY
Najstarsza zachowana wzmianka źródłowa dotycząca
Rzeszowa pochodzi z 1354 r. Król Kazimierz III Wielki nadał
wówczas włość rzeszowską zasłużonemu w wojnach z Tatarami
rycerzowi Janowi Pakosławicowi herbu Półkozic ze Strożyska.
Właściciel dóbr przyjął nazwisko Rzeszowski i dokonał lokacji
miasta na prawie magdeburskim. Po zakreśleniu granic miasta
wybudowano w nim kościół, wytyczono rynek, założono też
cmentarz. Dawny gród na Staromieściu stał się siedzibą
właścicieli. Rzeszów pozostawał w prywatnych rękach aż do
końca XVIII w.

Photo: Rzeszow Castle in 1906.
Source: http://www.zamki.pl/?idzamku=rzeszow

It is not known exactly when the first Jews arrived in Rzeszów.
However, literature on the subject assumes that Jewish
settlement in the town dates back to the end of the fifteenth
century or, at the latest, the mid-sixteenth century.
In the 19th century, the Jewish community in Rzeszów grew
rapidly in terms of demographics. In 1880 - out of 11166
residents of Rzeszów, there were 5 820 Jews, 5 152 Catholics,
160 Greek Catholics and 34 Protestants.

Photo: Market in Rzeszów on the fair day (1890 - 1899).
Source: https://fotopolska.eu/zdjecia/m48317,Rzeszow.html?
zakres=2&zdjeciaOd=1850&zdjeciaDo=1899&f=15322-foto

By the beginning of the 20th century, Rzeszów had become a
strong Zionist centre. The Jews had meeting hall in the town
funded by Adolf Tannenbaum's foundation of and a library
containing 50,000. At the time, Rzeszów was called the „Galician
Jerusalem”. In 1904, Nathan Lewin became the rabbi (1857-1926)
and, from 1927, his son, Aron Lewin.
The inter War period was a time when the Jewish community in
Rzeszów flourished. Under the authority of the Community
Council, there were two synagogues, cemeteries, a bet hamidrash, a hospital, an old people's home and an orphanage.
There were 44 societies and associations in the town, operating
for charitable, educational, cultural and economic purposes.

Rabbi Aron Lewin was
a member of the Agudath
party and was elected
a deputy to the
Parliament of the
Republic of Poland in
1922 and again in 1930.
He was murdered by the
Germans in Lviv a few
days after the capture
of the city, denounced
by local Ukrainians.
Photo: Rabbi Aron Lewin
Source: https://pl.wikipedia.org/wiki/Aaron_Lewin

WORLD WAR II
1939
9 września 1939 r. wojska niemieckie
wkroczyły do Rzeszowa
Około 5000 Żydów opuściło miasto,
w tym rabin Aron Levin i większość
członków zarządu gminy żydowskiej.
Pod koniec września 1939 r. Niemcy
przesiedlili do Rzeszowa grupę ok.
2700 Żydów, w tym ok. 1 224
deportowanych z Kalisza,
ok. 800 z Łodzi i ok. 630 Żydów
z Berlina.
W połowie października 1939 r.
Niemcy podpalili szereg budynków
żydowskich, w tym synagogi, domy
modlitwy i cmentarze.
Pod koniec października powstał
Judenrat i Żydowska Służba
Porządkowa (Jüdischer
Ordnungdienst).

1940 - 1941
We wrześniu 1940 r. Niemcy
zaczęli przesiedlać ludność
żydowską na teren tworzonego
getta, które zostało zamknięte w
lutym 1942 r.
W getcie znalazło się
początkowo ok. 11 000 – 16 000
Żydów, w tym ponad 3500 osób
spoza Rzeszowa.

1942
7 lipca 1942 r. miała miejsce
pierwsza akcja deportacyjna do
obozu zagłady w Bełżcu, która
miała niezwykle krwawy przebieg.
W dniach 10, 14 i 17 lipca 1942 r.,
miały miejsce kolejne akcje
deportacyjne. W lipcu
zamordowano ogółem 16 500
Żydów w obozie zagłady w Bełżcu.
Ludzi niezdolnych do transportu w
liczbie 2000 - 3000 wywieziono do
lasu Bór, gdzie zostali przez
Niemców rozstrzelani i pochowani
w zbiorowych mogiłach.
7 sierpnia 1942 r. około 1000 kobiet
i dzieci z rzeszowskiego getta
zostało wywiezionych do obozu
przejściowego w Pełkiniach, a
następnie najprawdopodobniej do
obozu zagłady w Bełżcu.

1942
Po zakończeniu letnich akcji
wysiedleńczych w getcie
rzeszowskim pozostało 4 000
Żydów, zaś kolejne 2 000 osób było
rozporoszone w różnych obozach
pracy.
15 listopada 1942 r. miało miejsce
ostatnie wysiedlenie ok. 1 500
Żydów rzeszowskich do obozu
zagłady w Bełżcu.
Po ostatniej deportacji żydowska
dzielnica mieszkaniowa podzielona
została na "getto A", gdzie
mieszkali Żydzi zatrudnieni w
działających na terenie Rzeszowa
niemieckich obozach pracy
przymusowej oraz "getto B",
przeznaczone było głównie dla
członków ich rodzin, a także dla
wszystkich osób niezdolnych do
pracy.

1943
W styczniu 1943 r. w rzeszowskim
getcie znajdowało się 3565 Żydów.
Byli zatrudniani do różnego rodzaju
prac, m.in. ok. 300 osób do pracy
przymusowej na lotnisku w
Jasionce. Wszyscy Żydzi z tego
obozu zostali później rozstrzelani w
lesie koło Głogowa.
Ostatecznie getto rzeszowskie
zlikwidowano 2 i 3 września 1943 r.,
wysyłając pozostałych jeszcze
Żydów do obozu pracy w
Szebniach.
Straty ludności żydowskiej podczas
Aktion Reinhardt w okupowanym
powiecie rzeszowskim sięgają co
najmniej 24 000 osób.

Początki okupacji niemieckiej w Rzeszowie
w relacji Klary Ma'ayan Munzberg

Zdjęcie: Synagoga Staromiejska, ul. Bożnicza 1939 r.
Źródło: https://fotopolska.eu/zdjecia/m48317,Rzeszow.html?
zakres=5&podzakres=1&zdjeciaOd=1939&zdjeciaDo=1939&f=1320991-foto

When the first German airplanes arrived, the Polish antiaircraft
artillery was put into action with thunderous sound, but to no
avail. With great self assurance, the German airplanes took
control over the skies of our city, and filled our hearts with fear
and trembling.
At 4:00 PM on the 6thof September, the first bombs fell on
Rzeszow, and destroyed several buildings in the area of the
train station. (...) Houses were destroyed, people were killed,
roads were destroyed - but all the damage was repaired almost
immediately. (...) On September 9th, one week after the
beginning of the war, the Germans entered ourcity in an
orderly fashion, filled with pride and self-assurance.(...) In the
meantime, the men left their houses. Anyone who was able to
fled eastward, in the hope of finding safety. Long columns of
men, women and children carrying bags could be seen - all of
them proceeding in an eastward direction.

The German soldiers spread out all over the city. One would
distribute cigarettes, another would distribute candies to the
children .. “How good are the Germans! How refined! The
rumors of their evil were spread in vain!”(...)
I recall to this very day how one of our neighbors, Bielfeld,
came to our home and told us with excitement how good the
Germans are, in that they distribute sugar and other such
products, which we had not been able to obtain for some time.
He explained how they honored him with a meal fit for a king in return for some small matter, such as the giving of
information about the address of the Jewish communal
organization and other such organizations.
That same Bielfeld appeared the next day embarrassed and
crushed, with half of his beard and one of his payos (...) A coach
arrived from Tyczyn (...) the passengers disembarked, and all
had half their beards and payos shaved off. The masters of life
and death stood around, mocking, and laughing in their faces.
A thunderous proclamation was made that were required to
supply a large sum of money, over and above the bedding and
mattresses that we were required to supply to the Germans.
Source: https://www.jewishgen.org/yizkor/rzeszow/rze322.html

Zdjęcie: Getto w Rzeszowie
Źródło: Archiwum Muzeum
Historii Miasta Rzeszowa

Anna Selinger ur. w Rzeszowie 30 III 1918 r.
opisuje życie w getcie oraz pierwszą deportację
rzeszowskich Żydów
„Z początku 1942 r. (…) w Rzeszowie utworzono ghetto, które po
kilku dniach zamknięto. Warunki w getcie podobne jak w
innych gettach – ciasnota, głód, który spotęgował się gdy z
sąsiednich miasteczek skupiono Żydów w Rzeszowie.
Poumieszczano ich w barakach, gdzie cierpieli okrutny głód i
utrzymywali się po największej części z żebraniny. Były to
pierwsze ofiary wysiedleni w Rzeszowie. Pierwsze
wysiedlenie było z początkiem czerwca 1942 r. i trwało 3 dni.
Dzień przedtem ukazało się na murach miasta obwieszczenie,
że Żydzi mają się zgłaszać na Sammelstelle dzielnicami.
Ludzie szli z tobołami, bo pozwolono im wszystko zabrać, a
Niemcy strzelali po drodze starców i słabszych, którzy nie
mogli nadążyć, a dzieciom rozstrzeliwali główki. Był okrutny
upał. Ludzie stłoczeni siedzieli na małej przestrzeni do
wieczora bez kropli wody, a SSmani znęcali się nad ofiarami
do tego stopnia, że nawet ze strony Niemców odzywały się
głosy współczucia. Byłam ukryta na strychu w otworze
między podłogą a dachem. W tym wysiedleniu poszedł mój
ojciec i macocha z transportem do Bełżca. Od tego czasu nie
było ani chwili spokoju w getcie. Wciąż nowe akcje – na
dzieci, na starców, na kobiety ciężarne. W końcu z całej
rodziny pozostałam ja sama z siostrą. (…)”
Źródło: Protokół zeznania złożonego przed Wojewódzką Żydowską Komisją Historyczną w
Krakowie przez Annę Selinger ur. w Rzeszowie 30 III 1918 r.

Zdjęcie: Przemarsz z getta na stację Staroniowa, z której Żydzi rzeszowscy
deportowani byli do obozu zagłady w Bełżcu
Źródło: Archiwum ŻIH

Lekarz żydowskigo szpitala - Heller Ascher opisuje
losy rzeszowskich Żydów pod okupacją niemiecką.
"W lipcu 1942 nałożył kreishauptman rzeszowski na
Żydów kontrybucję w wysokości półtora miliona złotych
na rzekome oczyszczenie i upiększenie miasta
zanieczyszczonego, zdaniem p. kreishauptmana - przez
Żydów. Przyrzekł przy tym, że o ile Żydzi kontrybucję
złożyli, gestapo i SS wywiozło z Rzeszowa 2000 Żydów do
fabryki śmierci w Bełżcu. O ludziach tych odtąd wszelki
ślad zaginął. Na punkcie zbornym w Rzeszowie bili w
nieludzki sposób wysiedlonych Żydów esesowcy,
gestapowcy i na ich rozkaz junacy polscy odbierali
wszelki bagaż jaki wolno było „wysiedleńcom” w myśl
urzędowego ogłoszenia zabrać na drogę. (…)

W sierpniu 1942 urządziło gestapo niespodziewanie akcję
w ghetcie. W czasie nieobecności mężczyzn, którzy
pracowali poza ghettem, wywieziono wszystkie kobiety,
które się nie zdołały ukryć. W czasie tych obu akcji
wywieziono wszystkich chorych ze szpitala żydowskiego.
Chorzy byli świadomi tego, że idą na śmierć. Nikt z nich
nie płakał. Z modlitwą na ustach odchodzili. Z końcem
1942 r. pozostało w ghetcie tylko 3000 Żydów. W
listopadzie tego roku była akcja w ghetcie na dzieci w
czasie której wywieziono wszystkie dzieci, które nie
zdołały się ukryć. (…)"
Źródło:Protokół spisany przed Żydowską Wojewódzką Komisją Historyczną w Przemyślu, dnia
15.07.1945r.- przez Heller Ascher ur. 1892 /Sinków

Zdjęcie: Deportacja Żydów z Rzeszowa do obozu zagłady w Bełżcu. Stacja Staroniwa, 1942 r.
Źródło: Archiwum ŻIH

Zdjęcie: Wyjście Żydów podczas likwidacji getta w Rzeszowie w 1943 roku. Brama
przedstawiona na zdjęciu stanowiła zamknięcie ulicy Kopernika.Fot.Józef Kuźniar
Źródło: http://www.zydzipolscy.pl/photo,id,2807.html

