Dąbrowa
Tarnowska

HISTORIA SPOŁECZNOŚCI
W XIV wieku miejscowość była własnością rodu Ligęzów, która
została lokowana na prawie niemieckim w 1422 roku. Dąbrowa
była wówczas rozwiniętą osadą. Za czasów, gdy właścicielem
miejscowości był kasztelan sandomierski Mikołaj Spytek Ligęza
stała się ona centrum produkcji, usług rzemieślniczych oraz
wymiany handlowej dla okolicznych miejscowości. Kasztelan
ufundował kościół parafialny oraz wybudował barokowy zamek
w rozlewisku rzeki Bagienica. Najprawdopodobniej w 1693 r.
doszło do nadania Dąbrowie praw miejskich. Słynne były
wówczas cotygodniowe jarmarki, na których sprzedawano konie
i bydło.

Zdjęcie: Zamek w Dąbrowie - Widok Dąbrowy Tarnowskiej na litografii Karola Auera według
rysunku A.Gorczyńskiego, "Galicja w obrazach",Lwów 1837-1838
Źródło: http://www.zamki.pl/?idzamku=dabrowa

Pierwsi Żydzi osiedlili się w Dąbrowie prawdopodobnie pod koniec
XVI wieku. Od 1697 r. istniała w Dąbrowie drewniana synagoga, a od
1702 r. funkcjonowała samodzielna gmina żydowska. W połowie
XVIII w. mieszkało w Dąbrowie około 147 rodzin żydowskich, a z
biegiem lat ich liczba rosła. Żydzi zajmowali się głównie handlem,
rzemiosłem, produkcją napojów alkoholowych oraz prowadzeniem
karczm w Dąbrowie i okolicznych wioskach. Pod koniec wieku
dominowali już oni w handlu i w produkcji rzemieślniczej.
Dąbrowa Tarnowska była typowym galicyjskim miasteczkiem, w
którego codziennym i odświętnym życiu spotykały się dwie kultury i
religie: chrześcijaństwo i judaizm.
Przed wybuchem II wojny światowej w Dąbrowie żyło około 2500
Żydów, a w powiecie około 7000.

Zdjęcie: Lata 1930-1939, Dąbrowa Tarnowska - synagoga po remoncie w latach 30.
Obecnie budynek pełni funkcję Ośrodka Spotkania Kultur.
Źródło: https://fotopolska.eu/zdjecia/m1567,Dabrowa_Tarnowska.html?
zakres=4&zdjeciaOd=1918&zdjeciaDo=1938&f=744937-foto

II WOJNA ŚWIATOWA
1939
8 września 1939 r. wojska niemieckie
wkroczyły do Dąbrowy Tarnowskiej
W okresie od grudnia 1939 r. do
marca 1940 r. do Dąbrowy przybyli
uchodźcy żydowscy z innych części
Polski włączonych do III Rzeszy
(Łodzi, Skierniewic i innych miast)
oraz z Krakowa.
Na przełomie 1939 i 1940 r.
utworzony został Judenrat,
którego przewodniczącym został
dr Neuberger.

1942
W połowie czerwca 1942 r. miał
miejsce pierwszy etap wysiedlenia.
Śmierć poniosło ponad 50 osób, a
około 450 – 500 wywieziono do
obozu zagłady w Bełżcu.

1942

Na początku lipca 1942 r.
w Dąbrowie Tarnowskiej
zostało utworzone getto, w którym
zamknięci zostali Żydzi z Dąbrowy,
przesiedleńcy z okolicznych
miejscowości oraz osoby
deportowane wcześniej
z Łodzi i Skierniewic. Teren nowej
„dzielnicy żydowskiej” został
ogrodzony.
17 lipca 1942 r. doszło do drugiej
deportacji do obozu zagłady
w Bełżcu około 1800 Żydów
dąbrowskich.

1942
18 września 1942 roku miało
miejsce ostatnie wysiedlenie,
w wyniku którego wg. różnych
szacunków wywieziono do obozu
zagłady w Bełżcu od 500 do 1500
osób.
W Dąbrowie Tarnowskiej
pozostawiono grupkę Żydów
do sprzątania getta, a następnie
przeniesiono ich do Tarnowa
w grudniu 1942 r.

Okupacja niemiecka w Dąbrowie Tarnowskiej
w relacji Altera Milleta - Talmudysty
Dąbrowa koło Tarnowa
Przed wojną było w Tarnowie około 3000 Żydów, jednak pod
koniec 1940 r. i z początkiem 1941 zaczęli napływać uchodźcy
żydowscy z Krakowa i okolicznych wiosek i miasteczek. W
związku z zagęszczeniem w mieszkaniach w grudniu i
styczniu 1941 r. wybuchły różne choroby, a przede wszystkim
tyfus. Wyszło wtedy rozporządzenie, że Żydom nie wolno
wychodzić z mieszkań. Wydał je Landkomissar Strahler i
zastępca jego Kleinwachter. Ustanowiono żydowskich
łączników, którzy mieli dostarczyć żywności do mieszkań
żydowskich. Rzezano wtedy potajemnie na sposób rytualny i
szmuglowano żywność, bo ludzie byliby umierali z głodu.
Miasto zostało na te dwa miesiące zamknięte i pojazdom nie
wolno było wjeżdżać. Po tym okresie wjechał na dworzec
pociąg z odwszalnią. Żydzi musieli obowiązkowo stawić się –
tam gdzie ich zgolono i poddano dezynfekcji.
W maju 1942 była pierwsza masowa akcja podczas której
powyciągano 26 osób rzekomo komunistów. Między tymi
ofiarami były kobiety i dzieci. Niemcy wtargnęli wtedy do
mieszkań i na miejscu tych wszystkich podanych według listy
przez pewnego prowokatora, zabili. W czerwcu nałożono na
ludność żydowską kontrybucję, 50 urządzeń do jadalni, 50
sypialń i 50 urządzeń kuchennych oraz 1000zł. Dostarczono
wszystko, ale to nic nie pomogło, bo w czerwcu nastąpiło
wysiedlenie i to niespodzianie. Rano obstawiono miasteczko i
zajechały ciężarowe auta. Niemcy wchodzili do domów,
wyganiali ludzi, starszych ludzi od razu wywieźli na cmentarz i
50kilka osób rozstrzelali, zaś 450 ludzi wywieźli.

Wiele osób wywieźli w pola, w lasy, albo ukryło się w bunkrach.
Ja z żoną ukryłem się w lesie i wróciliśmy nazajutrz po
wysiedleniu. Tragiczny był ten powrót ludzi, którzy nie zastali
swoich najbliższych. Wróciło się do życia, o zarobkach nie było
mowy, a utrzymywano się z wysprzedawanych rzeczy
pozostałych w opustoszałych mieszkaniach. W niespełna 3
tygodnie później utworzono getto, gdzie wtłoczono Żydów z
całej okolicy i placówek, a 17 lipca 1942 nastąpiła druga akcja.
Na stację wytoczono 26 wagonów i załadowano 1800 osób. Na
miejscu i podczas zganiania do pociągu zabito przeszło 100
ludzi. Transport z wywiezionymi poszedł do Bełżca. (…) Trzecie
wysiedlenie nastąpiło 18 września. Miała to już być likwidacja
getta, ale wiele osób pouciekało do lasów, tak, że Niemcom
udało się schwytać tylko 500 osób i wagony w znacznej części
odeszły puste. Zabito wtedy na miejscu 10 osób, między nimi
prezesa Judenratu Dr. Neubergera, za to rzekomo, że za mało
było Żydów i dlatego że w budynku Judenratu ukryło się ich
wielu. Po tym wysiedleniu ludzie wrócili z ukrycia i utworzono
tak zwane małe getto. Dnia 1 października wywieziono nagle
na wozach 900 ludzi, a w kilka dni później 600 osób, które w
znacznej części powyciągano z bunkrów. Było to 6
października. W tym dniu dwadzieścia kilka osób zastrzelono
na miejscu. (…) Wyprowadzono ofiary na cmentarz, gdzie
śpiewali Hallel, wzięli się za ręce śpiewając. Żandarmi
niemieccy z majstrem Bowerem stanęli ofiarom na brzuchach i
strzelali im w usta. Zostało tylko około 30 dusz. I tych
wykończono 20 grudnia 1942. Rozebrano wszystkich do naga i
na cmentarzu pojedynczo rozstrzelano razem z dziećmi.
Najpodlejsi z nich byli Kalman Fenichel, Hersz Majer Flaum,
Uscher Ofen. (…)

Źródło:Protokół spisany przed Żydowską Wojewódzką Komisją Historyczną w Krakowie przez
Alerta Milleta, dnia 04.02.1947 r.

Zdjęcie: Dąbrowa Tarnowska – targ w 1940 r.
Źródło: https://fotopolska.eu/zdjecia/m1567,Dabrowa_Tarnowska.html?
zakres=4&zdjeciaOd=1918&zdjeciaDo=1938&f=744937-foto

Rabin Samuel Feiner opisuje losy Żydów pod okupacją
niemiecką w Dąbrowie Tarnowskiej .
W sierpniu przyjechałem do Dąbrowy, gdzie pierwszych kilka
miesięcy był względny spokój. Oczywiście nie obeszło się bez
bicia na ulicy, wyrywania bród z pejsami przez SS. W grudniu
zaczęło się wywożenie młodych ludzi do Pustkowia. W marcu
1941 przyjechało około 50 SS z Tarnowa i kogo napotkali na
ulicy strzelali. Zginęło wtedy 38 ludzi. Następna akcja w lipcu.
Ja w tym czasie byłem schowany w bunkrze w piwnicy w
domu ciotki w Rynku. Bunkier był zamurowany z 3 stron a
wchodziło się małym okienkiem zamaskowanym. Jedzenie
mieliśmy przygotowane na 2 tygodnie, picie też, za potrzebą
wychodziło się na miejscu. W bunkrze siedziało 80 osób.

Mężczyźni, kobiety i dzieci. Siedzieliśmy tam 3 dni, kiedy
się uspokoiło i strzały ustały.Jeden z nas wyszedł i
dowiedział się , że SSmani wyjechali i akcja się
skończyła. Kiedyśmy wyszli, dowiedziałem się od
członków OD (Ordnungsdienst – policja porządkowa), że
SSmani obchodzili domy żydowskie, wyciągali kogo
zastali w domu, a zostało wtedy w domach 1500 ludzi, bo
2000 schowało się w bunkrach. Tych 1500 ludzi spędzono
na Rynek, kazano im oddać wszystkie pieniądze i
biżuterię pod karą śmierci, kazano wszystkim klęczeć
cały dzień, a wieczorem zapędzono ich biegiem do
wagonów bijąc po drodze. W ciągu dnia zastrzelono 200
osób chorych i takich, którzy chcieli się ratować
ucieczką. Po tej akcji utworzono w Dąbrowie ghetto z
dwóch ulic, na których się musiało pomieścić 2000 ludzi.
W jednym pokoju mieściło się teraz 20 – 25 osób, a często
i więcej. Drugiej akcji już nie pamiętam, ale wiem, że
byłem ukryty w tym samym bunkrze co podczas
pierwszej akcji. Co dwa tygodnie przyjeżdżał kat z
Tarnowa SSman Malutschki. Wtedy wszyscy kryli się po
bunkrach, ale zawsze i tak było kilka trupów po jego
wyjeździe, bo przyjeżdżał zawsze niespodzianie. W
sierpniu 1942 roku dowiedzieliśmy się, od ludzi z
Tarnowa i od Polaków, że w Tarnowie było wielkie
wysiedlenie Żydów i że Dąbrowa też ma być „Judenfrei”.
Kilka dni przedtem Niemcy zwieźli tysiąc Żydów z
okolicznych małych miasteczek i wsi, którym kazali
zabrać ze sobą cały dobytek, tak że w Dąbrowie było teraz
około 3000 Żydów mieszkających w nieprawdopodobnej
ciasnocie. Panował przy tym głód i nędza.

Rozpacz zapanowała wśród ludzi, bo słyszano jaki przebieg
miała akcja w Tarnowie. Dwa miesiące przed akcją Niemcy
kazali złożyć kontrybucję w kwocie miliona złotych pod
groźbą wysiedlenia wszystkich. Kontrybucję złożono a w
dwa miesiące potem tj. w sierpniu jak przewidywano
nastąpiła trzecia akcja. Ludzie nie chcieli więcej kryć się
po bunkrach, bo wiedzieli, że tak czy inaczej muszą zginąć.
Żegnano się z krewnymi i znajomymi, bo wiedzieli, że
czeka ich śmierć, przed którą nie ma ucieczki. (…) Starzy
ludzie, którzy nie chcieli iść z akcją ubrali się w kitle
śmiertelne i tałesy i poszli na śmierć dumnie sami się
zgłaszając. SSmani nie chcieli ich rozstrzelać, lecz zmusili
by poszli z transportem. Ale za to innych niezdolnych do
transportu około 500 ludzi zastrzelili na rynku. (…)
Źródło:Protokół spisany przed Żydowską Wojewódzką Komisją Historyczną w Krakowie przez
Samuela Feinera.

Zdjęcie: Stacja kolejowa w Dąbrowie Tarnowskiej - lata 1910-1915
Źródło: https://fotopolska.eu/foto/458/458762.jpg

