Kopyczyńce

Historia społeczności
Pierwsze wzmianki o miejscowości pochodzą z XIV w. Miasteczko było
siedzibą Kopyczyńskich herbu Kopacz. W XV w. wybudowano kościół
i zamek, który wielokrotnie zapisał się w historii Polski, opierając się
kolejnym szturmom Turków i Tatarów. Zamek stojący w widłach Niczławy
i Strzałki przetrwał do drugiej połowy XVIII wieku. Kopyczyńce nie
posiadały własnej stacji, ale leżały przy linii kolejowej Tarnopol – Czortków.
Stacja kolejowa była oddalona o około dwa kilometry od miejscowości.
Przed II wojną światową w Kopyczyńcach mieszkali głównie Polacy,
Ukraińcy i Żydzi. W okresie międzywojennym miejscowość była siedzibą
stolicy powiatu i leżała w byłym województwie tarnopolskim. Według spisu
ludności z 1921 r. w Kopyczyńcach mieszkało niewiele ponad 8 tysięcy
osób, z czego około 2500 mieszkańców stanowili Żydzi. Miasto
przedzielone było doliną rzeczki i było typowym, kresowym miasteczkiem
z rynkiem i niskimi żydowskimi domkami.
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Kopyczyńce okupowane były przez Sowietów w latach 1939-41, a następnie
przez Niemców od 7 lipca 1941 do 1944 roku. Po wkroczeniu w 1939 r.
Armii Czerwonej wymordowano kilkuset członków miejscowej społeczności,
a rodziny polskich wojskowych, urzędników i zasłużonych obywateli trafiły
na Syberię.
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II Wojna Światowa
1939-1941
We wrześniu 1939 r. Kopyczyńce
zostały zajęte przez wojska sowieckie.
7 lipca 1941 r. armia niemiecka
wkroczyła do Kopyczyniec.
1942
30 września 1942 r. jednostka
Sipo z Czortkowa z pomocą żandarmów,
policji ukraińskiej i straży pożarnej
przeprowadziła deportację Żydów z
Kopyczyniec do Bełżca.
Do obozu zagłady wysłano ponad 1000
osób, ok. 50 zamordowano na miejscu.
W październiku 1942 r. do Kopyczyniec
przeniesiono Żydów z Chorostkowa,
Probużnej, Husiatyna i pobliskich
miejscowości, zwiększając tym
samym liczbę mieszkańców getta do
niespełna 3000 osób.
1 grudnia 1942 r. zostało utworzone w
Kopyczyńcach getto zamknięte.

1943
15 kwietnia 1943 r w lesie w pobliżu
dworca kolejowego w Kopyczyńcach,
Niemcy zastrzelili 400–500 Żydów.
Kolejna akcja odbyła się w maju.

1943

W dniach 3–11 czerwca getto w
Kopyczyńcach zostało zlikwidowane
siłami Sipo (Sicherheitspolizei)
i policji ukraińskiej. Pierwszego
dnia zamordowano ok. 2000 osób. W
kolejnych dniach ludność żydowską
zbierano w większe grupy i
rozstrzeliwano. Egzekucje trwały do
11 czerwca.
12 czerwca w mieście pozostało
ok. 1000 Żydów. Ok. 200 osób wysłano
do pracy w gospodarstwach rolnych, ok.
400 przeniesiono do Czortkowa i tam
zamordowano.
Szacuje się, że okupację przeżyło
ok. 65 Żydów z Kopyczyniec.

Życie w Kopyczyńcach w czasie okupacji niemieckiej
w relacji Isydora Dienera
Na początku lata 1942 r. zaczęły napływać niepokojące wiadomości, że na
terenach Ukrainy, Białorusi i Litwy rozpoczęła się masowa likwidacja
ludności żydowskiej. Kolejarze z Kopyczyniec przywieźli wiadomość
o masowych deportacjach Żydów do Oświęcimia, Treblinki i Majdanka
i o długich pociągach towarowych, wiozących Żydów ze wszystkich
zakątków okupowanej Europy do miejsc zagłady na ziemiach polskich.
Również nazwa Bełżec napełniała każdego panicznym strachem. Ta mała
mieścina, położona gdzieś w Lubelskiem, stała się synonimem
męczeńskiej śmierci. Zdążały do niej setki transportów. (…) Przypominaj się
słowa Dantego: „Ci, co tu wchodzą, niech porzucą wszelką nadzieję.”. Nikt
tego obozu nie przeżył. Przed odwrotem Niemcy zrównali go z ziemią. To
piekło do dziś nie wydało swoich tajemnic zagłady, sposobów i techniki
masowego mordu.
W połowie września ukazały się na ulicach obwieszczenia o mającej 15
nastąpić “akcji wysiedlenia Żydów”. Zwracano się do ludności aryjskiej, aby
nie przeszkadzała władzom w jej przeprowadzeniu. Mienie wysiedlonych
miało stać się własnością Rzeszy. Nikt w przesiedlenie nie wierzył, i każdy
po swojemu próbował akcję tą przeżyć. Jedni znaleźli schronienie u swoich
katolickich przyjaciół, inni zaryli się pod ziemię. Zaczęto budować bunkry.
Nie brakowało u nas starych domów z dużymi piwnicami i lochami,
pamiętających jeszcze czasy tatarskich, tureckich i kozackich najazdów.
Pod niektórymi domami ciągnęły się całe katakumby i przejścia podziemne,
do których już od wieków nikt nie zagląda i były na wpół zasypane. Teraz
obudziły duże zainteresowanie. Chęć życia mimo okropnych warunków,
przeważała. Każdego ogarniała gorączka budowania bunkra, dającego
szansę przeżycia.

Budowano je w tajemnicy, nocami, z zamaskowanymi wejściami. W wielu
domach piwnic albo w ogóle nie było, albo były bardzo małe, starano się więc
budować podwójne ściany. Niektóre bunkry przetrzymały wszystkie akcje i
nie zostały odkryte mimo, że Niemcy niejednokrotnie używali tresowanych
psów. Często zawodziła wentylacja i ludzie ginęli z braku powietrza. Znam
przykłady, kiedy ludzie sami się zasypywali, aby tylko nie dostać się w ręce
Ukraińców czy Niemców. Te kryjówki staną się może kiedyś przedmiotem
badań archeologów, jak dziś wczesnochrześcijańskie katakumby.
We środę 30 września 1942 r., w jesienny słoneczny poranek miasto otoczone
zostało przez jednostki gestapo, żandarmerii i ukraińskiej policji. W akcji brała
udział także straż pożarna. Z wrzaskiem: Juden raus! wyciągano z domów
wystraszonych ludzi. Straż pożarna rąbała siekierami podłogi i ściany
w poszukiwaniu ukrywających się, zaglądając nawet do kominów. Znalezionych
bito, katowano nawet dzieci. Chorzy i ułomni, nie mogący dotrzymać kroku,
likwidowani byli na miejscu. Około 50 osób zostało zastrzelonych podczas
próby ucieczki. Tylko kilku udało się zbiec.
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Przed wieczorem popędzono około 1200 Żydów na stację kolejową, gdzie
stały już przygotowane wagony towarowe. Policja ukraińska znęcała się nad
ofiarami niemiłosiernie. Miejscowego rabina i jego żonę bito bez przerwy.
(…) Obładowane tą żywą masą ludzką pociągi ruszyły do Bełżca. Co działo
się w tych wagonach, nie mieści się w ludzkiej wyobraźni. Młodemu chłopcu
z Chorostkowa udało się podważyć deski w podłodze wagonu i wyskoczyć
nocą. Nagi, doszedł do jakiej chaty, gdzie udzielono mu pomocy. W tym
samym dniu identyczne akcje odbywały się w Chorostkowie i Probużnej.
1 października 1942 r. władze niemieckie i ukraińskie mogły już pochwalić
się przed szefem gestapo we Lwowie Katzmanem, że połowa ludności
żydowskiej w powiecie kopyczynieckim została “wysiedlona”. Pozostałych
Żydów przeniesiono do Kopyczyniec.(…)
15 kwietnia 1943 roku, w piękny wiosenny dzień rozpoczęła się w
Kopyczyńcach druga akcja eksterminacyjna. Jednym z głównych jej
przywódców okazał się naczelnik poczty Treutner oraz jego żona, która
konno szukała Żydów. W ostatecznej likwidacji getta Treutner okazał się
jednym z “najdzielniejszych” bohaterów w tej nierównej walce. Akcja
wiosenna nie była całkiem udana, ponieważ schwytano zaledwie 500 Żydów.
Dobrze zamaskowane bunkry uratowały wielu. (…)Tym razem pod ścisłą
eskortą zagnali schwytane ofiary do lasu kolejowego. Były tam nigdy nie
używane okopy pozostawione przez cofającą się Armię Czerwoną. Każdy
ze skazańców zmuszony był rozebrać się do naga, i każdy otrzymał tylko
jedną kulę w tył głowy.
Na obrzeżu tych okopów zdarzył się następujący wypadek: Zosia Adler,
modystka mówiąca płynnie po niemiecku powiedziała na głos Niemcom
przed egzekucją: „ Z nami już wojnę wygraliście, ale nigdy jej nie wygracie ze
światem cywilizowanym. Wypędzą was zewsząd jak wciekłe psy. Tu znowu
będzie Polska! Niech żyje Churchill! Niech żyje Roosevelt! Niech żyje Stalin!”
Wtedy jeden z Niemców ściął jej ostrym bagnetem pierś i zastrzelił.

Policja getta zasypała nocą groby. Po tej krwawej akcji wszyscy doszliśmy
do przekonania, że mamy tylko krótkotrwałe odroczenie wyroku. Warunki w
getcie stały się wprost nie do zniesienia, każdy dzień przynosił nowe ofiary.
Policja ukraińska rozjuszona i zachęcona przez Niemców, strzelała po
prostu do Żydów na ulicach. (…)
W drugiej połowie maja nasze getto powiększyło się prawie o 600
więźniów. Warunki życia pogorszyły się katastrofalnie. Wielu przybyszów
mieszkało wprost na ulicy i spało na chodnikach, stanowiąc łatwe ofiary
dla ukraińskiej policji, która biła ich i rabowała.(…) We czwartek 3 czerwca
rozpoczęła się wczesnym rankiem trzecia akcja. Pierwszymi jej ofiarami byli
Żydzi z Buczacza, którzy w większości nie znaleźli jeszcze mieszkań. Sami
musieli wykopać sobie w lesie rowy, gdzie czekał na nich duży oddział
Einsatzkommando. Egzekucje trwały cały dzień. W przerwie obiadowej
Niemcy pili piwo, jedli kiełbasę, częstowali ukraińskich pomocników,
podczas gdy skazańcy czekali swojej kolejki.(…) Akcje te przeciągały się - z
przerwami - aż do 12 czerwca 1943 r.
11 czerwca moja Matka upewniwszy się, że w mieście jest spokojnie,
wróciła do naszego domu gdzie zaskoczyła ją niespodziewana obława. Do
mieszkania wszedł Marak ze straży pożarnej, zawołał zaraz Kocha z
niemieckiej żandarmerii, i ten zastrzelił Matkę na progu naszego domu.
Ukrywaliśmy się u Hałambców do 13 czerwca. Nigdy nie zapomnę głosu
Bełki, który bębnił w pobliżu naszej kryjówki i ogłaszał, kalecząc język: „Kto
ukrywa Żyda, będzie śmierć dla Żyda i tego, co go ukrywa!” Karol Hałambiec
także to słyszał, a mimo groźby i otaczających jego dom ukraińskich
sąsiadów okazał się prawdziwym dobroczyńcą, spełniając godny podziwu
moralny obowiązek. (…) 15 czerwca wróciliśmy do miasta. Zetknąłem się
tam z widokami, jakie prześladują mnie do dziś. W naszym domu nieład,
wybite szyby w oknach, ściana sieni zbryzgana krwią Matki. Na ulicach i w
zaułkach szkło i części sprzętów domowych wymieszanych z pierzem.

Nagle doszły do moich uszu dźwięki skrzypiec ... Z niedowierzaniem
ujrzałem wśród pierza Walerkę (była nauczycielką, która później zwariowała)
grającą na skrzypcach jakąś starą żydowską melodię. Obraz ten zachowa
się chyba na zawsze w mojej pamięci. Wychudli ludzie, przesuwali się jak
cienie bocznymi ulicami. Na ul. Kolejowej stały furmanki, na które ładowano
wszystko co zostało po Żydach. (…) Tej nocy spaliśmy na strychu w jednym
z domów przy ul. Kolejowej. Rankiem zobaczyłem przez szparę, że mały,
może 10-letni chłopczyk Fresinger błąka się po ulicy. Nagle zjawiło się
trzech Niemców, wśród których był też naczelnik poczty Treutner. Schwytał
biedne dziecko i zamordował je. Ten ostatni, przenikliwy krzyk konającego
dzieciaka brzmi mi dotąd w uszach i towarzyszyć będzie chyba do końca
życia. W kilka minut później z tego samego strychu widzieliśmy, jak
żydowski chłopak ciągnął z wozu pół bochenka chleba i zaczął go łapczywie
jeść. Zauważył to jeden volksduetsch i przywołał dwóch Niemców. Pierwszy
trzymał chłopca za włosy, a drugi wpakował mu kulę w tylną część głowy, i
tak go zostawili na ulicy z kawałkiem chleba w ustach. (…)
Getto w Kopyczyńcach zostało zamknięte 20 czerwca 1943 roku.
Około 350 Żydów wysiedlono do getta w Czortkowie, gdzie zostali
zlikwidowani. (…) Po czerwcowych i lipcowych masakrach kilkuwiekowa
historia Żydów w Kopyczyńcach dobiegła końca i los społeczności
kopyczynieckiej dopełnił się. Policja ukraińska i ukraińscy nacjonaliści
zabrali się teraz do wyszukiwania niedobitków. Ja i ojciec dwukrotnie
uniknęliśmy cudem schwytania. (…)
Wiem, że już nigdy mieszkańcy naszych stron rodzinnych nie ujrzą w
piątkowe wieczory zapalonych świec, nie usłyszą Dawidowych psalmów, nie
spotkaj starego siwobrodego Żyda w chałacie, potomka narodu, który dał
ludziom wyobrażenie Jedynego Boga i zachował język, w którym Chrystus
głosił miłość do wszystkich ludów świata.

Nie jestem mistykiem, ale pragnę wierzyć, że dusza starego rabina z
Kopyczyniec, pogrzebanego na nieistniejącym już cmentarzu, unosi się
teraz nad masowymi grobami pomordowanych mężczyzn, kobiet i dzieci,
a w rocznicę masakry czerwcowej i lipcowej zanosi skargę Chrystusa na
krzyżu - Eli, Eli, lamma sabacthani!
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