
Żółkiew



Żółkiew została założona w 1597 przez hetmana polnego koronnego Stanisława
Żółkiewskiego, herbu Lubicz. Prawa miejskie Żółkiew otrzymała w 1603 roku dzięki
przywilejowi króla Zygmunta III Wazy. To sprawiło, że znacząco ożywiło się życie
gospodarcze miasta i okolic. Miasto wraz z upływem czasu zmieniało właścicieli, i w ten
sposób kolejno byli nimi: Danniłowicze, ród Sobieskich a potem Radziwiłłowie. W
pierwszej połowie XVII w. miasto przekształciło się na wzmocnione miasto-twierdzę,
otoczone przez wały i rowy. Zamek zbudowano w latach 1594-1610 z woli hetmana
wielkiego koronnego Stanisława Żółkiewskiego. Rozkwit Żółkwi przypada na czasy
panowania króla Jana III Sobieskiego. Przekształcił on miasto na dosyć znaczący ośrodek
życia politycznego Rzeczypospolitej. Z biegiem lat Żółkiew przeszła w ręce Jakuba
Sobieskiego. Opiekował się on grodem aż do swojej śmierci w 1737 roku. Po śmierci
Jakuba Sobieskiego, miasto odziedziczyła jego córka Maria Karolina de Bouillon, która
przekazała później w spadku Żółkiew swojemu kuzynowi Michałowi Kazimierzowi
Radziwiłłowi. Po I rozbiorze Polski Żółkiew znalazła się w zaborze austriackim. W okresie
międzywojennym miasto pozostało w granicach Polski. Po wybuchu II wojny światowej we
wrześniu 1939 roku Żółkiew została zajęta przez Armię Czerwoną. Armia niemiecka
okupowała miasto od 26 czerwca 1941 roku. W czasie wojny straciło ono większość
swoich mieszkańców.

Zdjęcie: Panorama Żółkwi
Źródło: http://www.zolkiew.wilanow-palac.pl/galeria.html

Historia 



Pierwsze informacje na temat społeczności żydowskiej w Żółkwi pochodzą z 1593 roku. W
1600 r. Stanisław Żółkiewski pozwolił na budowę łaźni rytualnej, browaru i rzezalni. Z
biegiem czasu Żydzi otrzymali w mieście własną ulicę, zwaną Żydowską, prowadzącą
także przez Bramę Żydowską – jedno z czterech wrót miasta. W 1648–1649 społeczność
wzięła udział w obronie miasta przed kozakami Chmielnickiego. Żółkiew szybko stała się
bardzo ważnym ośrodkiem kultury żydowskiej. W 1640 r. za zgodą właściciela miasta
powstała jesziwa. Gminie żydowskiej król Jan III Sobieski zezwolił na prowadzenie
pierwszej w kraju drukarni talmudycznej. W 1635 r. wojewoda ruski Jan Daniłowicz
zezwolił na budowę  nowej synagogi, bowiem pierwsza drewniana spłonęła. Słynna
murowana synagoga powstała w latach 1692–1698. Jan III Sobieskiego przydzielił dotację
na jej budowę i na jego cześć miejscowi Żydzi nazwali ją „Di Sobieski-szul”. W XVIII i XIX
w. miasto straciło na znaczeniu, a miejscowi Żydzi żyli jak w typowym sztetlu galicyjskim.
W połowie XIX w. zaczął rozwijać się przemysł futrzarski, dając zatrudnienie setkom
żydowskich robotników. W 1931 r. w Żółkwi mieszkało około 3 tys. Żydów. W pierwszych
dniach okupacji Niemcy podpalili synagogę; później częściowo ją zburzyli, a częściowo
zamienili na magazyn. Gmina żydowska przestała istnieć. Armia Czerwona wkroczyła do
Żółkwi 23 lipca 1944 r. W zależności od źródeł przyjmuję się, że Holokaust przeżyło jednie
ok. 70 Żydów żółkiewskich.

Zdjęcie: Synagoga w Żółkwi
Źródło: Biblioteka Narodowa

Historia społeczności

Zdjęcie: Płonąca synagoga w Żółkwi, 1941
Żródło: fotopolska.eu



Zdjęcie: Wnętrze synagogi w Żółkwi, fot. E. Koper

Synagoga w Żółkwi współcześnie, fot. Ewa Koper



1941-1943

1941

czerwiec – wkroczenie armii niemieckiej do
miasta;

1942
marzec – pierwsza akcja deportacyjna; ok.
700 Żydów Niemcy wywieźli do obozu
zagłady w Bełżcu,
 
22-23 listopada -  druga akcja deportacyjna;
ok. 1700–2400 Żydów wywieziono do
niemieckiego obozu zagłady w Bełżcu,

późną jesienią – utworzenie getta,

1 grudnia – stworzenie getta wtórnego;

1943

15 marca – 6 kwietnia - ostateczna
likwidacja getta. Większość ludności
żydowskiej rozstrzelano w lesie Borek. Część
mieszkańców getta wysłano do obozu
janowskiego we Lwowie.

II Wojna Światowa



Zdjęcie: Clara w wieku 15 lat.
Źródło: C. Kramer, S. Glantz, Wojna Klary, Kraków 2009.

Clara Schwarz Kramer - Żydówka urodzona w Żółkwi, której
udało się przetrwać piekło Holokaustu. Po wojnie wyjechała do
Stanów Zjednoczonych. Już jako osiemdziesięciolatka Kramer
zdecydowała się na opowiedzenie swojej historii Stephenowi
Glantzowi i tak powstała poruszająca książka "Wojna Klary".



„25 marca wszystkich mężczyzn, którzy otrzymali kategorię C, wraz z rodzinami Niemcy
zapędzili jak stado świń reprezentacyjną ulicą miasteczka na stację kolejową. Czekały tam
na nich bydlęce wagony. Mieli zostać – jak potem się dowiedzieliśmy – wysłani do obozów
śmierci. Mama widziała to wszystko. Powiedziała nam potem, że ulice spływały krwią.
Niemcy zabijali na miejscu tych, którzy nie nadążali za pozostałymi. Na balkonie
największej rezydencji na ulicy stała żona szefa Gestapo. Wyrywała sobie włosy z głowy i
wrzeszczała: „Kto za to zapłaci? Kto za to wszystko zapłaci?”. Wiedziała, że nadjedzie
dzień kary. W tym transporcie było przynajmniej dwanaście moich szkolnych koleżanek.
Nie wiedziałam, jak mam je opłakiwać. Zdawaliśmy sobie sprawę, że prędzej czy później
wszyscy inni podzielą los tych przydzielonych do kategorii C.”

Marcowa akcja deportacyjna w relacji Clary Schwarz Kramer

Zdjęcie: Miejsce za miastem, w którym odbywały się masowe egzekucje żółkiewskich Żydów, fot. E. Koper

Źródło: C. Kramer, S. Glantz, Wojna Klary, Kraków 2009, s. 56;



„Od pewnego czasu krążyły w mieście pogłoski o planowanej „akcji” – rzezi albo
masowej deportacji. […] Całe miasto o tym mówiło. Pan Patrontasch, który cierpiał na
bezsenność, chyba nigdy nie sypiał. Któregoś dnia, 22 listopada, kiedy byliśmy
jeszcze u Melmanów, obudził mnie jego krzyk: 
- Zbierajcie się! Właśnie widziałem dwie ciężarówki, Gestapo i policję żydowską! Ze
Lwowa! Zbliżają się do miasta!  Gdy my próbowaliśmy w ogólnym rozgardiaszu
oprzytomnieć i włożyć buty, pan Patrontasch znowu wybiegł z domu. Wrócił chwilę
później. 
- To akcja! Pędzą ich ulicą! Usłyszałam strzały i tupot, i krzyki biegnących
gestapowców. Pan Melman wybiegł, żeby ostrzec sąsiadów, Britwitzów. Siedzieli
właśnie przy stole i jedli śniadanie. Oni także mieli schron, ale Gestapo już dobijało
się do drzwi frontowych. Pan Britwitz zablokował drzwi własnym ciałem, dając
rodzinie czas na zejście do schronu, a potem puścił drzwi i wybiegł z domu.
Gestpowcy zastrzelili go, kiedy biegł ulicą, ale jego rodzina była bezpieczna. Pan
Melman szczęśliwie wydostał się stamtąd i niezauważony przemknął do swojego
domu. Nie mieliśmy czasu na to, żeby pobiec do kryjówki w fabryce, dlatego zeszliśmy
przez klapę w podłodze sypialni do grobowca pod domem Melmanów. Dusiliśmy się w
ciemnościach. Nie mogliśmy zapalić świeczek, które zgromadziliśmy w schronie, bo
brakowało tlenu. Kiedy kopaliśmy schron, nie siedziałam w nim bezpiecznie ani przez
minutę. Nie byłam przygotowana na przebywanie w tak ograniczonej przestrzeni, na
przerażające ciemności ani zapach wilgotnej ziemi, który wdychałam wraz z gęstym
powietrzem. W miarę jak bunkier nagrzewał się od ciepła naszych ciał, ubrania
przesiąkły potem, aż przywarły do mnie niby druga skóra. Zostaliśmy tam przez dwa
dni, bez wiadra na nieczystości, o kilku kromkach chleba i odrobinie wody. Było tak
ciasno, że nie mogliśmy się ruszyć. Kiedy na górze zapanował względny spokój, pan
Melman i pan Patrontasch wyszli na zewnątrz, żeby zbadać sytuację. Wpełzli do
schronu już po paru minutach. Akcja ciągle trwała. W czasie próby ucieczki zabili
sąsiada, pana Lockmana. Przesiedzieliśmy w bunkrze kolejną noc. O świcie do domu
Melmanów przyszedł młodszy brat pana Patrontascha, Laibek. Wiedział, że ukrywam
się w schronie, i poinformował nas szeptem, że już po wszystkim, pociąg odjechał.
Dla pewności odczekaliśmy jeszcze godzinę.”

Listopadowa akcja deportacyjna.
 Relacja Clary Schwarz Kramer

Źródło: C. Kramer, S. Glantz, Wojna Klary, Kraków 2009, s. 64-65;



„Jest XX wiek. To niewiarygodne. Zatrzymali ciężarówki pod oknami i
wrzucali do nich dorosłych i dzieci. Niektórzy gestapowcy używali
siekier. Jeden z nich zarąbał dwunastoletniego Nusika Lichtera,
siostrzeńca Patrontaschów. Resztę Żydów zapędzili na jedną ulicę.”

Fragment relacji Clary Schwarz Kramer o likwidacji getta 

Źródło: C. Kramer, S. Glantz, Wojna Klary, Kraków 2009, s. 116;

Miejsce pochówku ekshumowanych
szczątków ludności żydowskiej, które
odnaleziono po wojnie w różnych
miejscach na terenie miasta. Fot. E. Koper


