
Przemyślany



Przemyślany są niedużym miasteczkiem w okolicy Lwowa.
Pierwsza wzmianka o Przemyślanach jako wsi pochodzi z 1437.
W 1623 r. otrzymały prawa miejskie. Ród Sieniawskich zbudował
w Przemyślanach zamek oraz ufundował klasztor dominikanów-
obserwantów. Od 1772 r. Przemyślany znajdowały się pod
władzą Austrii. W XIX w. właścicielami miasta byli Potoccy.
Przemyślany znane były jako ośrodek pszczelarstwa. W 1857 r.
powstała tu jedyna w monarchii austro-węgierskiej szkoła
pszczelarska. Do dziś w herbie miasta znajduje się ul i pszczoły.
W 1909 r. miasto zostało połączone linią kolejową ze
Lwowem.  Od 1919 r. Przemyślany znajdowały się pod władzą
polską.

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

Zdjęcie: Rynek w Przemyślanach
Źródło: http://www.europe1900.eu/central-europe/austria-hungary/galicia-
lodomeria/przemyslany



Pierwsze wzmianki na temat Żydów w Przemyślanach pochodzą z
końca XVI w, jednak gmina żydowska powstała tam
prawdopodobnie w XVIII w. Był to ośrodek chasydzki z własną
dynastią chasydzką, który sprzyjał kształceniu w tym rejonie.
Przemyślańscy Żydzi byli kupcami i rzemieślnikami. W XVII w.
powstały dwa towarzystwa kredytowe, jedno dla kupców i jedno
dla rzemieślników. W 1903 r. w mieście odbył się jarmark
prezentujący wyroby przemysłowe żydowskich fabryk w Galicji.
Działało tu kilka zakładów przemysłowych, fabryka metalu
zatrudniająca wiele Żydówek, garbarnia i fabryka pasty do butów.
W 1921 r. w Przemyślanach żyło 2051 Żydów, co stanowiło 50,1%
ogółu mieszkańców. Po wybuchu II wojny światowej i zajęciu
Polski przez Niemców, miasto, znajdujące się we wschodniej
części Polski, znalazło się pod jurysdykcją sowiecką.

     

Po zajęciu Przemyślan przez
Armię Czerwoną, majątek
niektórych zamożnych Żydów
został znacjonalizowany. 
Po krótkim czasie władze
sowieckie nakazały zamknięcie
żydowskich placówek
oświatowych i oddziałów partii
syjonistycznych. Życie
społeczności żydowskiej
utknęło w martwym punkcie. Po
ataku Niemców na Rosję 22
czerwca 1941 roku wielu Żydów
opuściło miasto wraz z
wycofującymi się wojskami
rosyjskimi. 

Zdjęcie: Synagoga w Przemyślanach
Źródło: https://sztetl.org.pl/pl/media/54961-
synagoga-w-przemyslanach



1 lipca 1941 r. do miasta wkroczyli Niemcy. Gmina i jej instytucje zostały
przejęte przez Ukraińców. Ukraińska policja zaczęła wykorzystywać
Żydów do pracy przymusowej. 8 lipca opublikowano dekret nakazujący
Żydom noszenie opaski identyfikującej ramię z Gwiazdą Dawida. Ruchy
ludności żydowskiej były ograniczone. Żydom nakazano oddać władzom
niemieckim wszystkie kosztowności, dostarczyć im meble i sprzęty
domowe. Żołnierze niemieccy i Ukraińcy zrabowali żydowskie domy. 

15 lipca 1941 r. Niemcy wraz z Ukraińcami spalili synagogi wraz z
bibliotekami i zwojami tory. Trzech Żydów wrzucono do ognia, by spalić
ich żywcem. Pożary rozprzestrzeniły się na pobliskie domy żydowskie.
Zniszczonych zostało 40 domów.

Zdjęcie: Przemyślany, ul. A.Mickiewicza
Źródło: https://www.kresowianie.info/artykuly,n865,kresowe_drogi.html



1941

1941

W lipcu 1941 r. Niemcy powołali
Judenrat (radę żydowską), który
został zmuszony do dostarczania
Niemcom pracy niewolniczej oraz do
wykonywania wszystkich rozkazów
niemieckich władz okupacyjnych.

W październiku 1941 r. gmina
żydowska została zmuszona do
przekazania Niemcom kwoty miliona
rubli.

W grudniu 1941 r. Żydzi zostali
zmuszeni do oddania Niemcom
wszystkich futer będących w ich
posiadaniu.

Zimą 1941-42 roku wielu Żydów
zmarło z zimna, głodu i
epidemii. Judenrat zorganizował
publiczną kuchnię i szpital żydowski.

 

II Wojna Światowa



1942
W maju 1942 r. do szpitala
żydowskiego wtargnęli niemieccy
żołnierze, zabijając przebywających
tam pacjentów.

28 lipca 1942 r. miała miejsce
pierwsza deportacja do obozu
zagłady w Bełżcu. We wrześniu i 6
listopada 1942 r. miały miejsce
kolejne deportacje Żydów z
Przemyślan do Bełżca.

W październiku 1942 r. Żydzi zostali
zmuszeni do zamieszkania w
getcie, w listopadzie przywieziono
tam Żydów z okolicznych
miejscowości. Getto było
przepełnione, brakowało wody.

5 grudnia 1942 r. z getta
deportowano 3000 Żydów.
Przywieziono ich na stację
kolejową, gdzie po selekcji zostali
skierowani do obozu zagłady w
Bełżcu.

1942



1943

1943

22 maja 1943 r. Niemcy
zorganizowali ostatni pogrom.
Pozostali przy życiu Żydzi zostali
zamordowani częściowo w getcie, a
częściowo w pobliskim lesie.
Siedemdziesięciu Żydów  Niemcy
pozostawili przy życiu w celu
uporządkowania getta. Oni również
zostali po krótkim czasie
zamordowani, a Przemyślany
zostały ogłoszone "Judenrein" -
czyste od Żydów.



Pfeffer Feiga córka Ojcóra i Racheli ur. w grudniu roku 1923
w Świerzu koło Lwowa. Straciła rodziców, dwie siostry
dwóch braci w Świerzu. Ukrywała się przez cały czas
okupacji. Ukończyła 7 klas szkoły powszechnej. Rodzice
mieli sklep towarów mieszanych.

Wieś nasza była przeważnie ukraińska i gdy tylko Niemcy
przyszli, ludność ukraińska dała się od razu we znaki.
Wpadali do mieszkań, zamykali mężczyzn do piwnic i
wypuszczali za okupem. Rozpruwali pierzyny itd. Pół roku
później nałożyli Niemcy na wsie kontyngent i w związku z
tym chłopi nie sprzedawali więcej produktów, chyba że
tylko za wymianą. Tak więc daliśmy za dwa kg. kartofli
płaszcz, a za 10 jaj piękną sukienkę. Zaczął się okropny
głód, który coraz bardziej niszczył ludzi, a trwał 1,1/2 roku.
(…)

Życie pod okupacją niemiecką w Przmyślanach 
w relacji  Feigi Pfeffer

Zdjęcie: Miasteczko Przemyślany - początek XX w
Źródło: https://polska-org.pl/8356581,foto.html?idEntity=7842627



Ojciec mój umarł z wycieńczenia w sierpniu 1941 r. W tym samym
roku wypędzili Żydów ze Świerza do getta w Przemyślanach.
Matka moja sprzedała wszystkie rzeczy, które posiadała za
żywność tak, że zabraliśmy ze sobą bardzo wiele prowiantu. W
Przemyślanach było tak ciasno, że nie było gdzie zamieszkać.
Dostaliśmy jedną komórkę za którą zapłaciliśmy milicjantom
żydowskim 10 tyś. złotych, a mieszkało tam 16 osób. W 3 dni po
naszym przybyciu nastąpiła akcja. Matka moja wpadła od razu w
pierwszy dzień, a z nią obydwie siostry i młodszy brat. Starszy
został w Świeżu jako posługacz na policji i jak mógł pomagał
Żydom i wypuszczał ich. Został w końcu zabity przez Niemców.
Mieszkańców przestrzegał , gdy miała być akcja (…). Matkę moją
zastrzelili na progu Niemcy, bo nie chciała wyjść z dom i trzymała
się drzwi. Siostry zabrali z transportem do Bełżca, a brat mój
wyskoczył z wagonu. Ponieważ wzięli go z łóżka w samej koszuli,
wrócił zupełnie nagi. Po drodze znalazł zabitego, ściągnął z niego
ubranie i włożył na siebie. Nazajutrz poszedł do księdza w
Przemyślanach, gdzie w piwnicy przebierał kartofle z których
ksiądz robił wódkę i sprzedawał Niemcom. Brat pracował tam 3
miesiące i tam spał, a kucharka wynosiła mu jedzenie, przeważnie
odpadki z kuchni. W 4 tygodnie po śmierci matki odbyła się druga
akcja. Ja byłam ukryta podczas akcji w maleńkiej szopie u chłopa
pod słomą. Leżałam na cementowej podłodze przykryta słomą i
chociaż Niemcy tam weszli nie znaleźli mnie wcale. Wołali: Jude
komm her, wir geben Schokolade! Odmroziłam sobie wtedy nogi.
Kiedy po dwóch i pół dniach stamtąd wyszłam i to bez jedzenia,
nie zastałam już nikogo w domu i zemdlałam. Brat nadszedł i
ocucił mnie. Nogi okropnie mnie bolały i ociekały ropą. Żyłam
dzięki bratu, który mi donosił za pomocą sąsiadki codziennie
trochę kartofli z piwnicy księdza. (…) 



Pewnego dnia ksiądz dowiedział się, że Przemyślany mają być
Judenfrei, dał bratu pieniądze mówiąc mu, że mogą mu się
przydać, ale bał się go trzymać u siebie. Urządziliśmy sobie
schron pod podłogą, zabraliśmy ze sobą żywność i
schowaliśmy się tam razem z przyjaciółmi i krewnymi. Było
nas tam 12 osób razem z 2 letnim dzieckiem. Tam przebyliśmy
4 dni podczas akcji i słyszeliśmy jak Niemcy kręcą się na
górze nad naszym schronem, jak rabują. Otworzyć nasz schron
można było od wewnątrz. Mąż mojej krewnej był na zewnątrz,
pracował u chłopa za pługiem i po 4 dniach oznajmił nam, że
jest już po akcji i możemy wyjść. (…) Przez te cztery dni w
których byliśmy ukryci trwała akcja na ulicy. (…) Słyszeliśmy
w tej piwnicy co się działo na górze. Przewracali wszystko,
chłopcy krzyczeli „ratujcie” (…) płacz, krzyki, łkanie, strzały. W
pokoju, w którym mieszkaliśmy, mieszkało jeszcze 30 osób i
słyszeliśmy jak tam na górze zabijano ludzi. Staruszka, krewna
nasza, ciągle krzyczała „ja nie znaju”, gdy ją pytali gdzie są
jeszcze Żydzi, aż ją w końcu zastrzelili. W nocy było cicho.
Pierwsze dwa dni trwała akcja, drugie dwa dni burzyli piece,
grabili, szukali rzeczy pochowanych i Żydów oraz nowych
ofiar. Wybili drzwi z dużej piwnicy, tylko naszej małej
piwniczki nie znaleźli. Cały ten czas odmawialiśmy na dole
„Vide” i Tylin. Drżałam nie dlatego, żebym się bała śmierci,
tylko lękałam się fizycznych cierpień. Tymczasem powietrze
stało się tak ciężkie, że baliśmy się uduszenia. W tym
momencie stał się cud, bo kiedyśmy byli bliscy uduszenia,
odsunęła się nagle deska górna na długość kilku centymetrów
i uczuliśmy powiew świeżego powietrza. Deska usunęła się
widocznie pod naporem rzeczy narzuconych w kąt przez
rabusiów na górze.



Tymczasem Niemcy wyszli z pokoju nad nami i zostawili tylko
dwóch do pilnowania rzeczy, które mieli zagrabić. Ci Niemcy
kręcili się przed domem, a dookoła był ruch, krzyk Niemców (…).
Potem ucichło. (…) Około 2giej w nocy słyszałam, że Niemców
nie ma na górze, wylazłam, owinęłam się w łachmany, by mnie
nie zauważono w nocy. Schowałam się za szafą, za którą było
okno, którym można był najłatwiej wyjść. Zaledwie zdążyłam się
skryć za szafą, usłyszałam skrzypnięcie drzwi i kilkunastu
Niemców weszło do pokoju. Wtedy z rozmachem wybiłam okno i
wyskoczyłam. Zaczęli za mną strzelać, usłyszałam świst kul
dookoła mnie, ale żadna mnie nie dosięgła, bo nie szłam, ale
skakałam jak zając. Tak dobiegłam do sadu. W sadzie już nikogo
z moich ludzi nie zastałam (…). Zaczęłam wtedy szukać drogi i
błądziłam po tym sadzie i chciałam się dostać do wsi. Uciekłam
na cmentarz i znużona usiadłam pod krzyżem i widziałam z
daleka, jak się w mieście pali.

Zdjęcie: Masowy grób ze szczątkami około 3 tysięcy Żydów – mieszkańców Przemyślan,
rozstrzelanych przez nazistów w czasiem wojny. 
Źródło: https://sztetl.org.pl


