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Celem zamieszczonych artyku³ów by³o przedstawienie zapisu autentycznych prze¿yæ i emocji naszych m³odych autorów w czasie podró¿y
po miejscach zwi¹zanych z kultur¹, tradycj¹ i religi¹ narodu ¿ydowskiego a tak¿e po miejscach pamiêci zag³ady ¯ydów na ziemiach naszej ma³ej
Ojczyzny. Podró¿e by³y realizowane w ramach programu edukacyjnego „Przywróæmy pamiêæ ”. Jako opiekunowie byliœmy œwiadkami prze¿yæ
i wzruszeñ tych m³odych ludzi zwi¹zanych z odkrywaniem historii, kultury i tragedii naszych ¿ydowskich braci.
Pamiêtaj wiêc, nie oceniaj tych tekstów tylko pod k¹tem ich wartoœci literackiej, czy historycznej, ale skup siê przede wszystkim na bij¹cej
z nich wra¿liwoœci p³yn¹cej z serc m³odych ludzi. Teksty nauczycieli ucz¹cych w Zespole szkó³ Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Józefa
Pi³sudskiego w Tarnowie, pracownika Muzeum Okrêgowego w Tarnowie i zaproszonych goœci niech pozostan¹ uzupe³nieniem i t³em istoty tego
wydawnictwa.

Pamiêci tych, których nam odebrano,
tym, którzy odeszli ...
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dwóch religii (judaizmu i chrzeœcijañstwa), kultur,
zwyczajów, jêzyków (jidysz i jêzyka polskiego)... To
czas powstawania antagonizmów, nietolerancji,
antysemityzmu, antyjudaizmu, bardzo czêsto
wyros³ego na pod³o¿u ekonomicznym. W tej
nie³atwej koegzystencji mo¿emy jednak odnaleŸæ
próby budowania mostów ³¹cz¹cych obie nacje,
tworzenia atmosfery zrozumienia i fundamentów
spo³eczeñstwa tolerancyjnego.
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„¯ydzi w Tarnowie” to historia przenikania siê
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Nie masz ju¿, nie masz w Polsce ¿ydowskich miasteczek,
W Hrubieszowie, Karczewie, Brodach, Falenicy
Pró¿no byœ szuka³ w oknach zapalonych œwieczek,
I œpiewu nas³uchiwa³ z drewnianej bó¿nicy.
Znik³y resztki ostatnie […]
Ju¿ nie ma tych miasteczek, gdzie szewc by³ poet¹,
Zegarmistrz filozofem, fryzjer trubadurem.

Synagoga Jubileuszowa (widok od strony pd - wsch)

¯ydzi w Polsce pojawili siê w XI wieku i wtedy te¿
zaczêli osiedlaæ siê tak¿e na terenie Ma³opolski.
W Tarnowie na przedmieœciu wschodnim pierwsze
rodziny ¿ydowskie zamieszka³y w po³owie XV
wieku. Kulturowa ró¿norodnoœæ sta³a siê wielkim
bogactwem Tarnowa, inspirowa³a twórczo, staj¹c
siê motorem dokonuj¹cych siê wokó³ przemian, si³¹
napêdow¹ postêpu.

Panorama Tarnowa od strony po³udniowej (lata 30-te, XX w.)

¯ydzi od samego pocz¹tku stanowili grupê
spo³eczn¹, która by³a przez mieszkañców czêsto
potêpiana, czasami podziwiana, ale najczêœciej
niezrozumiana. Prawdopodobnie dlatego ¿ycie
¿ydowskie regulowane by³o przywilejami
wydawanymi przez w³adców pañstw i ksiêstw
(pocz¹wszy od dekretu Fryderyka Rudobrodego dla ¯ydów
niemieckich z 1157 roku).

Nie ma ju¿ tych miasteczek, gdzie biblijne pieœni
Wiatr ³¹czy³ z polsk¹ piosnk¹ i s³owiañskim ¿alem,
Gdzie starzy ¿ydzi w sadach pod cieniem czereœni
Op³akiwali œwiête mury Jeruzalem.
Nie ma ju¿ tych miasteczek, przeminê³y cieniem,
I cieñ ten k³aœæ siê bêdzie miêdzy nasze s³owa,
Nim siê zbli¿¹ bratersko i z³¹cz¹ od nowa
Dwa narody karmione stuleci cierpieniem.

W Tarnowie w XVI wieku zezwolono im na
zakup kilku domów w obrêbie murów miejskich
(miasto liczy³o wtedy oko³o 2 tysiêcy mieszkañców), ale
w wyraŸnie wydzielonej ulicy. Tak rozpocz¹³ siê
czas wspó³istnienia dwóch narodów w tym samym
mieœcie. ¯ydzi zamieszkiwali domy przy swojej
ulicy, powoli rozszerzaj¹c obszar zamieszkania na
ca³¹ dzielnicê i dalej poza ni¹.
¯ydzi t arnowscy, zamieszkuj¹cy prywatne
miasto, znajdowali siê w sytuacji o wiele
korzystniejszej ni¿ to mia³o miejsce w miastach
królewskich czy koœcielnych, gdy¿ Ksi¹¿ê
- w³aœciciel miasta - mieszka³ na miejscu na zamku
i wiedzia³, ¿e osadnictwo ¿ydowskie jest bardzo
po¿¹dane z powodów przede wszystkim
gospodarczych. Od w³aœciciela miasta Tarnowa,
Ksiêcia Konstantego Wasyla Ostrogskiego, ¯ydzi
otrzymali swój pierwszy przywilej 4 maja 1581
roku, zapewniaj¹cy im wyjêcie spod prawa
miejskiego, prawo do sprzeda¿y w domach,
kramach i na rynku oraz na wyrób gorza³ki
i wyszynk, jak równie¿ gwarantuj¹cy
bezpieczeñstwo synagogi i cmentarza.

Z powa¿aniem
Józef Parys, Pawe³ Stanek
Przywileje i akty stanowi³y fundament
egzystencji prawno-obyczajowej tej grupy
spo³ecznej, ukazuj¹c stosunki miêdzy
chrzeœcijañsko-polsk¹ i judaistyczno-¿ydowsk¹
czêœci¹ Tarnowa. By³y równie¿ odbiciem lêków
i nadziei jednej i drugiej strony zwi¹zanych
z wydarzeniami lokalnymi i miêdzynarodowymi.
Pomimo dystansu jaki istnia³ miêdzy obydwoma
spo³ecznoœciami oraz wyraŸnymi ró¿nicami
w jakoœci ¿ycia, które obfitowa³o raz w pozytywne,
raz negatywne emocje, zarówno Polacy jak i ¯ydzi,
czerpali ze wspólnego mieszkania w Tarnowie.
W ci¹gu przesz³o czterech stuleci wspólnej
egzystencji ¯ydzi wroœli bardzo mocno w strukturê
miasta. Posiadali dwie du¿e synagogi, oko³o 40
domów modlitwy, instytucje kulturalne, kluby
sportowe, szko³y i ró¿ne instytucje charytatywne.
Ponadto wiêkszoœæ handlu znajdowa³a siê w ich
rêkach.
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I Miasto lokacyjne: 1- rynek z ratuszem,
0
2- katedra, 3- plac Rybny,
4- dzielnica ¿ydowska z bóŸnic¹
SKALA
II Przedmieœcie Wiêksze
Najstarszy
III Przedmieœcie Mniejsze
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kwarta³ ¿ydowski
w Tarnowie

W przededniu wybuchu II wojny œwiatowej
¯ydzi stanowili 45% mieszkañców miasta (w 1939
roku miasto liczy³o 56.000 mieszkañców, z czego oko³o
25.000 by³o ¯ydami). W ci¹gu zaledwie kilku lat
niemieckiej okupacji Tarnowa hitlerowski
najeŸdŸca pozbawi³ Tarnów jego ¿ydowskich
mieszkañców. Dnia 9 lutego 1944 roku komendant
wojskowy dla miasta og³osi³, ¿e Tarnów jest
„Judenrein”, czyli wolny od ¯ydów. Historia
s¹siedztwa zosta³a bestialsko przerwana. Wraz ze
œmierci¹ Abrahama Ladnera (nazywanego „ostatnim
stra¿nikiem Tory”) w 1993 roku, zakoñczy³a siê
licz¹ca ponad piêæ wieków historia ¯ydów
tarnowskich. Dzisiaj, pomimo braku ludnoœci
¿ydowskiej w Tarnowie, nam ¿yj¹cym Polakom,
nie wolno zapomnieæ o ludziach, którzy siê tutaj
rodzili, ¿yli i umierali, wnosz¹c olbrzymi wk³ad w
rozwój miasta.
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Pamiêæ dla pomordowanych i szacunek dla
tych, co odeszli, œwiadczy o stosunku do historii
naszego miasta. Œwiadczy te¿ o tym, czy ¿yjemy by
wzrastaæ w duchu tolerancji, zrozumienia dla
odmiennoœci kulturowej i religijnej, czy te¿ ¿yjemy
tylko po to, by nienawidziæ...
Ró¿norodnoœæ to bogactwo, które mo¿e ³¹czyæ
i które mo¿e budowaæ lepszy œwiat.... Tutaj ¿yli
¯ydzi... Pamiêtaj o tych, których nam odebrano,
oddaj ho³d tym, którzy odeszli!
Józef Parys

Wnêtrze Synagogi Nowej
Dzia³a³ w licznych organizacjach finansowych
i dobroczynnych. Zmar³ w 1912 roku. W nastêpnym
roku decyzj¹ Rady Miejskiej przemianowano ulicê
Zdrojow¹ na Goldhammera.
Niemal¿e równolegle swoj¹ dzia³alnoœæ prowadzi³
urodzony w 1864 roku w Tarnowie Abraham Salz.
Ten zapomniany dziœ przez tarnowian dzia³acz
syjonistyczny od czasu swoich studiów
prawniczych w Wiedniu marzy³ o odrodzeniu
pañstwa ¿ydowskiego. W 1897 r. by³ jednym
z za³o¿ycieli Galicyjskiego Towarzystwa dla Prac
Kolonizacyjnych w Palestynie. W tym samym roku
uczestniczy³ w I kongresie syjonistycznym,
którego by³ wiceprzewodnicz¹cym. Œciœle
wspó³pracowa³ z teoretykiem syjonizmu,
Teodorem Herzlem. Mimo czêstych sporów, obu
przyœwieca³a myœl, której realizacja umo¿liwi³aby
powrót ¯ydów do Ziemi Obiecanej.

Synagoga Jubileuszowa , róg ulicy Nowej oraz Folwarcznej
(dziœ Waryñskiego). Fot. W. Gizbert-Studnicki, ok. 1935 r.

Wielcy ¯ydzi tarnowscy
Tarnów szybko zapomina o swojej ¿ydowskiej
historii. Piêæset piêædziesi¹t lat wspólnego ¿ycia,
sporów religijnych i ekonomicznych doskonale
przykrywa wielka p³yta, z której zbudowana jest
dzisiejsza Grabówka, dzielnica gdzie ¿y³a
i pracowa³a ca³a masa skromnych ¿ydowskich
rzemieœlników. Ulica Goldhammera mijana jest
codziennie bez zastanowienia, kim by³ jej patron.
Wtopiona w miejski krajobraz bima jedynie
podczas kilku czerwcowych dni powraca do naszej
pamiêci jako miejsce, gdzie kiedyœ koncentrowa³o
siê ¿ycie religijne tarnowskich ¯ydów.
Obok oswojonego i zaakceptowanego przez
wszystkich wizerunku pochylonego, pejsatego
¯yda, rodem z Cepelii warto zastanowiæ siê kto na
przestrzeni tych wielu lat stanowi³ dumê
tarnowskiego ¿ydostwa, jak siê okazuje nie tylko w
wymiarze lokalnym, czy regionalnym, ale tak¿e
i miêdzynarodowym.
Tak jak zmienia³ siê Tarnów, zmienia³a siê
i tutejsza gmina ¿ydowska. Obok religijnej
ortodoksji zaczêli w mieœcie pojawiaæ siê
zwolennicy asymilacji ¯ydów z kultur¹ polsk¹,
syjoniœci marz¹cy o powstaniu pañstwa
¿ydowskiego. Prozie codziennej biedy
przeciwstawiali siê urodzeni w Tarnowie ¿ydowscy
poeci.
Choæ nie chronologicznie, czas przyjrzeæ siê tym,
którzy zas³u¿yli sobie na pamiêæ. Zacz¹æ wypada
od jedynego ¯yda, który ma w Tarnowie swoj¹ ulicê.
Eliasz Goldhammer, bo o nim mowa, przyszed³ na
œwiat w niewielkim Dynowie nad Sanem w 1851 r.
Ukoñczy³ w Krakowie studia prawnicze, po których
osiad³ w Tarnowie. By³ entuzjast¹ asymilacji
¯ydów z kultur¹ polsk¹. W 1884 roku zosta³
cz³onkiem Rady Miejskiej, a 22 lata póŸniej
wybrano go na stanowisko zastêpcy burmistrza.
Odt¹d do wybuchu wojny w 1939 roku tradycj¹
sta³o siê powierzanie tego stanowiska ¯ydowi. Co
ciekawe, przez miesi¹c, na prze³omie lat 1906/1907
Goldhammer by³ w Tarnowie swoistym
„interrexem”, rz¹dz¹cym miastem pomiêdzy
kadencjami wybitnych burmistrzów, Witolda
Rogoyskiego oraz Tadeusza Tertila. Mimo wielu
obowi¹zków samorz¹dowych nie zrezygnowa³ z
praktyki prawniczej, zyskuj¹c przydomek
„z³otoustego adwokata z Tarnowa”.
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ELIASZ GOLDHAMMER (1851-1912)w i c e b u r m i s t r z Ta r n o w a
od 5.02.1906 do 30.11. 1911)

Salz w okresie miêdzywojennym skupi³ siê na
dzia³alnoœci w Tarnowie. Nie s¹ znane okolicznoœci
jego œmierci, która nast¹pi³a w 1941 r. Siedem lat
póŸniej sny Herzla i Salza spe³ni³y siê. W 1948 roku
powsta³o pañstwo Izrael.
Ruchy syjonistyczne oraz propaguj¹cy
uto¿samianie siê ¯ydów z kultur¹ polsk¹ powsta³y
w XIX w. a zatem w czasach budzenia siê
œwiadomoœci narodowych wielu krajów bêd¹cych
jedynie czêœciami mocarstwa austriackiego. Oba
wspomniane pr¹dy umys³owe sta³y w jawnej, i nie
ma co ukrywaæ, bardzo ostrej opozycji do
¿ydowskiej ortodoksji religijnej, na czele której
stali wybitni duchowni.
Arie Lejbusz Halbersztam by³
najprawdopodobniej najznamienitszym rabinem,
który w Tarnowie przebywa³. Urodzi³ siê jako syn
znanego cadyka sieniawskiego, Jecheskiela Szragi.
Osiedli³ siê w Tarnowie po I wojnie œwiatowej,
szybko zyskuj¹c grono oddanych sobie chasydów.
Wszyscy bez wyj¹tku ¯ydzi tarnowscy otaczali
rabina Halbersztama szacunkiem ze wzglêdu na
jego olbrzymi¹ wiedzê religijn¹. Co ciekawe,
i rzadko dziœ spotykane, g³osz¹cy potrzebê
zachowania surowych obyczajów, Arie Lejbusz

Halbersztam stosowa³ siê do nich bardzo
dok³adnie, bêd¹c znakomitym przyk³adem dla
innych. Jego nauczanie cechowa³a wielka
powœci¹gliwoœæ i skromnoœæ. Zmar³ nagle
w czerwcu 1930 roku. Zachowa³ siê na tarnowskim
kirkucie bardzo piêkny nagrobek cadyka
Halbersztama.
Od niedawna na spiesz¹cych ulic¹ Wa³ow¹
tarnowian, spogl¹da Roman Brandstaetter, poeta
i pisarz ³¹cz¹cy w swojej twórczoœci chrzeœcijañskie
i ¿ydowskie w¹tki religijne. Zarówno badacze
historii literatury jak i entuzjaœci talentu Romana
B r a n d s t a e t t e r a w s k a z uj ¹ n a r o l ê , j a k ¹
w kszta³towaniu wra¿liwoœci poety odegra³ jego
dziadek Mordechaj Dawid Brandstaetter.
Urodzony w pobliskim Brzesku, osiad³y
w Tarnowie niedosz³y rabin, uznawany jest przez
historyków literatury za ojca noweli w literaturze
nowohebrajskiej. Pamiêtaæ nale¿y, ¿e ¯ydzi ¿yj¹cy
w Polsce i Europie pos³ugiwali siê jêzykiem jidysz.
Hebrajski natomiast by³ jedynie jêzykiem modlitw.
Z czasem zatem sta³ siê swoistym narzêdziem tabu
wykorzystywanym jedynie w religii. Czas narodzin
œwiadomoœci narodowej ¯ydów sprzyja³ tak¿e idei
powrotu do swojego jêzyka. Nie takiego jak jidysz,
który stanowi³ zlepek niemieckiego, polskiego
i rosyjskiego, ale jêzyka osobnego, bêd¹cego
to¿samoœciowym fundamentem dla ca³ej
spo³ecznoœci. Nie sposób zatem przeceniæ
znaczenia powsta³ej w Tarnowie na prze³omie XIX
i XX w. prozy Mordechaja Dawida Brandstaettera
dla dzie³a przywracania ¯ydom ich w³asnego
jêzyka.
Dum¹ Tarnowa mog¹ byæ wybitni naukowcy.
Ignacy (Icchak) Schiper (1884-1943), historyk
orientalista, twórca nowoczesnej historiozofii
¯ydów polskich, autor wielu publikacji
dotycz¹cych historii ¿ydostwa polskiego. Zwi¹zany
ze œrodowiskiem warszawskiej inteligencji
¿ydowskiej, pose³ na sejm RP w latach 20.
Zamordowany przez Niemców w obozie na
Majdanku. Pierwszym transportem do obozu
Auschwitz odjecha³ Zdzis³aw Simche (1905-1940),
wybitny geograf, twórca wspania³ej,
wykorzystywanej do dziœ monografii „Tarnów
i jego okolice” wydanej w 1930 roku. Dziœ,
w pi¹tkowy wieczór, ulica ¯ydowska nie cichnie.
Nie s³ychaæ modlitw dobiegaj¹cych z synagogi
w pobli¿u Placu Rybnego. Budynki m³ynów
Szancera strasz¹ zamiast byæ dowodem sukcesu
wielkiej inwestycji. Spacer œladami tarnowskich
¯ydów jest raczej wêdrówk¹ ducha. Rzeczywistoœæ
oferuje bardzo niewiele.
Warto zwróciæ uwagê na charakterystyczn¹
zabudowê przy ulicy ¯ydowskiej. W¹skie i wysokie
budynki pozwala³y na wykorzystanie ka¿dego
metra kwadratowego dla celów mieszkalnych.
Dziœ po 12 tarnowskich synagogach pozosta³o
prawie nic. Bima, miejsce z którego podczas
nabo¿eñstw œwi¹tecznych i szabatowych czyta siê
fragmenty Tory b¹dŸ ksi¹g prorockich.
Najwa¿niejsza czêœæ najstarszej tarnowskiej
synagogi, która zosta³a wzniesiona w drugiej
po³owie XVII w. Wiadomo, ¿e ju¿ wczeœniej w tym
miejscu musia³ istnieæ dom modlitwy, zapewne
drewniany. Trawiony wielokrotnie przez ogieñ
zosta³ zast¹piony w koñcu budowl¹ murowan¹.
Niewielki budynek, wzniesiony na planie kwadratu
o boku ok. 10 m. s³u¿y³ tarnowskim ¯ydom niemal
przez 4 stulecia. 9 listopada 1939 roku Niemcy
pod³o¿yli ogieñ pod synagogê. To co opar³o siê
po¿arowi zosta³o póŸniej rozebrane b¹dŸ
wysadzone w powietrze. Podobny los spotka³
najwiêksz¹ w Tarnowie „Synagogê Jubileuszow¹”,
która mieœci³a siê na rogu ulic Nowej i Folwarcznej
(dziœ Waryñskiego), oddan¹ do u¿ytku w 1908 roku,
a któr¹ upamiêtnia dziœ jedynie skromna tablica.
Ciekawostk¹ architektoniczn¹ jest budynek
dawnej ³aŸni ¿ydowskiej, oddanej do u¿ytku w 1904
r., wzniesiony w stylu mauretañskim. Zupe³nie
nieprzystaj¹cy do wygl¹du okolicy. Zarówno teraz
jak i przed wojn¹ zapewne. Mykwa sta³a siê jednak
istotnym elementem najtragiczniejszego
fragmentu historii. W³aœnie w tym budynku 13
czerwca 1940 roku zgromadzono polskich
wiêŸniów, którzy dzieñ póŸniej wys³ani zostali
w pierwszym transporcie do KL Auschwitz.
W grupie tej znajdowali siê tak¿e tarnowscy ¯ydzi,
m.in. adwokat dr Emil Wieder, Maksymilian
Rozenbusz dyrektor gimnazjum hebrajskiego,
przemys³owiec Jakub Szwarc oraz wspomniany
Zdzis³aw Simche, który kilka lat wczeœniej
przeszed³ na katolicyzm.
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Paradoksalnie elementem pejza¿u
tarnowskiego, który naj¿ywiej przypomina
o tarnowskich ¯ydach jest cmentarz przy ulicy
Szpitalnej. Za³o¿ony w XVI w. na terenie wsi
Pogwizdów pierwotnie daleko
poza murami
miasta. Dziœ jest najstarsz¹ nekropoli¹
w Tarnowie, znajduj¹c¹ siê niemal w jego centrum.
Liczy 3,27 ha powierzchni, znajduje siê na nim
obecnie oko³o 4,5 tysi¹ca nagrobków, spoœród
których najstarsze pochodz¹ z koñca XVIII wieku.
Centralnym punktem cmentarza jest pomnik
autorstwa Dawida Bekera, ucznia Xawerego
Dunikowskiego, upamiêtniaj¹cy 25 tysiêcy ¯ydów
tarnowskich zamordowanych przez Niemców od
czerwca 1942
do wrzeœnia 1943 roku. Do
n i e d a w n a k i r k u t t a r n o w s k i by ³ j e d ny m
z najbardziej tajemniczych miejsc miasta.
Odstrasza³ z³¹ s³aw¹, a pochylone nagrobki
zapisane nieznanym jêzykiem nie zachêca³y do
zwiedzania. Obecnie cmentarz jest miejscem wielu
akcji o charakterze edukacyjnym oraz
turystycznym.
Trudno sobie wyobraziæ jak wygl¹da³by dziœ
Tarnów gdyby nie Zag³ada. Obok licznych
koœcio³ów, piêkne synagogi. Nabo¿ny niedzielny
nastrój by³by przed³u¿eniem spokoju, który
panowa³by ju¿ w ¿ydowskich domach w pi¹tkowy
wieczór. Katolicy w wielk¹ sobotê szliby œwiêciæ
pokarmy a w tym samym czasie ¯ydzi œwiêtowaliby
wyjœcie z Egiptu wspominane podczas Pesach. Obok
prezydenta, jego ¿ydowski zastêpca …
Janusz Kozio³

Œladami tarnowskich ¯ydów
21 listopada 2007 roku wyruszyliœmy szlakiem
tarnowskich ¯ydów. Dla mnie nie by³a to wycieczka
jedna z wielu. To by³o coœ znacznie wa¿niejszego,
poniewa¿ mogliœmy poznaæ inn¹ kulturê, pochyliæ
g³owy nad mogi³ami na Cmentarzu ¯ydowskim, poznaæ
wiele nowych informacji na temat spo³ecznoœci,
która stanowi³a prawie po³owê mieszkañców
przedwojennego Tarnowa. Najwiêksze wra¿enie
zrobi³a na mnie ulica ¯ydowska i Rynek,
a w³aœciwie opowieœæ o tym co siê tam wydarzy³o
podczas II wojny œwiatowej. To miejsca dokonuj¹cej
siê Zag³ady tysiêcy osób, miejsca, w których
szerokim strumieniem sp³ywa³a krew
zamordowanych tarnowskich ¯ydów. Wydarzenia
te zosta³y upamiêtnione tablic¹ i fragmentem
autentycznego bruku z tamtych lat - niemego
œwiadka bestialskiego mordu. Atmosfera tego
miejsca wywo³a³a we mnie g³êbok¹ zadumê pozna³em kolejny niechlubny rozdzia³ historii
ludzkoœci, o którym mo¿na powiedzieæ, ¿e to ludzie
ludziom zgotowali ten los.

Obecnie w tym miejscu stoi pomnik
upamiêtniaj¹cy te wydarzenia, z napisem
„A s³oñce œwieci³o i nie wstydzi³o siê...”, nawi¹zuj¹cy do
fragmentu poematu Nahmana Bialika o pogromie
w Kiszyniowie z roku 1905. Uczciliœmy pamiêæ
pomordowanych chwil¹ ciszy. Dowiedzieliœmy siê,
¿e na Kirkucie nale¿y nosiæ nakrycie g³owy
(w przeciwieñstwie do naszego chrzeœcijañskiego
cmentarza) - jest to wyrazem szacunku dla
poœwiêconej ziemi. Przewodnik pokaza³ nam
równie¿, w którym miejscu w Tarnowie by³a ³aŸnia
¿ydowska oraz sk¹d wywieziono pierwszy
transport wiêŸniów do KL Auschwitz (by³o to 728
mieszkañców Tarnowa i okolic, w tym grupa ¯ydów).
Dowiedzieliœmy siê, ¿e Tarnów podczas II wojny
œwiatowej by³ mniejszy ni¿ obecnie i czêœæ starego
miasta wraz z wiêksz¹ czêœci¹ dzielnicy Grabówka
by³a otoczona murem, tworz¹c getto, gdzie
przebywa³y ¿ydowskie rodziny. Oko³o 15 minut
póŸniej stanêliœmy przed resztkami ¿ydowskiej
synagogi. Okaza³o siê, ¿e i tu mê¿czyŸni nosili
nakrycie g³owy. Potem poszliœmy z powrotem na
Rynek, gdzie hitlerowcy mêczyli i zamordowali
czêœæ ¿ydowskich rodzin w 1942 roku podczas
„pierwszej akcji”, zmierzaj¹cej do ca³kowitego
„oczyszczenia” Tarnowa z ¯ydów. Wtedy pop³ynê³o
tyle krwi, ¿e sp³ywa³a ona w okolice ulicy
Wekslarskiej.
Ostatnim naszym przystankiem by³o miejsce
gdzie znajdowa³ siê ¿ydowski m³yn wodny
Henryka Szancera. Tam te¿ po¿egnaliœmy siê
z przewodnikiem i zakoñczyliœmy nasz¹
wycieczkê. Wycieczka bardzo mi siê podoba³a,
Dziêki niej dowiedzia³em siê czegoœ nowego
o Tarnowie i o historii tarnowskich ¯ydów.
Mateusz Têcza XIII LO

Alan Lachowicz XIII LO

Sonderkommando Belzec der Waffen-SS, Belzec
W dniu 21 listopada 2007 roku o godzinie 1305
wraz z kó³kiem turystycznym odby³em wycieczkê
œladem Tarnowskich ¯ydów. Zwiedzanie
rozpoczêliœmy na tarnowskim Rynku. Pierwszy
etap to przemarsz na ulicê Goldhammera, a potem
w kierunku Cmentarza ¯ydowskiego (Kirkut).
PóŸniej skierowaliœmy siê do resztek Starej
Synagogi, któr¹ spalili Niemcy w listopadzie 1939
roku. Podczas spaceru ulic¹ Goldhammera
widzieliœmy stare ¿ydowskie sklepy. Przewodnik
opowiada³ nam o tym, jak ¿yli ¯ydzi w Tarnowie
i o ich zwyczajach. Gdy doszliœmy do Kirkutu zacz¹³
opowiadaæ o tradycjach pochówku zmar³ych.
PóŸniej podeszliœmy do miejsca, w którym naziœci
wykopali wielki dó³, aby pozbyæ siê cia³
pomordowanych ¿ydowskich rodzin z Tarnowa
i okolicznych wiosek.

Sonderkommando Belzec der Waffen-SS, Belzec pod tak¹ nazw¹ funkcjonowa³ od marca do grudnia
1942 roku hitlerowski obóz zag³ady, po³o¿ony na
obrze¿ach wsi Be³¿ec, nieopodal linii kolejowej
Lublin - Lwów.
Obóz w Be³¿cu nadal pozostaje s³abo poznanym
obozem, gdy¿ nie zachowa³y siê archiwalia
i dokumentacja obozowa. Znanych jest wiele
relacji œwiadków, jednak tylko nieliczne s¹
cytowane w literaturze. W tym miejscu powsta³
obóz dla likwidacji ¯ydów skupionych w gettach
Polski po³udniowo-wschodniej. Ca³y obóz
zbudowany zosta³ na planie prostok¹ta
o wymiarach oko³o 275 m x 263 m. Otoczony by³
kilkoma rzêdami drutów kolczastych. Jeszcze do
tego od strony torów kolejowych by³y one
zas³oniête drzewami. Znajdowa³y siê tam 3 wie¿e

wartownicze, wystawione na rogach i jedna
poœrodku. Niestety ucieczka z takiego obozu by³a
niemo¿liwa, poniewa¿ wed³ug nazistowskiego
planu ¯ydzi mieli prze¿yæ tam zaledwie kilka
godzin, nieliczni zaœ maksymalnie do trzech
miesiêcy, pracuj¹c w komandach obs³uguj¹cych
obozow¹ machinê œmierci, by potem podzieliæ los
ofiar.
Id¹c d³ugim i w¹skim, wrzynaj¹cym siê
w zbocze korytarzem, maj¹c po bokach piêtrz¹ce
siê coraz wy¿ej nagie, surowe œciany, poœród
gêstniej¹cego mroku, odnosi siê wra¿enie
zapadania w nicoœæ niepamiêci, w któr¹ hitlerowcy
chcieli wepchn¹æ naród ¿ydowski. Poczuliœmy
„oddech” historii w miejscu, w którym dokona³a siê
Zag³ada oko³o 600.000 istnieñ ludzkich. Nisza Ohel
sprawia przyt³aczaj¹ce wra¿enie. Setki imion
wypisanych na czarnej œcianie uœwiadamiaj¹
ogrom tej nazistowskiej zbrodni. Podobnie nazwy
miejscowoœci, miejsca pochodzenia ofiar, wypisane
w jêzykach jidysz i polskim na biegn¹cych wokó³
placu obozu betonowych schodach.
Paulina Pyrczak TE

Obóz zag³ady
Obóz w Be³¿cu nadal pozostaje s³abo poznanym
obozem, gdy¿ nie zachowa³y siê archiwalia
i dokumentacja. Znanych jest wiele relacji
œwiadków, istniej¹ w aktach dochodzenia, które
by³o przeprowadzone przez G³ówn¹ Komisjê
Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce. Pozwoli³o
to na szczegó³owe odtworzenie obrazu obozu
w Be³¿cu, jego urz¹dzenia, czasu trwania, zespo³u
za³ogi, przebiegu likwidowania zwo¿onych ofiar.
Przede wszystkim wyniki badañ pozwoli³y na
ustalenie z du¿ym prawdopodobieñstwem
systemu zabijania i liczby uœmiercanych osób.
Dnia 18 czerwca 2008 roku pojechaliœmy wraz
z zespo³em zainteresowanych w to miejsce pamiêci.
Na pierwszy rzut oka zainteresowa³ mnie napis
u bram wejœcia: „Ziemio, nie kryj mojej krwi, i¿by mój
krzyk nie ustawa³” /Ksiêga Hioba 16,18/. Niezwyk³e jest
to, ¿e napis wygl¹da jak sp³ywaj¹ca po œcianie krew.
Obóz zosta³ za³o¿ony w sierpniu 1941 roku. Gdy
przekroczy³am bramê, serce zaczê³o biæ mocniej.
Pierwszym etapem wycieczki by³o zapoznanie siê
z faktami historycznymi, mieszcz¹cymi siê
w muzeum obozowym. Postaram siê dok³adnie
opisaæ uczucia, jakie towarzyszy³y mi podczas
zwiedzania. W œrodku muzeum znajdowa³y siê
wystawy, zdjêcia oraz makieta odwzorowuj¹ca
wygl¹d tego obozu. Ca³y obóz zbudowany zosta³ na
planie prostok¹ta o wymiarach 275m x 263m.
Otoczony by³ kilkoma rzêdami drutów kolczastych,
które od strony toru kolejowego zamaskowane by³y
gêsto posadzonymi (œciêtymi) drzewami. Na
niewielkiej przestrzeni mieœci³o siê oko³o
dziesiêciu baraków drewnianych i budynek
murowany. Nad obozem górowa³y trzy wie¿e
wartownicze. W obszarze przyjêæ znajdowa³a siê
rampa kolejowa, która mog³a pomieœciæ 20
wagonów, plac dla deportowanych oraz dwa baraki:
rozbieralnia i magazyn mienia ofiar. Obóz zag³ady
sk³ada³ siê z komory gazowej i do³ów, w których
zakopywano zw³oki ofiar. Aby zapobiec obserwacji
z powietrza nad czêœci¹ obozu rozci¹gniêto siatkê
maskuj¹c¹. Christian Wirth, komendant obozu,
stworzy³ samowystarczalny system
eksterminacji, bazuj¹cy na zwyk³ym silniku i ³atwo
dostêpnej benzynie. Jednorazowe gazowanie
trwa³o 15-20 minut. Poza obozem, na pó³noc,
wschód i po³udnie znajdowa³y siê masowe groby.
W drugim etapie dzia³alnoœci obozu, zdecydowano
siê jednak na spopielanie cia³.
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Sprawozdanie z Be³¿ca

Od przyjazdu na rampê do momentu œmierci
mija³o najwy¿ej kilkadziesi¹t minut, podczas
których ofiary musia³y siê rozebraæ i udaæ do
komór. Czasami silni mê¿czyŸni byli oddzielani od
reszty, aby uzupe³niæ sk³ad wiêŸniów
przeznaczonych do prac obozowych. Ci wiêŸniowie
usuwali cia³a z komór (nierzadko swoje rodziny lub
znajomych), wyrywali zêby, golili ofiary, palili zw³oki,
grzebali ofiary, czyœcili komory.. Po pewnym czasie
sami byli kierowani do komór. Tylko piêciu osobom
uda³o siê zbiec z samego obozu.
Komor y gazowe przypomina³y zwyczajne ³aŸnie.
Kiedy zamykano drzwi ofiary st³oczone wewn¹trz
nadal nie wiedzia³y, co siê dzieje. Myœla³y, ¿e
naprawdê id¹ do mycia i dezynfekcji, a póŸniej
dostan¹ czyste ubrania i zostan¹ skierowani do
pracy.
Dziêki pracom archeologicznym na terenie obozu
w m u z e u m z n a l a z ³ y s i ê t a k ¿ e ¿e t o n y
z numerami, buty, klucze, monety oraz opaski
z gwiazd¹ Dawida.
Byliœmy tak¿e w sali kontemplacyjnej. To bardzo
du¿e pomieszczenie, w którym s³ychaæ ka¿dy szept
i czuæ odra¿aj¹cy zapach wapna. Potem wyszliœmy
na teren dawnego obozu. Dziwnie siê czu³am,
w koñcu st¹pa³am po ziemi, gdzie wiele par oczu
zosta³o zamkniêtych na zawsze. Czu³am na swoim
ciele ofiary tego masowego mordu. Zero tolerancji,
szacunku, a za to pe³nia bestialstwa,
bezwzglêdnoœci, determinacji i braku uczuæ. Serce
targa³o mn¹ na strzêpy. Plac jest bardzo du¿y,
otoczony fundamentami murów pozosta³ych po
tamtych latach. Na wzgórzu stoi jedno
pomieszczenie, wygl¹da jak domek bez dachu,
pewnie to dawna komora. Prowadzi³a do niej droga,
poszliœmy wzd³u¿ niej. Znajdowa³a siê tam œciana
z imionami ofiar, nawet znalaz³am swoje imiê.
£ezka zakrêci³a mi siê w oku. Wysz³am z tego
tajemniczego miejsca na sam¹ górê wzgórza. Moim
oczom ukaza³ siê plac wype³niony kamieniami
z ¿u¿lu hutniczego. ¯ydzi na grobie swoich bliskich
zamiast znicza k³adli kamieñ. Plac symbolizuje
jedn¹ wielk¹ mogi³ê. A by³o ich ponad 600 tys., tak¹
liczbê ofiar szacuj¹ polscy historycy. Usiad³am
naprzeciw lasu sosnowego, by pouk³adaæ swoje
myœli. Szum wiatru by³ lekki, potem sta³ siê
mocniejszy i mroczny. Poczu³am dusze wiruj¹ce
w powietrzu. Przecie¿ to w tym lesie odnaleziono
wiêŸniów, tylko ¿e martwych, w masowych
grobach. Ciarki przechodzi³y mi po plecach na myœl
o tych niewinnych ludziach. Pozosta³ tylko smutek,
trwoga, ¿a³oba i cisza daj¹ca spokój tutejszym
ofiarom. Na oko³o cmentarza wiód³ spacernik. Po
lewej stronie chodnika znajduj¹ siê ¿eliwne napisy
z nazwami miast, z których przybywa³y
transporty, z miejscami narodzin ludzi, którym
szanse zabrano. Przystanê³am na chwilê przy
swoim mieœcie - Tarnów.
Delikatnym krokiem st¹pa³am po tym miejscu
kaŸni. Ta wycieczka da³a mi naprawdê wiele do
myœlenia, nigdy nie zapomnê tego miejsca. Przed
odejœciem pozwoli³am sobie na podniesienie
jednego kamyczka, œcisnê³am go mocno w rêce. On
by³ ciep³y, nagrzany od s³oñca. Pomyœla³am, ¿e to
nie s³oñce daje to ciep³o, lecz oni: ¯YDZI.
Nina Pañkowska
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W dniu 18 czerwca 2008 r. odby³a siê szkolna
wycieczka do Be³¿ca, miejsca upamiêtniaj¹cego
obóz zag³ady ludnoœci ¿ydowskiej. Wyjechaliœmy
o godzinie 630 rano. Podró¿ zapowiada³a siê na
bardzo d³ug¹. W jej trakcie obejrzeliœmy dwa filmy,
„Fa³szerze” Stefana Ruzowitzky'ego i „¯ycie jest
piêkne” Roberto Benigniego, poruszaj¹ce tematykê
Zag³ady. Filmy okaza³y siê bardzo ciekawe. Po
ponad trzech godzinach jazdy dotarliœmy do
zamierzonego punktu, którym by³o muzeum
obozu. Pracownik muzeum oprowadzi³ nas po
salach wystawowych, przedstawiaj¹c nam historiê
obozu w Be³¿cu. Nastêpnie przeszliœmy „tras¹
œmierci”, prowadz¹c¹ do miejsca, w którym
znajdowa³a siê komora gazowa. Na koñcu
stanêliœmy przed monumentaln¹ œcian¹ zapisan¹
setkami imion pomordowanych tutaj ludzi.
Dzisiejszy teren muzeum obozu to jeden wielki
symboliczny pomnik, którego znakiem
szczególnym s¹ rozrzucone po wielkim placu
kamienie ¿u¿lowe, które w s³oneczne, gor¹ce dni,
nagrzewaj¹ siê daj¹c wra¿enie „¿aru spalanych cia³”
setek tysiêcy (ok. 600 000) ofiar. Wokó³ placu biegnie
chodnik z umieszczonymi na nim nazwami miast
i miejscowoœci, z których pochodzi³y ofiary
nazistów.
Jedynymi autentycznymi pozosta³oœciami
z czasów funkcjonowania obozu by³y podk³ady
kolejowe, s³u¿¹ce hitlerowskim katom jako „ruszty”
do palenia zw³ok zamordowanych.
W koñcu nadszed³ czas na powrót do Tarnowa,
jednak droga powrotna nie by³a nudna, poniewa¿
obejrzeliœmy kolejny film pt. „Poci¹g ¿ycia”
w re¿yserii Radu Mihaileanu.
Na miejscu czeka³a na nas niespodzianka w postaci
ksi¹¿ki „Wspomnienia ocalone z ognia”, bêd¹cej czêœci¹
realizowanego projektu, któr¹ otrzymaliœmy od
pracowników tarnowskiego muzeum.
Sylwia Kras TE

Diaspora ¿ydowska rozproszy³a siê po ca³ym
znanym wówczas œwiecie. Kolonie ¿ydowskie
powsta³y w ca³ej Europie, w nieprzyjaznym
Rzymianom imperium perskim, na Kaukazie,
w zachodnich Chinach, w Etiopii, w Arabii,
w Afryce, zarówno w prowincjach rzymskich, jak
i na jej wschodnim wybrze¿u. W œredniowieczu
najliczniejsza by³a diaspora europejska.
Pierwszym wielkim oœrodkiem osadnictwa
¿ydowskiego by³a Andaluzja, muzu³mañska
Hiszpania, w której warunki ¿ycia, a¿ do przybycia
Almorawidów w 1086 roku, by³y dla ¯ydów tak
korzystne, ¿e czêsto sprawowali tam
najwa¿niejsze funkcje pañstwowe. Po wypêdzeniu
¯ydów z Hiszpanii i Portugalii w latach 1492-1497,
diaspora andaluzyjska uleg³a rozproszeniu na
obszary Europy i Bliskiego Wschodu. Wtedy
najwiêkszym oœrodkiem ¿ydowskiego osadnictwa
w Europie sta³y siê kraje niemieckie. Natomiast
w Polsce ¯ydzi zaczêli osiedlaæ siê od XIII wieku.
Nied³ugo po odkryciu Nowego Œwiata zaczê³o siê
osadnictwo ¿ydowskie w Ameryce. W krajach
feudalnej Europy chrzeœcijañskiej ¯ydzi stanowili
odrêbn¹ grupê ludnoœci, w istocie odrêbny stan.
Rz¹dzili siê w³asnymi prawami, mieli w³asne s¹dy,
w³adze samorz¹dowe, zwykle cieszyli siê ochron¹
panuj¹cego, poniewa¿ jako „s³udzy Skarbu”
zapewniali mu dop³yw gotówki z podatków. ¯ydzi
skupiali siê w miastach, gdzie osiedlali siê
w gettach, odrêbnych dzielnicach, nieraz
z w³asnymi murami i w³adzami. Nale¿y podkreœliæ,
¿e getta stanowi³y skupiska dobrowolne i otwarte.
W diasporze czêste by³y akty wrogoœci wobec
¯ydów, szczególnie w okresach klêsk
¿ywio³owych, za które czêsto ich obwiniano.
Przybiera³y one zwykle formê pogromów,
ruchawek t³umu, morduj¹cego ¯ydów i rabuj¹cego
dzielnice ¿ydowskie. Ponadto oskar¿ano ¯ydów
o mordy rytualne i profanacje chrzeœcijañskich
symboli. A¿ do czasów re¿imu Hitlera w Europie
nie zdarza³y siê natomiast przeœladowania
w formie represyjnego ustawodawstwa, bo nie
nale¿y za takie uwa¿aæ systemu feudalnego
prawa, w którym ka¿da grupa ludnoœci mia³a
w³aœciwe dla siebie przywileje i ograniczenia.
Wyj¹tkiem by³a Rosja, gdzie carowie nak³adali na
¯ydów daleko id¹ce ograniczenia i dopuszczali do
pogromów. Do XX wieku ogólne nastawienie
chrzeœcijan do ¯ydów, których wci¹¿ uwa¿ano za
„nieprzyjació³ Chrystusa”, by³o nieprzyjazne,
a niekiedy otwarcie wrogie. Narastaj¹ce nastroje
antysemickie w Europie oraz wzrastaj¹ca
popularnoœæ ruchu syjonistycznego przyczyni³a
siê do zapocz¹tkowania „powrotu” grup
¿ydowskich do Palestyny.
W dzisiejszych czasach siedzib¹ pierwszej co do
wielkoœci diaspory ¿ydowskiej s¹ Stany
Zjednoczone.
A nna Klêk PE

¯ydzi w Polsce
Diaspora - ¿ydowskie rozproszenie
Palestyñska wspólnota ¿ydowska przez
stulecia podlega³a w³adzy imperium perskiego,
nastêpnie Aleksandra Wielkiego, Ptolemeuszów
egipskich i ostatecznie syryjskich Seleucydów, a¿
do powstania Machabeuszy w 167 r. p.n.e.,
w efekcie którego powsta³o niezale¿ne królestwo
¿ydowskie. Po stu latach królowie ¿ydowscy
zostali pokonani i podbici przez Rzymian. Przez
ca³¹ drug¹ po³owê pierwszego tysi¹clecia p.n.e.
rozwija³a siê œwiadomoœæ narodowa i religijna
¯ydów w oparciu o religiê moj¿eszow¹, która
zosta³a skodyfikowana w tym w³aœnie okresie.
G³ównym centrum religijnym ¯ydów by³a od tego
czasu Jerozolima. W I i II w. n.e., po dwóch
k o l e j n y c h p o ws t a n i a c h , R z y m i a n i e
zdziesi¹tkowali ludnoœæ ¿ydowsk¹. Pozostali przy
¿yciu ¯ydzi pozbawieni centrum religijnego
w Jerozolimie coraz czêœciej wybierali dobrowoln¹
emigracjê. Pomimo rozproszenia i czêstej
wrogoœci s¹siadów uciekinierzy zachowali swoj¹
kulturê przez blisko dwa tysi¹ce lat. Elementem
³¹cz¹cym ¯ydów rozsianych po ca³ym œwiecie
by³a ekskluzywistyczna, monoteistyczna religia
judaizm, której przykazania obejmowa³y nie tylko
kwestie wiary, lecz szczegó³owo regulowa³y
wszystkie aspekty ¿ycia codziennego.

Historia ¯ydów na ziemiach polskich liczy ponad
tysi¹c lat. Od czasów tworzenia siê pañstwowoœci
polskiej w X wieku, poprzez utworzon¹ w 1569
roku Rzeczpospolit¹ Obojga Narodów, Polska, bêd¹c
jednym z najbardziej tolerancyjnych pañstw
w E u r o p i e , s t a ³ a s i ê d o m e m dl a j e d n e j
z najwiêkszych i najdynamiczniej rozwijaj¹cych
siê spo³ecznoœci ¿ydowskich. Jednak pocz¹wszy od
XVII wieku tradycyjna polska tolerancja religijna
odchodzi³a w zapomnienie, ustêpuj¹c miejsca
sarmackiej ksenofobii i megalomanii.
W konsekwencji pogorszy³a siê sytuacja polskiego
¿ydostwa. Po trzecim rozbiorze sytuacja ¯ydów na
ziemiach polskich zró¿nicowa³a siê
i u w a r u n k o w a n a b y ³ a p r a w o d a w s t we m
poszczególnych pañstw zaborczych. Po 123 latach
niewoli, po odzyskaniu niepodleg³oœci, w granicach
pañstwa polskiego zamieszkiwa³o ponad 3 miliony
¯ydów, co stanowi³o jedno z najwiêkszych skupisk
na œwiecie. Wkroczenie do Polski w 1939 roku
wojsk hitlerowskich da³o pocz¹tek koszmarowi
holokaustu, w wyniku którego zosta³o
zamordowanych ponad 90% polskich ¯ydów. Po
wojnie, wielu ocala³ych z Zag³ady zdecydowa³o siê
na emigracjê z komunistycznej Polski do nowo
powsta³ego Pañstwa Izrael, krajów zachodniej
Europy, USA lub Po³udniowej Afryki. Wiêkszoœæ
tych, którzy pozostali, zdecydowa³a siê na
emigracjê po roku 1968 w wyniku inspirowanej
przez ZSRR antysyjonistycznej nagonki.
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Po upadku komunizmu w 1989 roku sytuacja
ludnoœci ¿ydowskiej uleg³a normalizacji.
Rozpoczê³a siê tak¿e stopniowa, bardzo powolna
odbudowa ¿ycia kulturalnego ¯ydów polskich.
Polska spo³ecznoœæ ¿ydowska oceniana jest
obecnie na licz¹c¹ oko³o 1200 osób.
A nna Klêk PE

A s³oñce œwieci³o i nie wstydzi³o siê ...
Fragment z³amanej kolumny, która podpiera³a
strop Synagogi Nowej pos³u¿y³ w 1946 roku
D a v i d o w i B e k e r o w i (z m a r ³ e m u w I z r a e l u
w 1991 roku), do stworzenia symbolicznego
pomnika, upamiêtniaj¹cego rodaków, tarnowskich
¯ydów, pomordowanych przez barbarzyñskiego
hitlerowskiego najeŸdŸcê. Z³aman¹ kolumnê
ustawiono na miejscu jednego z masowych grobów
(tarnowski Kirkut). Pomnik
z³amana kolumna
- znak tragicznie przerwanego ¿ycia, wraz
z napisem w jêzyku hebrajskim: „A s³oñce œwieci³o
i nie wstydzi³o siê...” nawi¹zywa³ do fragmentu
poematu Nahmana Bialika o pogromie
w Kiszyniowie z roku 1905 i by³ ukazaniem tego, co
w Tarnowie rozwija³o siê, i co tak brutalnie zosta³o
przerwane, zniszczone, z³amane.
W przededniu wybuchu II wojny œwiatowej
¯ydzi stanowili 45% mieszkañców miasta (w 1939
roku miasto liczy³o 56.000 mieszkañców, z czego oko³o
25.000 by³o ¯ydami). Niemcy wkroczyli do Tarnowa
7 wrzeœnia 1939 roku. Po ró¿norodnych szykanach
i ograniczeniach swobód, g³ównie ekonomicznych
(blokada kont bankowych ¿ydowskich mieszkañców miasta,
wiêksze przedsiêbiorstwa przejête przez komisarzy
niemieckich, zakaz przekazywania nieruchomoœci
¿ydowskich innym w³aœcicielom, obowi¹zek oznaczania
gwiazd¹ Dawida sklepów i lokali gastronomicznych oraz
noszenia gwiazdy Dawida na bia³ej opasce na ramieniu),
które dotknê³y tarnowskich ¯ydów od pierwszych
dni niemieckiej okupacji przyszed³ czas na ich
stopniow¹, planowan¹ zag³adê.

„Pierwsza akcja likwidacyjna” , Rynek tarnowski , czerwiec 1942 r.
tak¿e ma³¹ czêœæ Starówki z fragmentem ulicy
¯ydowskiej do Bramy Pilzneñskiej. Na tak
niewielkim obszarze zgromadzono oko³o 40.000
osób.Preludium do ostatecznej likwidacji ludnoœci
¿ydowskiej w Tarnowie by³a tzw. „akcja
przesiedleñcza” przeprowadzona w dniach 11-19
czerwca 1942 roku, kiedy to okupanci zgromadzili
na Rynku tysi¹ce ¯ydów, których bito, poni¿ano
(musieli klêczeæ przez kilka godzin), torturowano
w okrutny sposób na oczach bliskich. W tych dniach
na ¿ydowskim cmentarzu zastrzelono oko³o 3.000
osób, a w odleg³ym o kilka kilometrów od miasta
lesie Buczyna w Zbylitowskiej Górze bestialsko
zamordowano dalszych 6.000 starców i dzieci.
Kolejnych 10.000 ludzi naziœci wywieŸli do obozu
w Be³¿cu. Likwidacjê tarnowskiego getta
rozpoczêto 2 wrzeœnia 1943 roku. Akcj¹ dowodzi³
zbrodniarz hitlerowski, Amon Goeth, komendant
obozu koncentracyjnego w P³aszowie. Po zebraniu
ludzi na placu Magdeburskim wydzielono dwa
transporty. Pierwszy, w liczbie oko³o 3.000 ludzi,
skierowano do P³aszowa, a drugi, w liczbie oko³o
7.000, do obozu zag³ady w Oœwiêcimiu. Po kilku
miesi¹cach, dnia 9 lutego 1944 roku komendant
wojskowy og³osi³, ¿e Tarnów jest „Judenrein”, czyli
wolny od ¯ydów.
Historia s¹siedztwa polsko-¿ydowskiego
w Tarnowie zosta³a bestialsko przerwana…

wysiedlonych w sumie 41 tys. ¯ydów, ok. 15 tys.
pracuj¹cych uzyska³o pozwolenie na pozostanie
w mieœcie. Pamiêtam tabliczkê umieszczon¹ na
fragmencie muru przy ul. Lwowskiej: „Tu ¿yli,
cierpieli i ginêli z r¹k hitlerowskich oprawców. St¹d wiod³a
ich droga do obozów pracy.” Wcielaj¹c siê w odczucia
tych ludzi, zostaje tylko nadzieja i wiara
w przetrwanie. Rok póŸniej mia³y miejsce wywózki
do obozów œmierci. W czerwcu i paŸdzierniku
nast¹pi³y dwie najwiêksze, licz¹ce po kilka tysiêcy
osób deportacje. Wczeœniej jednak mieszkañców
getta spêdzano na Plac Zgody. Obecnie nosi on
nazwê Placu Bohaterów Getta. Teren ten sp³yn¹³
krwi¹, naziœci urz¹dzili masakrê podczas
selekcjonowania ludzi do obozów zag³ady na
miejscu œmieræ ponios³y setki osób. Rozstrzelano
pacjentów szpitala i dzieci z sierociñca. Wysiedleni
¯ydzi musieli pokonaæ trasê 3 km, tzw. „marsz
œmierci”, by udaæ siê do przymusowego obozu pracy
w P³aszowie. Œladami przewodnika udaliœmy siê t¹
drog¹, by postawiæ swoj¹ nogê na ziemi, gdzie krew
la³a siê strumieniami, oraz by móc oddaæ ho³d
skazañcom. Minêliœmy pozosta³oœci po fabryce
Oskara Schindlera (zobacz film „Listy Schindlera”.
Polecam!). Na miejscu kaŸni zobaczy³am pomnik.
Przeszed³ mnie dreszcz na myœl prze¿yæ i bólu
z jakim musia³y siê zmagaæ ofiary. U stóp pomnika
rozci¹ga³ siê wielki plac, wszêdzie trawa i cisza tego
p³aszowskiego cmentarza, która w tym miejscu
zamieni³a siê w ¿a³obê przepe³nion¹
westchnieniami. „Mowa ludzka nie zna s³ów na
okreœlenie ohydy tej zbrodni, jej niesamowitego bestialstwa,
bezwzglêdnoœci i okrucieñstwa. Zast¹pimy je jednym
s³owem: Hitleryzm!”, g³osi napis na jednej z tablic.
Niemcy nienawidzili ¯ydów i ludzi odmiennych
narodowoœci. W ten sposób powsta³a obojêtnoœæ na
krzywdê, cierpienie i œmieræ. Zabijali z pasj¹, dla
zabawy i nie wzbudza³o to w nich ¿adnych
wyrzutów sumienia. Obojêtnoœæ na œmieræ tysiêcy
ludzi to grzech, za który nale¿a³oby surowo
zap³aciæ. Grzech najgorszy, jaki cz³owiek mo¿e
pope³niæ. Nienawiœæ do ¯ydów zrodzi³a siê ze
strachu przed nimi. Strach spowodowa³
zbudowanie muru. Ten mur buduje nienawiœæ.
Nina Pañkowska XIII LO

Józef Parys

Do czego prowadzi nienawiœæ ?

¯ydzi na ul. ¯ydowskiej, w tle ulica Forteczna
okres miêdzywojenny

Dnia 9 listopada 1939 roku hitlerowcy dokonali
dewastacji i zniszczenia prawie wszystkich
spoœród 40 domów modlitwy wraz z Synagog¹
Star¹ i Synagog¹ Now¹. W nastêpnych miesi¹cach
kontynuowano represje religijne wzglêdem ¯ydów.
W czerwcu 1940 roku Niemcy urz¹dzili na Rynku
publiczne niszczenie sprzêtów,szat modlitewnych
i pism religijnych. Kolejnym etapem przeœladowañ
by³o skupienie populacji ¿ydowskiej z Tarnowa
i okolic w jednym miejscu, dlatego te¿ naziœci w
paŸdzierniku 1941 roku wydzielili dzielnicê
¿ydowsk¹ z czêœci miasta, tworz¹c w tarnowskie
getto. Getto rozci¹ga³o siê od Bramy Pilzneñskiej
ulic¹ Lwowsk¹ w kierunku wschodnim do ulicy
Ochronek, nastêpnie w kierunku pó³nocnym,
zamykaj¹c kr¹g ulic¹ Poln¹ i Kasztanow¹. Ostatni
odcinek wydzielonej dzielnicy bieg³ w kierunku
po³udniowym ulic¹ Now¹, skrêcaj¹c potem na
pó³noc ulic¹ Folwarczn¹ do ulicy Goldhammera
i zamyka³ siê wokó³ getta ulic¹ Wa³ow¹, zajmuj¹c

Nienawiœæ to bardzo silne uczucie niechêci
wobec kogoœ lub czegoœ, wywo³ane ¿alem, bólem,
rozpacz¹, a czasami nawet obsesj¹. •ród³em
nienawiœci najczêœciej jest strach, wstrêt
i upokorzenie. £atwo jest wykorzystaæ nienawiœæ
jako Ÿród³o energii. Zrozumia³am to, gdy z grup¹
kolegów i kole¿anek z mojej szko³y uda³am siê
w miejsca pamiêci straszliwych zbrodni
hitlerowskiej na ludnoœci ¿ydowskiej w Krakowie.
Przypominaj¹c tamte wydarzenia nale¿y mieæ
œwiadomoœæ ca³ego ogromu tragedii narodu
¿ydowskiego. II wojna œwiatowa przynios³a
wypadki nieoczekiwane w swej skali i wyj¹tkowo
krwawe. W kwietniu 1940 roku Hans Frank og³osi³,
¿e Kraków powinien staæ siê „najczystszym” miastem
Generalnego Gubernatorstwa, czyli miastem bez
¯ydów. Domy, sklepy ¿ydowskie zosta³y
spl¹drowane. Akademik i dom starców zajêli
niemieccy oficerowie. Wyobra¿am sobie ulice pe³ne
l u d z i , st a l e p r z e m i e s z c z a j ¹ c yc h s i ê
i dŸwigaj¹cych ze sob¹ swój dobytek, szukaj¹cych
nowego mieszkania. 3 marca 1941 roku dr Otto
Wochter nakaza³ za³o¿enie getta w Krakowie.
¯ycie w getcie by³o jednym pasmem koszmaru
¿yciem w izolacji od œwiata,
w nadmiernym zagêszczeniu i g³odzie. Choroby
dziesi¹tkowa³y ludnoœæ. Ginêli ci, którzy w celu
zdobycia po¿ywienia i lekarstw ryzykowali
wyprawy poza mur getta. Kar¹ dla nich by³o
rozstrzelanie. Do koñca marca tego roku zosta³o

Tarnowski Rynek, handluj¹cy ¯ydzi 1940 - 1942 r.

Kazimierz miasto ¯ydowskie
Kr aków to piêkne i zabytkowe miasto, jednak
kto z nas jest w st anie wyobraziæ sobie dzisiejszy
Kraków bez jego integralnej czêœci i jednej
z najbardziej charakterystycznych dzielnic, czyli
bez Kazimierza. To w³aœnie Kazimierz sta³ siê
kulturaln¹ dzielnic¹ Krakowa, a to wszystko za
spraw¹ narodu ¿ydowskiego, jego dziedzictwa oraz
bogatej kultury, któr¹ przez te wszystkie lata
przesi¹k³y mury nie tylko Kazimierza, ale ca³ego
Krakowa. Jednak¿e pocz¹tki samodzielnego
miasta Kazimierz nie by³y ³atwe. Kiedy Kraków
otrzyma³ Akt Lokacji, bêd¹cy jednoczeœnie
zbiorem praw i obowi¹zków mieszkañców
wy³¹czaj¹cy miasto spod jurysdykcji ksi¹¿êcej,
a póŸniej królewskiej, do miasta zaczê³y œci¹gaæ
liczne grupy osadników, przede wszystkim ¯ydów,
którzy spotkali tu wyj¹tkowo przyjazne warunki
do osiedlenia. W tym czasie miasto zamkniête by³o
w obrêbie murów obronnych, a jednym z jego
g³ównych szlaków handlowych ¿ywotnych dla
miasta by³ szlak z Wêgier i Rusi, ³¹cz¹cy siê
z biegn¹c¹ pomiêdzy Krakowem a kopalniami soli
w Wieliczce i Bochni drog¹ transportow¹.
Wszystkie one wiod³y przez naturaln¹, le¿¹c¹ tu¿
pod murami miasta wyspê. Na niej ulokowali siê
kupcy, prowadz¹cy konkurencyjny wobec miasta
handel.
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W ci¹gu kilkunastu lat na wyspie tej rozbudowa³a
siê osada, która w 1335 roku by³a tak du¿a, ¿e król
Kazimierz Wielki nada³ jej prawa miejskie,
a zarazem nazwê od swego imienia. W ten sposób
powsta³o miasto Kazimierz. Nowe miasto rozwija³o
siê bardzo prê¿nie, m.in. za spraw¹ ludnoœci
¿ydowskiej, wœród której znajdowa³o siê wielu
kupców, rzemieœlników i bankierów, i która sta³a
siê przeciwwag¹ dla niemieckiego patrycjatu
miasta Krakowa.
¯ydzi uznali Kazimierza za dobroczyñcê
i protektora. ¯ydowski Kazimierz ze sw¹
samodzielnoœci¹ sta³ siê ogniskiem kultury ¯ydów
dla ca³ej Polski, oddzia³uj¹c tak¿e daleko poza
granice Polski.

W jakimœ sensie ¿ydowski Kazimierz by³ przez
pewien czas œwiatow¹ stolic¹ ¯ydów. Przybywali tu
¯ydzi wypêdzeni z innych krajów w czasach
kontrreformacji. Powsta³y tu synagogi, szko³y
¿ydowskie, drukarnie oraz wiele zak³adów
rzemieœlniczych. Dzia³a³o tu wielu ¿ydowskich
intelektualistów. Bogaci ¯ydzi, a wœród nich wielu
bankierów królewskich, podobnie jak bogata
szlachta i dwór królewski, mieli w³asne rezydencje
w okolicach Krakowa. Mo¿na by rzec, ¿e rozwój
miasta w g³ównej mierze zale¿a³ od rozwoju gminy
¿ydowskiej. Taki stan rzeczy utrzyma³ siê do roku
1655, kiedy to spustoszeniu i zrujnowaniu uleg³
zarówno Kraków, jak i Kazimierz podczas
panowania dynastii Wazów i rozgrywek pomiêdzy
poszczególnymi przedstawicielami rodu,
szwedzkimi i polskimi. Kraków ca³kowicie utraci³
sw¹ rolê gospodarcz¹. Zmieni³a siê jego rola
spo³eczna. Przez nastêpne dwieœcie lat miasto
wegetowa³o. S³aboœæ Krakowa podwójnie odbija³a
siê na sytuacji ¯ydów Kazimierskich. By³y to czasy
wielkiej nêdzy. Sytuacja ta poprawi³a siê kiedy to
w czasie obrad Sejmu Czteroletniego Kazimierz
oficjalnie sta³ siê krakowsk¹ dzielnic¹. Odrêbne
istnienie obu miast by³o bezcelowe, wiêc
postanowieniem Komisji Dobrego Porz¹dku
utworzono jedn¹ ca³oœæ. Odrêbnoœæ „miasteczka
¿ydowskiego” zosta³a ca³kowicie zlikwidowana
w czasie istnienia Wolnego Miasta Krakowa
w latach 1815-1846, oraz okresu autonomii
galicyjskiej (1866-1918). Dziêki zniesieniu
odrêbnoœci miasteczka ¿ydowskiego ju¿ w drugiej
po³owie XIX w. rozpoczê³a siê ekspansja ¯ydów na
tereny ca³ego Krakowa. Dziêki temu zmieni³a siê
tak¿e mentalnoœæ ¯ydów, zaczêli oni powoli
przejmowaæ polsk¹ obyczajowoœæ, równoczeœnie
wplataj¹c w ni¹ swoj¹ kulturê i sposób bycia.

Dlatego te¿ kultura polska XX wieku pe³na jest
¿ydowskich twórców, z których mo¿emy byæ
dumni. Wrêcz modna w ówczesnym czasie sta³a siê
twórczoœæ ¿ydowska w jêzyku jidysz i hebrajskim.
Tworzono tak¿e filmy i spektakle teatralne.
Niestety, rozwój kultury polskich ¯ydów trwa³ do
wybuchu II wojny œwiatowej, która niew¹tpliwie
sta³a siê dla nich najwiêksz¹ tragedi¹ w historii.
Nazizm, nie od razu rozpoznany przez
spo³eczeñstwo, rozprzestrzenia³ siê bardzo
szybko.
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Pocz¹tkowo w postaci szyderstw i upokarzania
¯ydów oraz ich kultury, a nastêpnie poprzez
utrudnianie im ¿ycia w ka¿dej sferze, pocz¹wszy od
pójœcia do lekarza, a skoñczywszy na prowadzeniu
w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej. Jednak nie
tylko polscy ¯ydzi doœwiadczali przeœladowañ.
Kiedy to ca³y œwiat odwróci³ siê w latach
trzydziestych od niemieckich ¯ydów, tylko Polska
ich przyjê³a, nie zwa¿aj¹c na ich stan maj¹tkowy,
przyjmuj¹c masê biedoty i wszelkie
z tym
zwi¹zane problemy. To w³aœnie na Kazimierzu
ukryli siê ówczeœni uciekinierzy przybyli
z Niemiec. ¯ydzi do koñca nie wierzyli, ¿e ze strony
Niemców mo¿e ich spotkaæ gorsze z³o od
przymusowej ucieczki i porzucenia
dotychczasowego ¿ycia. ¯yli nadziej¹, ¿e Bóg
Izraela ich ocali, dlatego te¿ specjalnie nie
próbowali uciekaæ. Lecz okrucieñstwo hitlerowców
nie zna³o granic. Spo³ecznoœæ ¿ydowska
Kazimierza zosta³a niemal¿e ca³kowicie
wyniszczona, a Kazimierz sta³ siê ruin¹, tote¿ po
wojnie niewielu mieszkañców miasteczka
¿ydowskiego powróci³o do swoich domów. Dopiero
stopniowe renowacje budynków tu¿ po II wojnie
œwiatowej pozwoli³y, choæ tylko w niewielkiej
czêœci, przywróciæ urok przedwojennego
Kazimierza. Dzisiaj szcz¹tki œwietnoœci dawnego
Kazimierza funkcjonuj¹ w postaci zabytkowych
kamienic, synagog, oraz placów Nowego i Wolnica.
Organizowany jest tak¿e Festiwal Kultury
¯ydowskiej, na który zje¿d¿aj¹ siê ludzie
zafascynowani bogat¹ kultur¹ ¿ydowsk¹, a tak¿e
ich histori¹ i przesz³oœci¹ miejsca, w którym mogli
rozwijaæ sw¹ kulturê. Obecnie dzielnica ta nale¿y
do najpopularniejszych w Krakowie, corocznie
przyci¹gaj¹c swym niepowtarzalnym klimatem
i specyfik¹ miejsca wielu turystów, którzy pragn¹
poczuæ to przeplatanie siê dwóch ró¿nych kultur
i religii. Bo gdzie indziej przystan¹æ mo¿na na
skrzy¿owaniu ulic rabina Meiselsa i Bo¿ego Cia³a?
Mimo i¿ wojna przynios³a tej krakowskiej dzielnicy
tak ogromne spustoszenie, wci¹¿ zachowa³a siê
tam magia dawnych chwil. Ka¿da kamienica,
ka¿dy kamyk na drodze opowiada swoj¹
niepowtarzaln¹ historiê zwi¹zan¹ w³aœnie z tym
miejscem, co w du¿ej mierze jest zas³ug¹ ¯ydów,
którzy tworzyli to miasto i ten klimat.

M ilion przestaje cokolwiek znaczyæ, staje siê
milionem niepamiêci. Milion pozostaje liczb¹.
Jak przekazaæ pamiêæ o bestialstwie, o ludzkim
zwyrodnieniu, o splugawieniu idei
cz³owieczeñstwa? Jak przekazaæ pamiêæ
o wstydliwym grzechu ludzkoœci?
I jak unikn¹æ grzechu zapomnienia?
Pawe³ Stanek

Krwi¹ dobi³ siê s³awy…
Berek Joselewicz, ¿ydowski bohater
polskiej walki o wolnoœæ
Na wstêpie niniejszego, krótkiego artyku³u
winien jestem Czytelnikom wyjaœnienie, dlaczego
to postaæ Berka Joselewicza goœci na ³amach
wydawnictwa, które traktuje o „¿ydowskim
Tarnowie”. Otó¿ zwi¹zek jego osoby z Tarnowem
istnieje, choæ jest on zupe³nie poœredni. Mianowicie
z naszym miastem zwi¹zana jest historia 5. pu³ku
strzelców konnych, oddzia³u kawalerii II RP,
stacjonuj¹cego w Tarnowie w okresie
miêdzywojennym. Geneza i tradycja tej jednostki
siêgaj¹ czasów Ksiêstwa Warszawskiego. Pu³k
zosta³ utworzony pod koniec 1806 r., bra³ udzia³
w walkach pod Cz³uchowem, Frydlandem, Gór¹
Kalwari¹, Kockiem, Mo¿ajskiem, Woronowem oraz
wojnie z Rosj¹ w 1812 roku. Z „napoleoñskim”
okresem dziejów 5. pu³ku wi¹¿e siê w³aœnie postaæ
Berka Joselewicza, który s³u¿y³ w nim jako
dowódca szwadronu. Niech ta cienka niæ
powi¹zania pos³u¿y tutaj za dobry pretekst aby
przypomnieæ barwn¹ postaæ tego „¿ydowskiego
bohatera polskiej walki o wolnoœæ”. Berek Joselewicz
urodzi³ siê 17 wrzeœnia 1764 roku w Kretyndze na
Litwie (niedaleko Kowna), dawnej w³asnoœci hetmana
Karola Kniaziewicza. By³ faktorem, czyli
poœrednikiem handlowym. Od 1788 roku
handlowa³ koñmi i pasz¹ w Warszawie. Sam by³
doskona³ym jeŸdŸcem o czym œwiadczy fakt, i¿ ju¿
w wieku 14 lat zajmowa³ siê uje¿d¿aniem koni.

Dominika Siemko XIII LO
Czy mam próbowaæ zrozumieæ ...
Czy mam próbowaæ zrozumieæ powody i schemat
zbrodni dokonanej na narodzie ¿ydowskim? Nie.
Wszelkie próby zrozumienia le¿¹, w moim
przekonaniu, zbyt blisko prób t³umaczenia. Istota
zrozumienia ociera siê bardzo niebezpiecznie
o próby wyt³umaczenia. Staramy siê przecie¿
zrozumieæ by dotrzeæ do istoty sprawy.
T³umaczenie, chocia¿by, a mo¿e przede wszystkim
po to, by dotrzeæ do Ÿróde³, do pocz¹tków
zwyrodnienia, jest drog¹ prowadz¹c¹ w rejony
niebezpieczne. W trakcie badañ nad zachowaniami
zbrodniarzy przeniesiony zostaje œrodek ciê¿koœci
istoty sprawy - ofiara odchodzi w cieñ, staj¹c siê
jedynie punktem wyjœcia zamiast pozostaæ w jej
centrum. Tymczasem sprawa jest oczywista. My,
ludzie, jesteœmy zdolni do rzeczy najgorszych,
j e s t e œ m y z d o l n i , b o i c h d o k o n a l i œ m y,
p r z y z w o l i l i œ m y n a n i e . D o k o n a l i œ m y.
przyzwoliliœmy, a wiêc jesteœmy do nich zdolni.
Czy naprawdê mamy m³odym ludziom, uczniom,
czy te¿ samym sobie próbowaæ cokolwiek
wyt³umaczyæ? Czy mamy staraæ siê zrozumieæ
psychikê zbrodniarza, staraæ siê odkryæ
mechanizmy, które czyni¹ z cz³owieka mordercê,
równoczeœnie oszukuj¹c siê, ¿e uda nam siê dziêki
temu w jakiœ sposób nie powtórzyæ zbrodni ?
Jak wiêc opowiedzieæ Zag³adê miliona imion,
miliona uczuæ, narodzin, barmicw, œlubów,
wieczerzy paschalnych? Jak opowiedzieæ historiê
miliona szkolnych tornistrów, ulubionych
zabawek, wakacyjnych zdjêæ w kolorze sepii? Jak
przedstawiæ Zag³adê ca³ego narodu, gdy stosy
dzieciêcych bucików, lalek, okularów, obcietych
w³osów coraz czêœciej pozostaj¹ stosami rzeczy
dramatycznie usypanych w przeszklonych
gablotach, a ohyda komór gazowych i pieców
krematoryjnych le¿y daleko poza mo¿liwoœciami
ludzkiej wyobraŸni.
Miliony zamordowanych.
¯yjemy w czasach, gdy milion twarzy pozostaje
milionem twarzy, milionem nie do zapamiêtania.

Juliusz Kossak - Berek Joselewicz na czele oddzia³u
Rola faktora powodowa³a, ¿e du¿o podró¿owa³.
Podczas pobytu we Francji nauczy³ siê jêzyka
francuskiego. Widzia³ Pary¿ poch³oniêty pierwsz¹
fal¹ rewolucji. Byæ mo¿e w³aœnie to doœwiadczenie
przyczyni³o siê do powziêcia przez niego decyzji
o wst¹pieniu w kwietniu 1794 r. do wojsk
insurekcyjnych, na czele których sta³ gen. Tadeusz
K o œ c i u s z k o . P o d c z a s p o ws t a n i a B e r k o w i
Joselewiczowi przypad³a w udziale organizacja
lekkokonnego pu³ku ¿ydowskiego. 17 wrzeœnia
1794 roku Naczelnik oficjalnie og³osi³ utworzenie
wspomnianego ¿ydowskiego oddzia³u. Joselewicz,
wraz z innym ¯ydem, Józefem Aronowiczem,
u³o¿y³ w jêzyku jidysz patriotyczn¹ odezwê
wzywaj¹c¹ „dzieci plemienia Izraelitów” do walki.
Zwraca³ siê do swoich rodaków: „Wierni bracia!
Walczmy za ojczyznê, póki w sobie mieæ bêdziemy kroplê
krwi. Gdyby i my siê nie doczekali, to dziatki
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nasze przecie¿ mieszkaæ bêd¹ bezpiecznie i swobodnie, i nie
bêd¹ siê tu³a³y jak dzikie zwierzêta. Kochani Bracia!
ObudŸcie siê jako lwy i lamparty…”. Na apel
odpowiedzia³o 500 mê¿czyzn. Berek Joselewicz
zadba³, aby mieli oni mo¿liwoœæ zachowywania
religijnych obyczajów, w miarê mo¿liwoœci
przestrzegania Szabatu i spo¿ywania koszernego
jedzenia, a tak¿e noszenia tradycyjnych
¿ydowskich bród. Lekkokonny pu³k ¿ydowski
Berka Joselewicza bohatersko walczy³ w o bronie
obleganej przez wojska rosyjskie warszawskiej
Pragi. 4 listopada rzeŸ jej mieszkañców by³a
jednoczeœnie rzezi¹ ludnoœci ¿ydowskiej. W trakcie
walk oddzia³ Berka w³aœciwie przesta³ istnieæ.
Oprócz Joselewicza uratowa³o siê jedynie 19
¿o³nierzy.

pu³kownik Berek Joselewicz
„Moj¹ Ojczyzn¹ jest Polska”, tej dewizie Berek
Joselewicz pozosta³ wierny, choæ by³ œwiadkiem
dramatycznych wydarzeñ koñcz¹cych powstanie
koœciuszkowskie oraz istnienie Rzeczypospolitej.
Czci³ Naczelnika Koœciuszkê g³osz¹c: „gdyby
Naczelnik by³ z nami, to i ca³y œwiat z nami by
o prawdziw¹ wolnoœæ walczy³”. W 1797 roku jako
ochotnik wst¹pi³ do tworz¹cych siê w Lombardii
Legionów Polskich gen. Jana Henryka
D¹browskiego. Zosta³ przydzielony do pierwszej
legii, dowodzonej przez gen. Józefa Wielhorskiego.
Uczestniczy³ w tworzeniu kawalerii legionowej,
jednak wkrótce usun¹³ siê w cieñ z powodu niechêci
c z ê œ c i t o w a r z y s z y s p o w o d o w a n ej j e g o
pochodzeniem. W stopniu kapitana s³u¿y³ pod
rozkazami gen. Micha³a Sokolnickiego. Po
wybuchu wojny francusko-angielskiej Joselewicz
zosta³ mianowany kapitanem kwatermistrzostwa
w pierwszym pu³ku dragonów.
W 1805 roku walczy³ pod Wertingen,
Austerlitz i prawdopodobnie pod Jen¹. W 1807
roku wst¹pi³ do armii Ksiêstwa Warszawskiego.
W 5. pu³ku strzelców konnych powierzono mu
dowodzenie szwadronem. Uczestniczy³ w walkach
pod Tczewem i w oblê¿eniu Gdañska. Za wyj¹tkow¹
odwagê i niezwyk³¹ postawê na polu walki
odznaczono go Krzy¿em Virtuti Militari
i francusk¹ Legi¹ Honorow¹. Pomimo swojego
pochodzenia zdoby³ uznanie i szacunek
podw³adnych oraz prze³o¿onych. Jak wspominali
go koledzy z pu³ku „wcale têgi by³ ¿o³nierz, zw³aszcza
dodaj¹c sobie animuszu z manierki”. Joselewicz zosta³
te¿ przyjêty do lo¿y wolnomularskiej. Barwny
¿yciorys p³k. Berka Joselwicza zakoñczy³ siê
tragicznie. 5 maja 1809 roku jego szwadron
stacjonowa³ w maj¹tku Serokomla w okolicach
Kocka. W samym miasteczku przebywa³y wówczas
dwa szwadrony huzarów cesarskich. Do bitwy
dosz³o na kockim rynku. Podczas pogoni za garstk¹
huzarów Berek Joselewicz wraz z kilkoma
oficerami i grup¹ ¿o³nierzy wpad³ na rynek, gdzie
zasta³ gotowy do walki austriacki szwadron.
Podczas starcia Berek zosta³ zamkniêty
w wojskowej uje¿d¿alni. Jeden
z huzarów
zaryglowa³ wejœcie od zewn¹trz. Z³apany w pu³apkê
i osaczony Joselewicz nie podda³ siê i walczy³ do
koñca. Ostatecznie zgin¹³ ugodzony w g³owê
pa³aszem przez huzara Stefana Totha. Pochowano
go przy drodze, w kierunku Bia³obrzegów.

Hrabia Stanis³aw Potocki oceniaj¹c postawê
Berka Joselewicza stwierdzi³: „Do ostatniego tchu
wierny krajowi, ³ama³ osobistym wyst¹pieniem uprzedzenia
i skostnia³e tradycje, odbieg³ od dawnoœci, zniszczy³ zdrowie
i si³y w ró¿nych k¹tach Europy w imiê przekonañ ¿ywionych
i wreszcie za nie da³ gard³o, posiekany niemal w kawa³y.
W zamiarach œmia³y, w czynach odwa¿ny, ¿y³ piêknie i zgas³
piêknie”.
O jego œmierci mówi¹ tak¿e s³owa ludowej
piosenki:
„W tym wypadku hunewockim
Zgin¹³ Berek pod Kockiem”.
W ówczesnej prasie wspominano Berka
Joselewicza z ¿alem: „Oto pierwszy ¯yd polski, który
pokaza³ swym wspó³wyznawcom drogê honoru i da³ przyk³ad
bohaterskiego oddania w s³u¿bie dla Ojczyzny”. 100 lat
póŸniej w³aœciciel dóbr kockich, hrabia Edward
¯ó³towski, wystawi³ w miejscu pochówku Berka
Joselewicza pami¹tkowy kamieñ. W latach 30.
dodana zosta³a tablica z napisem: „Nie szacherk¹, nie
kwaterk¹, lecz krwi¹ dobi³ siê s³awy”.
Motyw œmierci Berka Joselewicza inspirowa³
malarzy. Ten epizod wojny polsko-austriackiej
z 1809 roku ukazali na swoich p³ótnach Henryk
Pillati, Juliusz Kossak, Artur Szyk i Zygmunt
Rozwadowski.
Godnym nastêpc¹ Berka Joselewicza okaza³
siê jego syn, Józef Berkowicz, oficer jazdy
Królestwa Polskiego, kawaler Krzy¿a Virtuti
Militari. Podobnie jak jego s³awny ojciec, równie¿
on sformowa³ oddzia³ jazdy ¿ydowskiej, bior¹cy
udzia³ w powstaniu listopadowym.
W niepodleg³ej II Rzeczypospolitej postaæ
Berka Joselewicza sta³a siê symbolem dla tych
œrodowisk ¿ydowskich, które by³y przywi¹zane do
p o l s k i e j t r a d y c j i n i e p o d l e g ³ o œ c i ow e j .
Popularyzowa³y one jego osobê, organizuj¹c
miedzy innymi w 1934 r. pod patronatem
marsza³ka Józefa Pi³sudskiego uroczyste obchody
rocznicy œmierci „¯yda - pu³kownika Wojsk Polskich”.
Jednak „kult” Joselewicza nie by³ powszechnie
akceptowany przez spo³ecznoœæ ¿ydowsk¹.
Równie¿ wielu Polaków z racji pochodzenia
odmawia³o mu miana bohatera. Taki w³aœnie los
spotyka³ wiele wybitnych jednostek, ¿yj¹cych „na
pograniczu”. Roman Brandstaetter, znany pisarz
rodem z Tarnowa, równie¿ „¿yj¹cy na pograniczu”
polski ¯yd, trafnie stwierdzi³, ¿e „Prawda
o cz³owieku jest zawsze miêdzy rzeczywistoœci¹ a legend¹.
Nigdy nie jest ca³a w legendzie i nigdy nie jest ca³a
w rzeczywistoœci”. Przy czym nale¿y dodaæ, i¿ legenda
nie jest czymœ gorszym, mniej wiarygodnym.
Wrêcz przeciwnie. Prezentowane przez ni¹
wydarzenia i ludzie maj¹ nieprzemijaj¹c¹ moc
i oddzia³ywaj¹ na wyobraŸniê nastêpnych pokoleñ.
Tak¹ si³ê ma bez w¹tpienia zatarta ju¿ nieco
w œwiadomoœci historycznej Polaków i ¯ydów
legenda o pu³kowniku Wojsk Polskich, Berku
Joselewiczu.
Pawe³ Juœko

Henryk Pillati - Smieræ Berka Joselewicza w Kocku

Tarnowskie getto,
jego powstanie i zag³ada
Niemcy zaczêli realizowaæ swój zbrodniczy plan
zag³ady ludnoœci ¿ydowskiej ju¿ bezpoœrednio po
zajêciu Tarnowa. Nast¹pi³o to 7 wrzeœnia 1939
roku.

W ci¹gu kilku pierwszych dni okupacji, naziœci
wyszukiwali ¿ydowskich prominentów, spêdzali
ich w jedno miejsce i dokonywali egzekucji. Los
pozosta³ej ludnoœci ¿ydowskiej mia³ siê dokonaæ
etapami. W pierwszych tygodniach okupacji ¯ydów
pozbawiono maj¹tków i wszelkich praw. ¯ydowskie
zak³ady pracy i sklepy zosta³y przejête przez
Niemców, a towary skonfiskowane. Ustalono
godzinê policyjn¹. Zakazano ¯ydom korzystania
z kolei, œrodków transportu miejskiego i parków.
8 wrzeœnia zablokowano konta bankowe i zakazano
przekazywania nieruchomoœci ¿ydowskich innym
w³aœcicielom. Zastosowano przymus pracy, który
obj¹³ osoby od 12 do 60 roku ¿ycia. Od 20
paŸdziernika 1939 roku wszyscy ¯ydzi powy¿ej
6 roku ¿ycia mieli obowi¹zek noszenia bia³ej opaski
na ramieniu z gwiazd¹ Dawida. Ka¿dy z³apany
bez opaski, by³ natychmiast rozstrzeliwany. Pod
koniec 1939 roku nakazano ¯ydom dostarczyæ
wszystkie swoje kosztownoœci (futra, bi¿uteriê, dewizy,
kruszce szlachetne) do niemieckiej rady miasta.
Rozpoczêto równie¿ w tym czasie spis ¿ydowskich
mieszkañ, poniewa¿ niemieccy cywile i wojskowi
mieli byæ w nich zakwaterowani. Spo³ecznoœæ
¿ydowsk¹ obarczono równie¿ kontrybucj¹
wysokoœci pó³ miliona z³otych. W dniach miedzy
9 a 11 listopada 1939 roku najpierw podpalono,
a nastêpnie zburzono tarnowskie synagogi, Now¹
i Star¹. Dokument z 21 wrzeœnia 1939 roku
zawiera³ najwa¿niejsze wskazówki i wytyczne
ostatecznego rozwi¹zania kwestii ¿ydowskiej.
W pierwszym etapie nakazywa³ on koncentracje
¯ydów w wiêkszych miastach, które by³y wa¿nymi
wêz³ami komunikacyjnymi. Ustanawia³ równie¿
¿ydowskie Rady Starszych, tzw. Judenraty.

Synagoga Jubileuszowa zniszczona przez Niemców
w wypalonym oknie widoczni dwaj ¿o³nierze -1940 r.
Przystêpuj¹c do koncentracji ¯ydów Niemcy
odwo³ywali siê do starej tradycji getta
¿ydowskiego, istniej¹cego w œredniowiecznych
miastach. Œredniowieczne getta by³y jednak
miejscami, gdzie rozwija³a siê kultura ¿ydowska
i kwit³o ¿ycie spo³eczne i polityczne. Niemcy
uczynili natomiast z getta poœrednie ogniwo
w procesie eksterminacji ludnoœci ¿ydowskiej.
D¹¿ono równie¿ przy ich tworzeniu do ca³kowitej
izolacji ¯ydów od ludnoœci aryjskiej.
Od pocz¹tku 1940 roku zakazano ¯ydom
przenoszenia siê do innych miejscowoœci,
podró¿owania i chodzenia g³ównymi ulicami.
Nakazano im równie¿ opuœciæ mieszkania po³o¿one
p r z y g ³ ów n y c h u l i c a c h m i a s t a . J e s z c z e
w listopadzie 1939 roku utworzono w Tarnowie
Judenrat. Rada sk³ada³a siê z dwunastu cz³onków,
a jej siedziba mieœci³a siê przy ulicy Nowej 11.
Pierwszym jej prezesem by³ adwokat Józef Owner.
Przedstawiciele Rady stali siê szybko okupacyjn¹
„elit¹” w œrodowisku ¿ydowskim. Narzêdziem
wykonawczym decyzji Judenratu by³a policja
¿ydowska (Ordnungsdienst), któr¹ utworzono 16
paŸdziernika 1941 roku. Cz³onkowie tej policji
nosili kapelusze z ¿ydowsk¹ gwiazd¹ i posiadali
drewniane pa³ki. Na czele ¯ydowskiej S³u¿by
Porz¹dkowej stali na pocz¹tku Miller, a póŸniej
Wassermann (imiona nieznane). Miejscem jej siedziby
by³ budynek kasy autobusowej przy Placu Wolnoœci
w czasie wojny nazywany Placem Magdeburskim.
Dziœ znajduje siê tam skrzy¿owanie ulic Goslara
i Mickiewicza.
Za pocz¹tek istnienia wydzielonej dzielnicy
¿ydowskiej w Tarnowie uwa¿a siê zarz¹dzenie
landrata Kipke z 19 czerwca 1941 roku.
Zarz¹dzenie to nakazywa³o wszystkim ¯ydom
przeniesienie siê do dnia 24 czerwca do dzielnicy
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¿ydowskiej, obejmuj¹cej swym zasiêgiem ulice
Folwarczn¹, Kupieck¹, Now¹, Dêbow¹, Plac pod
Dêbem, Plac Do¿ywocie, Poln¹, Go³êbi¹, Wschodni¹,
Szpitaln¹ od Lwowskiej do Pierackiego,
Nowod¹browsk¹ o numerach 35-41, oraz
przecznice miêdzy Lwowsk¹ a S³oneczn¹, czyli
ulice: Starod¹browsk¹, Widok, Krupnicz¹,
Ochronek, Garbarsk¹, Spadzist¹, Krawieck¹,
Stolarsk¹, Jasn¹ oraz Lwowsk¹ o numerach
parzystych miedzy 2-74. Do ludnoœci ¿ydowskiej
Tarnowa do³¹czyli równie¿ ¯ydzi z okolicznych wsi
i przywiezieni z Czechos³owacji i Austrii. Mniejsze
getta ¿ydowskie utworzono równie¿ w Brzostku,
Gromniku, Rad³owie, ¯abnie, Tuchowie
i Zakliczynie.
¯ydom zabroniono uczêszczania do szko³y, jazdy
na rowerze, korzystania z telefonu, mieszkania
z chrzeœcijanami oraz zatrudniania ich do pracy.
Ludnoœci aryjskiej zakazano wchodzenia do getta
pod kar¹ 3 miesiêcy wiêzienia i 3 tys. z³otych
grzywny. Stare, wal¹ce siê budynki dzielnicy
¿ydowskiej sta³y siê lokum dla 40 tys. ludzi.
Jesieni¹ 1941 roku zakazano ¯ydom opuszczania
wydzielonego dla nich terenu. Ostateczna decyzja
o zag³adzie ¯ydów na obszarze podbitej przez
Niemców Europy zapad³a 20 stycznia 1942 roku na
k o n f e r e n c j i w Wa n n s e e k o ³ o B e r l i n a .
Rozporz¹dzenie wydane w styczniu 1942 roku
zobowi¹zywa³o ka¿dego ¯yda w Tarnowie do
posiadania karty identyfikacyjnej. Dokument ten
zawiera³ zdjêcie, datê urodzenia okaziciela i jego
zawód. Wiosn¹ 1942 roku ze zdolnych do pracy
¯ydów Niemcy utworzyli bataliony robocze, które
wysy³ano do obozu pracy w Pustkowie ko³o Dêbicy.
Getto tarnowskie ostatecznie zamkniêto 22
sierpnia 1942 roku, w wyniku decyzji niemieckiego
komisarza miasta Gustawa Hackbartha z 19
czerwca 1942 roku. Komendantem getta zosta³
Oberscharfûrhrer Oskar Blake.
W Tarnowie teren getta od aryjskiej czêœci
miasta oddziela³ wysoki, drewniany p³ot, w którym
znajdowa³y siê cztery bramy. Dwie z nich
znajdowa³y siê na Placu Wolnoœci (okolice ulicy
Goslara, trzecia na Placu pod Dêbem, a ostatnia na ulicy
Folwarcznej - dziœ ulica Waryñskiego). Dostêpu do getta
strzeg³y z zewn¹trz posterunki niemieckiej policji
oraz Policji Polskiej, tzw. Granatowej. Od wewn¹trz,
z polecenia gestapo, ¯ydowska S³u¿ba Porz¹dkowa.
Opuszczenie getta przez ¯yda bez zgody Niemców
w razie wpadki oznacza³o karê œmierci.
Zdolni do pracy ¯ydzi byli zatrudnieni w getcie
i poza nim. Do pracy po aryjskiej stronie byli
konwojowani przez policjê niemieck¹ lub polsk¹.
Zap³ata za ciê¿k¹ pracê by³a bardzo niska.
Najwiêkszym wrogiem mieszkaj¹cych w getcie
by³ g³ód. Niemcy ci¹gle ograniczali iloœæ
dostarczonej do getta ¿ywnoœci i systematycznie
p o d n o s i l i j e j c e n y. J e d y n y m s p o s o b e m
uzupe³nienia racji ¿ywnoœciowych by³y zakupy na
czarnym rynku po wysokich cenach lub szmugiel
z nara¿eniem ¿ycia z aryjskiej strony. Pieni¹dze na
ten cel zdobywano sprzedaj¹c wartoœciowe rzeczy
osobiste (ubiór, zegarki, wyroby z kruszcu szlachetnego).
Czêsto by³ to handel wymienny - towar za ¿ywnoœæ.
Ofiarami g³odu by³y najczêœciej dzieci, osoby
samotne i w wieku starczym.
Z³e warunki higieniczne, ciasnota, niedo¿ywienie
przyczynia³y siê do wzrostu œmiertelnoœci w getcie.
Szerzy³y siê choroby zakaŸne, takie jak tyfus czy
gruŸlica. Zmar³ych wywo¿ono na kirkut pod
kontrol¹ cz³onka ¿ydowskiej policji. Problemom
zdrowotnym ludnoœci ¿ydowskiej stara³ siê
sprostaæ szpital ¿ydowski na czele z jego
dyrektorem, dr Eugeniuszem Schipperem.
Dzielnie w tej pracy wspierali go inni lekarze: dr
Lustig, dr Marcin Bloch, czy dr Bernard Tesse.
Wiele lekarstw kupowano na czarnym rynku po
bardzo wysokich cenach. W czasie swego istnienia
szpital kilka razy zmienia³ swoj¹ siedzibê. Mieœci³
siê w Domu Starców, a nastêpnie na ulicy Bó¿niczej
na wprost mykwy.
Wielu mieszkañców getta w takich warunkach
za³amywa³o siê psychicznie, trac¹c nadziejê na
ocalenie. Do tych wszystkich bol¹czek dochodzi³
jeszcze czynnik najwa¿niejszy - wszechobecny
nazistowski terror, którego doœwiadczali ¯ydzi.
Dnia 8 grudnia 1941 roku Niemcy zamordowali w
Tarnowie 70 ¯ydów, a 27 kwietnia 1942 roku 52
osoby. Pierwsz¹ wiêksz¹ akcjê zag³ady ludnoœci
¿ydowskiej przeprowadzono w dniach od 11 do 19
czerwca 1942 roku. Tysi¹ce ¯ydów zgromadzono
na Rynku,
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Plan Tarnowa wykonany rêka niemieckiego ¿o³nierza 1940 - 1941 r., z oznaczeniem granicy getta 1942 r.
gdzie nastêpnie bito ich i zabijano. Zamordowano
wtedy w Tarnowie 3 tys. osób, które pochowano na
cmentarzu ¿ydowskim. Do obozu zag³ady w Be³¿cu
wywieziono nastêpne 10 tys., a w Zbylitowskiej
Górze, w lesie Buczyna, zamordowano 6 tys.
starców i dzieci. Drug¹ akcjê zag³ady hitlerowcy
przeprowadzili miêdzy 16 a 18 wrzeœnia 1942 roku.
Wywieziono wtedy do Be³¿ca 8 tys. ¯ydów
z Tarnowa, Brzeska, D¹browy Tarnowskiej,
Tuchowa, Zakliczyna i ¯abna. Ostatnia wielka akcja
wywózki ¯ydów z Tarnowa mia³a miejsce 15
listopada 1942 roku. Wys³ano wtedy na œmieræ 2,5
tys. osób. Po tej akcji obszar getta zmniejszono
i p o d z i e l o n o n a d w i e c z ê œ c i . W c z ê œc i
A zgromadzono starców, chorych i dzieci. Byli oni
skazani na œmieræ g³odow¹, poniewa¿ nie otrzymali
racji ¿ywnoœciowych. Druga czêœæ getta, czêœæ B,
objê³a wszystkich zdolnych do pracy .
Getto tarnowskie by³o wtedy jednym z piêciu
gett, które naziœci pozostawili w dystrykcie
krakowskim. Przywo¿ono do niego pozosta³ych
przy ¿yciu ¯ydów z likwidowanych gett z Brzeska,
D¹browy Tarnowskiej, Tuchowa i Nowego S¹cza.
Znajdowa³o siê wtedy jeszcze w Tarnowie oko³o 12
tys. ¯ydów. Ostateczna zag³ada tarnowskiego getta
nast¹pi³a w dniach 2-4 wrzeœnia 1943 roku.
Likwidacj¹ getta dowodzi³ Amon Goeth,
komendant obozu koncentracyjnego w P³aszowie.
Transporty wys³ano wtedy do P³aszowa, KL
Auschwitz, Be³¿ca i Szebni. W szpitalu ¿ydowskim
hitlerowcy zamordowali 40 dzieci. Rozprawili siê
równie¿ z cz³onkami Judenratu. Pozostawiono
jeszcze 150 ¯ydów do porz¹dkowania getta. Ostatni
¯ydzi zostali wys³ani do KL Auschwitz 9 lutego
1944 roku. Mimo zw¹tpienia, opuszczenia i czêstej
depresji u wielu mieszkañców getta, znaleŸli siê
i tacy, którzy nie pogodzili siê ze swoim losem.
W getcie dzia³a³a poczta, któr¹ kierowa³a
Bronis³awa Plerlberg, istnia³ równie¿ pod opiek¹
Judenratu

Judenratu Dom Sierot oraz Bractwo Pogrzebowe
(Chewra Kadisza).
W tarnowskim getcie pojawi³y siê próby oporu
przeciwko nazistom. W tym kierunku dzia³a³a
organizacja M³ody Harcerz (Haszomer Hazair), któr¹
tworzyli: Josek Bruder, Szmulik Springer i Melech
Bienenstok. Nieliczni podejmowali próby ucieczki z
getta. Najczêœciej próbowano uciekaæ na Wêgry lub
schroniæ siê po aryjskiej stronie. W tym celu
kupowano sfa³szowane metryki chrztu,
okupacyjne dowody osobiste (kenkarty), zmieniano
wygl¹d. Próby ucieczki powiod³y siê tylko
nielicznym.Na koniec nale¿y wymieniæ nazwiska
katów ludnoœci ¿ydowskiej Tarnowa. Oprócz
Amona Getha, którego skazano na œmieræ
5 wrzeœnia 1946 roku, wielu zbrodniarzy uniknê³o
zas³u¿onej kary. Byli wœród nich Karl Oppermann,
Willy Rommelmann, Jerzy Kastura, Gerhard
Grunow i Walter Baach.
Zaplanowana i przeprowadzona przez nazistów
akcja doprowadzi³a do zag³ady prawie ca³ej
ludnoœci ¿ydowskiej Tarnowa. Po zakoñczeniu II
wojny œwiatowej znalaz³o siê w Tarnowie oko³o
3 tys. ¯ydów. Przy ulicy Goldhammera
uruchomiono bó¿nicê i sierociniec. Zaczêto
organizowaæ na nowo gminê ¿ydowsk¹. Pod
wp³ywem póŸniejszych wydarzeñ wielu ¯ydów
opuœci³o Tarnów i Polskê i wyjecha³o do USA
i Izraela.
Z ludnoœci¹ ¿ydowsk¹ bezpowrotnie znik³a
¿ydowska atmosfera tej dzielnicy miasta,
œwi¹tynie, kultura, folklor i obyczaje. Tarnowskich
¯ydów i ich wiekowy dorobek kulturowy
przypomina dziœ cmentarz ¿ydowski, bima po
zniszczonej synagodze oraz pomnik kolumna,
poœwiêcony ofiarom holocaustu w Tarnowie,
ods³oniêty 11 czerwca 1946 roku, autorstwa
Dawida Beckera.
Janusz Kowal

Zespó³ Szkó³ Ekonomiczno-Gastronomicznych
im. Józefa Pi³sudskiego w Tarnowie

ul. Bema 9/11
33-100 Tarnów
Sekretariat: (014) 63 61 077
Portiernia: (014) 63 61 078
www.zseg.tarnow.pl

Jest kontynuatorem Krajowej Szko³y Kupieckiej,
która powsta³a w naszym mieœcie w dniu 6 grudnia 1911 roku.
90-letnia tradycja szko³y procentuje du¿ym doœwiadczeniem
w zakresie kszta³cenia i wychowania. Kadra pedagogiczna
o wysokich kwalifikacjach oraz d³ugoletnie doœwiadczania
pedagogiczne zapewniaj¹ wysoki poziom nauczania i presti¿
szko³y w œrodowisku. Szko³a przygotowuje absolwentów
w zakresie kszta³cenia ogólnego i zawodowego z uwzglêdnieniem
wspó³czesnych wymagañ gospodarki rynkowej zarówno
w zagadnieniach ekonomiczno - handlowych jak i gastronomicznych.
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