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Opis zagłady Żydów lwowskich, który dajemy w niniejszej broszu
rze, oparty jest częściowo na własnych przeżyciach autora, częściowo
zaś na relacjach, materiałach pamiętnikarskich, przekazach ustnych i ze
znaniach protokularnych innych świadków tych wydarzeń, wreszcie na
literaturze o tym przedmiocie, opublikowanej w formie książek, broszur,
lub artykułów. Cały ten materiał został przez nas krytycznie zbadany,
cc me wyklucza jednak możliwości pomyłek ze względu na zupełny nie
mal brak źródłowych danych oraz autentycznych, urzędowych doku
mentów. Archiwów Rady Żydowskiej we Lwowie nie udało się do
tychczas odnaleźć i mało prawdopodobne, by się jeszcze kiedykolwiek
odnalazły. Niemieckie urzędowe dokumenty zostały przez Niemców
wywiezione, względnie zniszczone w czasie ewakuacji Lwowa.
Materiał zawarty w nielicznych pozostałych aktach urzędowych
jest bardzo skąpy. Bardziej niż skąpy i w dodatku kłamliwy i sfałszo
wany jest materiał zawarty w prasie, wychodzącej we Lwowie pod
okupacją niemiecką w języku polskim („Gazeta Lwowska"), niemieckim
(„Lemberger Zeitung**) i ukraińskim (Lwiwski Wisti**).
Dopiero po uwolnieniu Lwowa przez zwycięską Armię Czerwoną
badania przeprowadztone przez Nadzwyczajną Radziecką Komisję Śled
czą uchyliły rąbka zasłony i ukazały całą ohydę i zgrozę reżimu hitle
rowskiego, a w szczególności potwornej akcji wytępienia Żydów. Akta
i materiały zebrane przez Nadzwyczajną Radziecką Komisję Śledczą
i opublikowane sprawozdanie Komisji Śledczej stanowią niezwykle cen
ny materiał dla zbadania dziejów tej ponurej epoki. Wiele cennego
materiału w tejże materii zawierają również archiwa Centralnej Żydow
skie! Komisji Historycznej w Polsce (szereg protokółów, zeznań świad
ków i pamiętników).
Oprócz tego niektórzy świadkowie tragedii żydowskiej we Lwowie,
którym udało się wydostać z rąk niemieckich, złożyli swe zeznania
w rozmaitych instytucjach śledczych i naukowych zagranicą. Niektóre
z tych zez,nań zostały nawet literacko opracowane i opublikowane
(np. zeznanie Folkmana w ujęciu Stefana Szendego: „The Promise Hitler
kept.“ Londyn, 1945). Zdajcrny sobie sprawę z tego, że nie wszystkie
z tych relacji i publikacji, zwłaszcza zagranicznych, dotarły do nas i że
w niejednej z nich znalazłyby się pewne szczegóły, dopełniające dane i fak3

ty przytoczone przez nas w niniejszej broszurze. Zdajemy sobie również
sprawę z tego, iż bibliografia przedmiotu, przytoczona przez nas, zawie
rać musi — w tym stanie rzeczy — poważne luki.
Mimo to uważaliśmy, iż nie można czekać z opracowaniem omawia
nego przez nas tematu aż do czasu, gdy — po latach może — narośnie
materiał źródłowy dla pełnego, naukowo bardziej ścisłego przedstawie
nia tragedii lwowskiej. Potrzeba chwili wymaga dania syntetycznego
obrazu wypadków lwowskich już w obecnej dobie. Wymagają tego
względy wyższe ponad wszelką naukową ścisłość. Wymaga tego obra
żone, głęboko wstrząśnięte potwornością zbrodni sumienie ludzkości.
Wymagają tego, zwłaszcza w chwili obecnej, aktualne potrzeby chwili,
gdy przed trybunałem wolnych narodów świata zasiadają zbrodniarze
dla otrzymania zasłużonej kary. Wymaga tego postulat bezwzględnej
i definitywnej rozprawy z faszyzmem, wtedy gdy nie wszystkie jeszcze
ogniska tej zarazy zostały wyplenione i gdy żadna broń ideologiczna dla
zwalczania śmiertelnego wroga ludzkości nie śmie pozostać w lamusie,
gdy każda nowa publikacja wbija nowy gwóźdź do trumny religii nie
nawiści i ideologii ludobójstwa, którą głosił i realizował faszyzm
niemiecki.
W tej intencji oddajemy niniejszą monografię-oskarżenie w ręce
czytelnika.
Łódź, w grudniu 1945 r.
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Z a g ła d a Ż ydów lw o w sk ic h
W dniu wkroczenia Niemców Lwów liczył od 130.000—150.000 Ży
dów. Nicsposób ustalić ścisłej cyfry ludności żydowskiej w tym czasie.
Wedle danych urzędowego spisu ludności z dn. 9. 12. 1931 wynosiła ży
dowska ludność Lwowa 99.595 osób. Liczba ta do 1939 r. prawdopo
dobnie wzrosła o kilkanaście tysięcy. Podczas wojny polsko-niemieckiej
w 1939 wielu Żydów uciekało przed wojskami niemieckimi na wschód.
Znaczna część tych przybyszów z zachodu osiedliła sie we Lwowie. Po
zakończeniu działań wojennych w 1939 na skutek terroru i represji anty
żydowskich, stosowanych przez Niemców na okupowanych ziemiach pol
skich, nadal trwał proces ucieczki Żydów z G.G. na wschód i osiedlania
się tam. We Lwowie przeważali mieszkańcy okręgu krakowskiego, wo
jewództwa łódzkiego i warszawskiego. Jesienią 1939 Lwów był prze
ludniony, na ogół panowało przekonanie, że liczba mieszkańców wzrosła
dwukrotnie t. j. do 700.000 głów, w tym około 180.000 Żydów. (Takie
cyfry podaje np. Stefan Szende w książce pt. „The Promise Hitler Kept“,
Londyn 1945, str. 124, jednak nie przytacza źródeł, na których się opiera).
Część uchodźców żydowskich została latem 1940 r. wysłana przez
władze sowieckie w głąb Z.S.R.R. — prawdopodobnie liczba tych wy
siedleńców przekroczyła znacznie 10.000. W momencie wybuchu woj
ny sowiecko-niemieckiej część Żydów próbowała ratować się przed nie
mieckim najeźdźcą ucieczką na wschód. Przede wszystkim starali się
udać do Związku Sowieckiego- młodzież komunistyczna i działacze po
lityczni, którzy obawiali się represji ze strony Niemców. Do Rosji udało
się dostać jednak tylko nielicznej kilkutysięcznej garstce Lwowian. Po
nadto kilka tysięcy młodych mężczyzn żydowskich, zmobilizowanych
do Armii Czerwonej wraz z armią, odeszło na wschód.
Pozostało więc około 1,30.000—150.000 Żydów we Lwowie. Cyfra
150.(00 znajduje potwierdzenie w danych szacunkowych na dzień 28-go
sierpnia 1941 r., ustalonych wówczas nawpół oficjalnie przez Radę Ży
dowską Lwowa. Mimo to cyfra ta wydaje nam się przesadzona in plus.
Ostatni oddział rosyjski opuścił Lwów w nocy zs 28 na 29 czerwca,
zaś pierwsze oddziały niemieckie wkroczyły do miasta 29 czerwca, oko5

ło godz. 11-ej rano. (Szende, str. 124). Natychmiast po wkroczeniu
zabrali się Niemcy do spełnienia swej „misji dziejowej** wobec Żydów.
Już w pierwszych godzinach rozlepili Niemcy po mieście afisze podju
dzające praeciwko Żydom. W tych afiszach i w ulotkach, rozdawanych
na ulicach, przedstawiano Żydów, jako winowajców pożogi wojennej, po
mawiano ich o niestworzone zbrodnie, insynuowano im rzekome w y
mordowanie kilku tysięcy Polaków i Ukraińców. Zatruty siew wydał
oczywiście odpowiedni plon. Pierw sze dni okupacji niemieckiej, tj. od
30 czerwca do 3 lipca były widownią krwawych i okrutnych pogromów.
Do niemieckich żołnierzy dołączyły się męty społeczne, szczególnie
spośród nacjonalistów ukraińskich, oraz zorganizowana przez Niemców
naprędce t.zw. ukraińska milicja (policja pomocnicza). Zaczęło się od
polowania na ulicach na mężczyzn żydowskich. Żydzi lwowscy, ogar
nięci panicznym strachem, przeważnie nie wychodzili na ulicę. Większość
chowała się w swych mieszkaniach, w rozmaitych kryjówkach, lub po
piwnicach i strychach. Ukraińska milicja i Niemcy, niezadowoleni ze
zbyt skąpego połowu na ulicach, poczęli przetrząsywać mieszkania ży
dowskie w poszukiwaniu ofiar. Zabierano mężczyzn, gdzieniegdzie jed
nak i całe rodziny, nie wyłączając dzieci, pod pretekstem, że mają oczy
szczać więzienia lwowskie z trupów. Kilka tysięcy Żydów zagnano
w ten sposób, wśród bicia, naigrywania się i szyderstw gawiedzi do
więzień lwowskich na ulice Kazimierzowską (Brygidki), na ulicę Łąckie
go, na ulicę Zamarstynowską i na ulicę Jachowicza. W „Brygidkach**
zgromadzono kilkutysięczny tłum złapanych Żydów na podwórzu w ię
ziennym i bito ich tam w niemiłosierny sposób. Ściany więzienia do
okoła podwórza były aż po pierwsze piętro oblane krwią torturowanych
Żydów i oblepione kawałami mózgu. (Zeznania i osobiste przeżycia nie
żyjącego już adwokata lwowskiego, dra Izydora Eliasza Lana, zam.
przy ulicy Bernsteina 1).
■Niemniej potworne sceny rozgywały się w pozostałych więzieniach.
Część żydowskich ofiar rozstrzelano. W rezultacie, po dwudniowej ma
sakrze, pozostała przy życiu tylko część uwięzionych, którą puszczono
do domu, zaś kilka tysięcy zginęło wśród najwymyślniejszych mąk. P o 
między ofiarami tej pierwszej masakry znajdowali się: Dr. Jecheskiel Le
win, rabin postępowej gminy wyznaniowej we Lwowie i redaktor ty
godnika „Opinia**, oraz Henryk Hescheles - redaktor dziennika „Chwila".
P o krwawych dniach „iBlitzpogromu" Żydzi lwowscy bynajmniej nie
zaznali spokoju. Niemiecka strategia w walce z Żydami polegała na tym,
by ich kruszyć codziennymi szykanami i stworzyć dookoła nich stałą
atmosferę zgrozy. Niemcy widzieli w Żydach potencjalnego wroga ich
„nowego ładu** i tego wroga światowego nr 1. zwalczali przez stałe,
bezustanne atakowanie go. Żydom należało, wedle teorii niemieckiej
strategii, ciągłymi szykanami i represjami tak zaprzątnąć umysły, by nie
mogli zajmować się ani polityką przeciwosiową, ani „gospodarczym
szkodnictwem" i t.ziw. „Fliisterpropaganda" (tzn. podawaniem niepo
myślnych dla Niemców wiadomości z ucha na ucho).
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Niemiecka Trzecia Rzesza rousiała stale być w zbrojnym pogotowiu
wobec żydowskiego niebezpieczeństwa, stale być w „akcji1** przeciwko
Żydom. W miejsce dawnego pojęcia pogromu, Niemcy wprowadzili no
w y wojskowo-strategiczny termin „akcji". Sama nazwa dowodzi, z ja
kim nakładem energii oraz zasobów i środków wojskowo - taktycznych
i organizacyjnych przystępowali oni do swego planu systematycznego
wyniszczania Żydów.
W owym czasie, latem 1941, niemiecko-faszystowska polityka wo
bec Żydów wstąpiła wyraźnie na tory zbrodniczej koncepcji doszczętne
go wytępienia Żydostwa. Niedwuznacznie w przemówieniach swych za
powiadali tę eksterminację Hitler, Goebbels i inni prowodyrzy hitleryz
mu, W szczególności ostrze eksterminacyjnej akcji było skierowane
przeciw Żydom, zamieszkującym tereny opuszczone przez władze so
wieckie. Tych Żydów uważali Niemcy za rozsadników komunizmu i od
Pierwszej chwili rozpoczęli przeciw nim bezlitosną kampanię niszczy
cielską. Podczas gdy na terenach zachodnich Niemcy oszczędzali pew
ną część ludności żydowskiej, zwłaszcza młodych mężczyzn, aby z ich
niewolniczej pracy wyciągnąć maximum korzyści dla swej gospodarki
wojennej — na wschodnich terenach tępili wszystkich Żydów bez w y
jątku, stosując przy tym jeszcze bardziej barbarzyńskie i bestialskie
metody niż gdziekolwiek indziej. Na terenie Lwowa, tak jak w ogóle
na terenach zajętych po Sowietach, Niemcy pobili wszystkie swoje w ła
sne dotychczasowe rekordy bestialstwa i zbrodni. W myśl zasady nie
ustannej akcji — już w dwa, trzy dni po „błyskawicznych" pogromach
lwowskich odbyła się nowa akcja. Około 2.000 Żydów zaciągnięto na
ulicę Pełczyńską 59, na podwórze domu, gdzie zainstalowało się lwow
skie gestapo i tu poddawano ich przez dwa dni najwymyślniejszym tor
turom o wyraźnym, sadystycznym i perwersyjnym charakterze.
Około 1.400 mężczyzn, którzy przetrzymali tortury zawieziono
autami do biłohorskiego lasu (pod Lwowem) i tam rozstrzelano. Tylko
nielicznej garstce udało się powrócić do domów.
Równolegle z -tym trwała przez cały lipiec akcja wyłapywania ży
dowskich działaczy politycznych i młodzieży lewicowej (zwłaszcza kom
somolców), których wywożono i rozstrzeliwano (oczywiście bez jakie
gokolwiek dochodzenia sądowego) w lesienickim lesie pod Lwowem.
Niemal równocześnie, w dniach 25, 26 i 27 lipca, odbyły się wznowione
„łapanki" na ulicach i po domach. Mężczyzn i kobiety, rzekomo za
branych na roboty, przeważnie mordowano. Te łapanki i mordy były
głównie dziełem ukraińskiej policji pomocniczej i w ustach ludności
lwowskiej zostały ochrzczone nazwą „akcji Petlury". Krążyła wersja,
że w związku z rocznicą zastrzelenia w Paryżu ukraińskiego atamana
Semena Petlury przez Żyda Szaloma Szwarcbarda, Niemcy dali ukraiń
skim kollaboracjonistom carte blanche na trzy -dni do akcji odwetowej
wobec Żydów. Tłumaczenie oczywiście fałszywe, gdyż Petlura został
zastrzelony w maju 1926. Niemniej jednak w czasie t. zw. „dni Petlury"
zginęło kilka tysięcy Żydów.
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Akcjom i morderstwom towarzyszyło systematyczne rabowanie
mienia żydowskiego. Odbywało się ono pod dwiema postaciami: nie
oficjalne, indywidualne rabunki i oficjalna, urzędowa grabież.
Nieoficjalne i indywidualne rabunki odbywały się w sposób bardzo
prosty: do mieszkań żydowskich wchodzili oficerowie, lub żołnierze nie
mieccy i zabierali wszystko to, co im się podobało. Plądrowanie odby
wało się przeważnie pod akompaniament potwornego bicia, szyderstw
i naigrywań. Często gestapo kazało obrabowanym zapakować splądro
wane rzeczy i dźwigać je pod1wskazany adres. Żydzi byli szczęśliwi,
jeśli z takiej ,„pracy" wracali cało i nieokaleczeni. Oficjalna grabież za
częła się od nałożenia na ludność żydowską w pierwszych dniach sier
pnia 1941 roku kontrybucji w wysokości 20 milionów rubli. Żydzi lwow
scy nastraszeni aktami terroru pierwszych dni, przyjęli zapowiedź kon
trybucji z pewnym uczuciem ulgi. Panowało powszechne przeświad
czenie, że kontrybucja ta będzie formą okupu, że Niemcy otrzymawszy
tak ogromną daninę, uspokoją się nareszcie. To też zabrali się do zre
alizowania kontrybucji nieomalże z zapałem. W pierwszych dniach
przed lokalami, w których urzędowały żydowskie komisje kontrybucyjne, utworzył się długi ogonek. Żydzi wyzbywali się za bezcen klejno
tów rodzinnych i innych wartościowych rzeczy, ażeby zapłacić składkę
kontrybucyjną. Nieraz wpłacali więcej niż wynosiła suma, nałożona im
-przez Komisję Obywatelską. Zdarzały się wypadki, że również chrze
ścijanie - Polacy okazywali sympatię dla Żydów, stawiali się przed Ko
misję Obywatelską i wpłacali anonimowo poważne sumy.
Mimo wszystko Niemcy sięgnęli do jeszcze jednego drastycznego
środka. W pierwszych dniach po nałożeniu kontrybucji niemieckie orga
na policji obeszły, wedle z góry ułożonej listy, kilkaset mieszkań należą
cych do przedstawicieli zawodów wolnych, wybitnych kupców, prze
mysłowców, społeczników i działaczy kulturalnych (których liczba się
gała do 1.000 osób) i zabrały zakładników. W płynęło to oczywiście na
wzmożenie tempa akcji kontrybucyjnej. Obok ogólnego celu — ratow a
nia Żydostwa lwowskiego przed dalszymi mordami, przyświecał teraz
wszystkim cel bliższy — uratowanie zakładników, którzy niewątpliwie
— taka była powszechna opinia, zostaną zwolnieni po złożeniu okupu.
Suma kontrybucyjna została wpłacona w terminie (pierwszą ratę
wpłacono 8. 8. 1941. Oprócz pieniędzy Żydzi złożyli również dużo złota,
klejnotów i około 1.400 kg srebra). Lecz teraz Żydów spotkało wielkie
rozczarowanie, pierwsze pokazowe zastosowanie etyki „nowych Nie
miec". Z pogwałceniem wszelkich przyjętych w cywilizowanym świę
cie zasad etycznych, Niemcy nie zwolnili zakładników. Jak się później
okazało, zakładnicy zostali zamordowani. Ten trick z zakładnikami i cy
nicznym łamaniem danego przyrzeczenia powtórzyli zresztą Niemcy
w całym szeregu miast.
.
Po akcji kontrybucyjnej rozpoczęli Niemcy palenie bożnic. Syste
matycznie i pokolei zostały spalone, względnie wysadzone w powietrze
8

prawie wszystkie bóżnice lwowskie. Między innymi została doszczę
tnie spalona i zburzona synagoga postępowa na ulicy Żółkiewskiej.
Gruzy i szczątki murów tej synagogi zostały usunięte dopiero w na
stępnym roku,, latem 1942.
W czasie akcji kontrybucyjnej zaczęły się poraź pierwszy krysta
lizować kontury przyszłego „Judenratu" (Rady Żydowskiej). Za cza
sów sowieckich nie istniała we Lwowie Żydowska Gmina Wyznanio
wa. Niemcy postanowili dla własnych celów utworzyć od nowa organ
żydowskiej reprezentacji społecznej. Pertraktacje z rozmaitymi dzia
łaczami żydowskimi w sprawie utworzenia Judenratu rozpoczęły się
11 lipca. (Na podstawie informacji Dra Dawida Sobola, który brał
udział w tych pertraktacjach). Między innymi zwrócili się Niemcy
do prof. Maurycego AUerhanda, który niegdyś fungował jako komisarz
rządowy Żydowskiej Gminy Wyznaniowej we Lwowie, z propozycją
zorganizowania Rady Żydowskiej. Jednak Allerhand odmówił, tłuma
cząc się podeszłym wiekiem i złym stanem zdrowia. W połowie lipca
Niemcy zamianowali Radę Żydowską, której skład (z początku 5-osobowy) powiększył się w następnych tygodniach drogą dalszych nomina
cji i kooptacji. W końcu skład Rady Żydowskiej skrystalizował się
w następujący sposób: prezes — Dr Józef Parnas, wiceprezes — Dr.
Adolf Rotfeld, członkowie zarządu: Dr Henryk Landesberg, Dr Oswald
Kimelman, Dr Edmund Scherzer, inż. Naftali Landau, Dr Henryk Ginsberg, Chiger, Seidenfrau, J. Hocli, Dr Szymon Ulani, Dr Marceli Buber, Dr Zarwincer i inni. Utworzenie Rady Żydowskiej miało między
innymi ułatwić Niemcom drugą oficjalną formę grabieży mienia ży
dowskiego, a mianowicie przez t. zw. Urząd Zaopatrywania (Besorgungsamt). Był to wydział Rady Żydowskiej pod kierownictwem
Teichbolza i Egida, którego jedynym celem było zaspakajanie życzeń
i zamówień niemieckich „panów". Codziennie zjawiali się w Besorgungsamt niemieccy oficerowie i urzędnicy z nową listą żądań. Raz
żądano np. tylu i tylu setek garniturów mebli. Innym razem tyle, a ty
le setek perskich dywanów, takiej i takiej ilości beczek oryginalnej ka
wy, lub kakao, sardynek, kilkuset metrów oryginalnych kokosowych
chodników, złota, brylantów, luksusowej zastawy stołowej, pościeli itd.
Niemcy wychodzili z założenia, że wszelkie mienie ruchome żydowskie
jest własnością zwycięzcy, a pozostaje ono w użytkowaniu u Żydów
tylko tak długo, dopóki niemiecki władca nie zażąda tego dla siebie.
(Rozporządzenie z dnia 17. 9. 1940 roku. Reichsgesetzblatt 1940 r.
I. str. 1270 § 2, ustęp 1. pkt. 1. 'Rozporządzeniem z dnia 7 sierpnia
1941 roku została rozciągnięta prawomocność ustaw antyżydowskich
na tereny, zdobyte przez Niemców w wojnie niemiecko-radzieckiej).
Wychodząc z tej oryginalnej „zasady prawnej" nie znali wogóle mia
ry w swych żądaniach. „Besorgungsamt" utrzymywał cały sztab
urzędników, którzy z gorączkowym pośpiechem obiegali mieszkania
żydowskie, konfiskując w nich rozmaite przedmioty dla zestawienia
nieskromnych wcale „zamówień" Niemców, które musiały być wyko
nane na czas. Za spóźnienie dostaw groziły okrutne represje, do zbib9

rowych aktów kary śmierci włącznie. O jakimkolwiek przeciwstawie
niu się nawet najbardziej wygórowanym żądaniom nie mogło być mo
wy. Do Urzędu zgłaszali się nie tylko przedstawiciele niemieckich
organizacyj wojskowych i politycznych, „uprawnieni* do przedkłada
nia swych żądań Żydom, ale i poszczególni niemieccy funkcjonariusze
wojska, policji i SS ze swoimi życzeniami. Gdy kierownik Urzędu
Egid pewnego dnia ośmielił się przeciwstawić prywatnemu żądaniu ja
kiegoś funkcjonariusza policji, został zastrzelony.
Już w pierwszych miesiącach swego pobytu we Lwowie zaczęli
Niemcy tworzyć dzielnice narodowościowe. Przede wszystkim zaczęli
od tworzenia niemieckiej dzielnicy mieszkaniowej, dla której wybrali
najpiękniejsze okolice miasta, z najbardziej nowoczesnymi domami i lu
ksusowymi willami. W związku z tym zaczęły się pierwsze rugi Ży
dów z mieszkań. Na pierwszy ogień poszły bocznice ulic 29 Listopada
i Potockiego, Lisa Kuli, Wulecka, Kadecka i inn., oraz, okolice Stryjskiego Parku (Dwernickiego, Św. Zofii, Źyżyńska i Snopkowska). Ży
dowskich mieszkańców tych ulic (na ogół ludzi zamożnych) usuwano
brutalnie z mieszkań, przeważnie w ciągu kilku godzin, bez prawa za
bierania ze sobą rzeczy, a nawet ręcznego bagażu. Nie obeszło się też
bez bicia i mordów. Ogółem przy tej akcji mieszkaniowej straciło ży
cie conajmniej 20O-tu Żydów.
Po przyłączleniu „dystryktu Galicja* do Generalnej Gubernii, w dniu
1. 8. 1941 wprowadzono na terenie nowego dystryktu ograniczenia
antyżydowskie, które już obowiązywały na terenie G.G., a więc opaski,
(ogłoszenie o opaskach ukazało się we Lwowie jeszcze w lipcu), wy
kluczenie z całego szeregu zawodów, ograniczenia w komunikacji i ru
chu pasażerskim w mieście, zakaz zmiany miejsca pobytu, ogranicze
nia majątkowe, prawodawstwo o pracy przymusowej Żydów i t. d.
Gubernatorem dystryktu Galicja został mianowany Dr Karol Lasch,
do tego czasu gubernator dystryktu radomskiego. Lecz po kilku mie
siącach (w lutym 1942) Lasch został usunięty ze swego stanowiska,
a na jego miejsce przyszedł dotychczasowy gubernator dystryktu kra
kowskiego Brigadefuehrer SS Dr Waechter. Szefem policji i SS na
dystrykt Galicja zamianowany został generalmajor SS Katzmann, sze
fem lwowskiej policji (Schutzpólizei) dr Ulrich. Burmistrzem miasta,
został w pierwszych dniach po wkroczeniu Niemców Ukrainiec — pro
fesor uniwersytetu Polański. Lecz wkrótce Niemcy znieśli i te nikłe
pozory ukraińskiej „autonomii*. Urząd burmistrza m. Lwowa został
zniesiony i w wyniku ujednolicenia administracji w dystrykcie Galicja
z administracją ogólną w Generalnej Gubernii ustanowiony został urząd
Stadfhauptmanna. Pierwszym Stadthauptmannem Lwowa został nie
miecki urzędnik rządu G.G. Kujath, a po jego ustąpieniu dr Hoeller.
Swą politykę ,,divide et impera* prowadzili Niemcy konsekwentnie
również na terenie Lwowa. Cały system złośliwych, drobnostkowych
szykan i udręczeń oraz publicznych poniżeń Żydów na oczach ludno
ści nieżydowskiej służył do tego, by ludność żydowska w opinii spo10

łeczeństwa nieżydowskiego — przedstawić w świetle pariasów, wyzu
tych z wszelkich praw, pozostających w ogóle poza nawiasem prawa
i stanowiących łatwy i bezbronny lup dla wszelkich elementów prze
stępczych i mętów społecznych. Do tego samego celu służyła szeroko
rozlana fala ohydnej, wulgarnej i nieprzebierającej w środkach propa
gandy antysemickiej przez radio, publikacje, afisze „wystawy1*, tea
trzyki i gadzinowa prasę. Stwarzając całą hierarchię uprzywilejowa
nia i ucisku (Niemcy, Reichsdeutsche, Volksde'utsche, Ukraińcy, 'Polacy,
kollaboracjoniści, bierni, opozycja, komuniści, Żydzi) stawiali Niemcy
Żydów na najniższym szczeblu tej potwornej drabiny. Ale także w ło
nie każdej grupy narodowościowej, a tym samym i w łonie społeczeń
stwa żydowskiego, Niemcy stosowali tę samą politykę dezintegracji
i demoralizacji. Były więc bardziej uprzywilejowane i mniej uprzy
wilejowane klasy również w łonie społeczeństwa żydowskiego. Uprzy
wilejowaną klasę stanowili wykwalifikowani Żydzi (fachowcy, rzemieśl
nicy, technicy, inżynierowie, częściowo personel sanitarny), pracujący
na niemieckich placówkach gospodarczych i wojskowych. Uprzywile
jowaną warstwą była również żydowska milicja*) (J.O.L.) Utworzona
w sierpniu 1941, liczyła początkowo 500, a później około 750 osób. Do
warstwy uprzywilejowanej należeli również członkowie Rady Żydow
skiej i jej urzędnicy. 1 ci dzielili się zresztą na rozmaite kategorie od
najbardziej uprzywilejowanych (członkowie Rady Żydowskiej, urzędni
cy Besorgungsamtu i Wohnungsamtu), do najmniej uprzywilejowanych
(pracownicy fizyczni, pracownicy nieetatowi), na takich, którzy mieli
„twarde* legitymacje i na takich, którzy mieli „miękkie1* zaświadcze
nia tymczasowego zatrudnienia. Potem szły rozmaite inne kategorie:
niezrzeszeni, wolno praktykujący rzemieślnicy, kupcy, przekupnie
i wreszcie ogromna masa wydziedziczonych, zdeklasowanych i pozba
wionych stałej pracy, masa, która była stale obiektem i głównym celem
t.zw. „akcji11, „łapanek11, wysiedleń, masa, którą tropiono i tępiono
bez wytchnienia. „Niezatrudnieni11 t. j. tacy, którzy nie mieli żadnej
protekcji ani dość pieniędzy, by dać łapówkę i otrzymać zaświadcze
nie pracy, zabezpieczające od „łapanek*, byli wystawieni na najroz
maitsze niebezpieczeństwa. Wedle niemieckiego prawa, mężczyźni —
Żydzi od 14—60 roku życia byli zobowiązani do pracy przymusowej.
We wrześniu 1941 roku Niemcy utworzyli we Lwowie Urząd Pracy
(Arbeitsamt), w którym istniał specjalny oddział pracy Żydów (Judeneinsatz). Łapacze tego wydziału żydowskiego grasowali stale po mie
ście, zabierając do prac przymusowych Żydów niezaopatrzonych
w zaświadczenie pracy Arbeitsamtu. Ponadto stale łapały do pracy
na własną rękę rozmaite oddziały wojskowe, SS i policji. „Praca* by
ła najczęściej bezpłatna, albo w najlepszym wypadku płacono śmiesz
nie niskie stawki (od 2—4 zł. dziennie), o głodzie i chłodzie. Ale bar
dzo często „praca11 ta miała charakter bezmyślnego robienia zupełnie
niepotrzebnych i bardzo męczących rzeczy przy akompaniamencie bi♦) Juedischer Ordnungsdienst Lemberg.
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cia i wymyślań. Z „pracy** wracało się nieraz kaleką, albo i nie wra
cało wogóle. Ale niebawem obok tej plagi rozwija się nowa plaga —•
forma „pracy wychowawczej** dla Żydów, która w swym okrucień
stwie przyćmiła wszystkie dotychczasowe okropności. 'Były to t. zw.
„obozy wychowawcze*'* (Erziehungslager), względnie „obozy pracy**
dla Żydów. Jednym z pierwszych tego rodzaju obozów na terenie
Lwowa był przejściowy obóz w Sokolnikach. Praca w tym obozie
była bardzo ciężka. Pracowano przeważnie w bagnach, stojąc do po
łowy w wodzie, wśród ciągłego bicia i znęcania się ze strony nie
mieckiej ł ukraińskiej straży^ZLatem 1941 sprowadzono tam kilkuset,
wedle innych źródeł kilka tysięcy, mężczyzn żydowskich ze Lwowa,
którzy po kilku tygodniach zostali wymordowani. Wkrótce potem
poczęto w ysyłać mężczyzn żydowskich ze Lwowa do rozmai
tych innych obozów zamiejskich: Lacki Murowane, Hermanów (na
zachód od Lwowa), Winniki, Kurowice (na linii Lwów—Podhajce), Ko
zaki (obok Złoczowa), Jaktorów i inne. Te obozy pracy były faktycz
nie obozami śmierci i rzadko kto wracał z nich żyw , a jeśli wracał to
zazwyczaj jako kaleka, niezdolny do pracy. Ale szczyt sadyzmu osiąg
nęły obozy założone w samym Lwowie. Z początku były to dwa
obozy, -jeden na ul. Czwartaków (boczna uliczka dzielnicy mieszkanio
wej SS, między ulicą Potockiego a Listopada) i drugi na ulicy Janow
skiej 134. Obóz na Czwartaków został zlikwidowany wiosną 1943 r.,
po wymordowaniu większości robotników żydowskich, zaś obóz ja
nowski czynny był aż do ustąpienia Niemców ze Lwowa.
Obozy były mieczem Demoklesa, zawieszonym nad ludnością ż y 
dowska. B yły to nienasycone molochy, które co miesiąca pochłaniały
setki, a z czasem nawet tysiące żydowskich istnień. Na miejsce ro
botników, którzy masowo umierali w obozach z głodu, chłodu, chorób,
niesłychanie ciężkiej pracy, potwornego znęcania się oraz mordów
i egzekucji, dokonywanych czy to tytułem „kary'*, czy to dla zabawy
przez straż obożową — stale trzeba było nowych ludzi, których w yła
mywano najczęściej na chybił trafił w obławach ulicznych,
lub po
domach. Ludność żydowska, zwłaszcza biedniejsze warstwy, nie zaznała
Już więcej ani chwili spokoju przed wieczną zmorą obozowej śmierci.
Ale obok tej dusiły i inne zmory. W dążeniu do izolacji ludności ż y 
dowskiej od reszty społeczeństwa nie zadowolili się Niemcy wprowa
dzeniem opasek, lub stworzeniem specjalnych przedziałów dla Żydów
w tramwajach (później zabroniono Żydom wogóle korzystania z komuni
kacji tramwajowej). W październiku 1941 zarządzili Niemcy utworzenie
ghetta żydowskiego. Miało ono powstać w najbiedniejszej i w naj
bardziej zaniedbanej dzielnicy miasta, na Zamarstynowie i Kleparowie.
Wydano rozkaz, by cała ludność żydowska z pozostałych dzielnic miasta
przeniosła się do ghetta w ciągu jednego miesiąca, tj. między 16, 11.,
a 14. 12. (Lemberger Zeitung 15.11. 42). Zamarstynów i Kleparów leżą
w północnej dzielnicy Lwowa i oddzielone są od reszty miasta nasypem
kolei żelaznej, pod którym prowadzą do tych dzielnic cztery ulice:
Zamarstynowska, Pełtewna, Źródlana i Kleparowska. Żydom pozwolono
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wjeżdżać i wchodzić do ghetta tylko ulicą Pełtewną. Most kolejowy nad
tą ulicą uzyskał niebawem wśród ludności żydowskiej smutną sławę
..mostu śmierci". Pod mostem przy ulicy Pełtsw nej stała straż ukra
ińska i niemiecka, która ostro lustrowała potok niezliczonej masy ży
dowskiej, płynącej nieprzerwanym strumieniem do przyszłego ghetta.
Furami i wózkami, taczkami, wózkami dziecięcymi, w tobołkach, w or
kach na plecach i walizach przenosili Żydzi swe mienie do nowych
siedzib ghsttowych. Zrozpaczony tłum tych nieszczęśliwych istot
uważnie był kontrolowany przez posterunki ukraińskie i niemieckie.
Jeśli im się ktoś nie spodobał, wciągali go do wnętrza znajdujących się
obok koszar i kazali zostawiać cały dobytek na ulicy, na łasce losu.
Każdy, kto nosił stare, znoszone ubranie, wyglądał niedbale lub nędznie,
miał wygląd człowieka chorego lub wyczerpanego i niezdolnego do pra
cy, kto nie mógł przedłożyć legitymacji pracy, poza tym wogóle kobiety
i dzieci, w szyscy ci szerokim gestem byli zapraszani do starej kasami.
Tu czekało ich wstępne powitanie: bicie ze strony odpowiednio w ytreso
wanych żydowskich wyrzutków, których Niemcy złapali i zmusili do tej
funkcji. Resztę dopełniali Niemcy i Ukraińcy. Pod wieczór odsyłano ze
brane ofiary do więzienia na ul. Łąckiego. Tu rozbierano je niemal do naga,
rzucano jak tłumoki na auta ciężarowe i wywożono do lasu na rozstrze
lanie. W ten sposób „most śmierci*1* pochłonął w listopadzie i grudniu
1941 kilka tysięcy ofiar, przeważnie kobiet. Była to pierwsza na większą
skalę zakrojona niemiecka akcja na kobiety żydowskie we Lwowie.
Liczba Żydów lwowskich zaczęła topnieć. Oprócz mordów i ła
panek do obozów przyczyniła się do tego i emigracja . W większości
miasteczek i miast prowincjonalnych życie było znacznie spokojniejsze
niż we Lwowie. Mimo zakazu wyjazdu kilka tysięcy Żydów przemy
ciło się na prowincję, licząc na to, że będzie tam i nadal panował spokój.
Zresztą w tym czasie również Żydostwo lwowskie miało krótki okres
wytchnienia. Po akcjach letnich i jesiennych zima na przełomie 15MI/43
przyniosła chwilowe uspokojenie. Nie była to oczywiście cisza abso
lutna. Nie było wprawdzie akcji masowych i okrutnych „pokazowych*'
bestialstw, ale nie ustawały drobne i dokuczliwe „akcyjki**. Raz były to
rugi ludności żydowskiej z ulicy Żółkiewskiej, którą w srogie, grudniowe
dnie wypędzono nagle z dotychczasowych mieszkań na dalekie i słabo
zaludnione Zniesienie, gdzie ich nękały napadami bandy wyrostków
i mętów społecznych. Drugim razem była to „akcja** na żydowskie futra
i swetry(styczeń 1942), to znowu „oczyszczanie" miasta od żydowskich
starców, żebraków itd. Nie ustaw ały ani na chwilę łapanki do pracy i do
obozów. W sumie ginęło lub znikało bez wieści codziennie od 50—100
Żydów. Lecz takie ofiary Żydostwo lwowskie, nauczone gorzikim doświad
czeniem poprzednich miesięcy, przyw ykło uważać za niezbyt w ygóro
wane.
Ale obok tych ofiar, które ginęły od Niemców z „pierwszej ręki"
niemniejsze straty powodowały sto ^ w an e przez Niemców metody po
średniego wyniszczenia. 'Grabież majątku żydowskiego, wyrzucanie
z mieszkań, odcinanie Żydom wszelkich źródeł zarobku, obniżenie norm
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żywnościowych poniżej poziomu minimalnych potrzeb ludzkich, oto były
dalsze środki, które miały doprowadzić do realizacji planu wyniszczenia
Żydów. Bardzo wielu Żydów straciło naskutek przymusowych prze
siedleń, rabunków, szykan i represji swój majątek lub swój warsztat
pracy, zostało wyeliminowanych z dotychczasowych posad, inni nasku
tek barbarzyńskiego bicia i okaleczenia stali się niezdolni do pracy.
Tysiące rodzin straciło w pogromach swych żywicieli. Znaczna część
tych, którzy jeszcze zdolni byli do pracy, musiała odrabiać pańszczyz
nę u Niemców za śmiesznym wynagrodzeniem. Ludności żydowskiej
nie wolno było czynić zakupów w sklepach miejskich, lub państwo
wych, lecz jedynie w specjalnych żydowskich sklepach i chlebowniach
utrzymywanych przez Radę Żydowską. Racje żywnościowe dla lud
ności żydowskiej były śmiesznie małe, stanowiły około 10% racji niemie
ckich, a 50% racji polskich i ukraińskich. Żydzi otrzymywali 10 dkg Chle
ba dziennie (później tę ilość zredukowano do 50 dkg chleba tygodniowo),
10 dkg cukru miesięcznie (tę pozycję rzadko kiedy realizowano), od
czasu do czasu, przeciętnie raz na trzy miesiące, pół kg soli czarnej,
20— 40 dkg stęchłej mąki („Judenmebl**), 20 dkg marmolady, pół litra
octu. Zimą 1941 roku dostali Żydzi po 25 kg kartofli na głowę. Jasne,
iż z takiej racji żywności nie można było wyżyć. Większość ludności
żydowskiej nie była w stanie uzupełnić tych głodowych racji zaku
pami na wolnym rynku, gdyż 1) nie wolno było Żydom zakupywać
niczego na wolnym rynku. Żydzi, których gestapo przyłapało przy
takiej „zbrodni1” przepadali bez wieści, t.j. ginęli w lochach gestapo.
(Np. Dr. Barbaszowa została zabrana za to, że chciała kupić u dozorcy
„nielegalnie*1 kilka kg kartofli i zginęła w więzieniu gestapo). 2) Prze
ważna część ludności żydowskiej nie posiadała już funduszów na za
kupy, ani wartościowych przedmiotów lub odzieży na wymianę suro
wą z producentem wiejskim.
Wśród wynędzniałej i wygłodniałej ludności żydowskiej, pozba
wionej ciepłego odzienia, i często przenoszonej z miejsca na miejsce,
wśród ostrej zimy, szerzyły się choroby. Na ulicach wałęsały się bez
domne i osierocone dzieci żydowskie, które straciły swych starszych
opiekunów w akcjach. Gołe i bose, zagłodzone i zaniedbane starały
one utrzymać się własnym przemysłem, żebraniną, wolnym handlem,
kradzieżą. Trupy dzieci i dorosłych, zmarłych na ulicy z głodu, w y
czerpania i chłodu przestały być zjawiskiem wyjątkowym na żydow
skich ulicach Lwowa. Pomoc społeczna i indywidualna (filantropia)
mogła w tych warunkach niewielką przynieść korzyść. Zorganizowana
we Lwowie Żydowska Samopomoc Społeczna (jako filia JSH, mającej
swą siedzibę w Krakowie) z drem Lerbem Landauem i drem Maksem
Schaffem na czele rozporządzała zbyt małymi funduszami, by móc
przynieść realną pomoc w tej żywiołowej klęsce. W ten sposób straszną
śmiercią głodową zginęło kilka tysięcy ludzi.

♦«

Sprawa utworzenia zamkniętej żydowskiej dzielnicy (ghetto) we
Lwowie przewlekała się. Rozporządzenie o utworzeniu ghetta z paź-
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dziernika 1941 r. nie zostało wprowadzone w życie; wprowadziło ono
jedynie chaos i zamieszanie w życie Żydów lwowskich. Zaistniało coś
w rodzaju tymczasowego „zawieszenia broni". Żydzi siedzieli na spa
kowanych walizkach i tłumokach, każdej chwili oczekując rozkazu
o natychmiastowej ewakuacji do ghetta. Lecz Niemcy na razie zado
wolili się w tej sprawie samą tylko „(torturą strachu i nadziei".
■Pertraktacje w sprawie granic przyszłego ghetta między Ra
dą Żydowską a niemieckimi władzami administracyjnymi ciągnę
ły się przez' całą zimę. W międzyczasie zaszły zmiany w kie
rownictwie Rady Żydowskiej. Dr .1. Parnas, za odmowę współ
pracy z Niemcami przy dostawieniu żydowskiej siły roboczej do obo
zów, został aresztowany i zamordowany w więzieniu. Po zgonie je
go następcy Dra Jakóba Rotfelda, który umarł śmiercią naturalną w lu
tym 1942 roku, objął prezesurę Dr Henryk Landesberg. Rada Żydow
ska w międzyczasie bardzo rozwinęła swoje agendy, które objęły ca
łokształt życia społecznego i gospodarczego (na utworzenie resortu
kultury i szkolnictwa władza niemiecka nie dała zezwolenia, zabroniła
również wykonywania praktyk religijnych, nawet w prywatnych
mieszkaniach). Rada Żydowska zatrudniała około 4.000 urzędników
i pracowników fizycznych, a oprócz tego pewną ilość pracowników
kontraktowych i rzemieślników, zorganizowanych w warsztatach pra
cy przy Radzie Żydowskiej. Było to państwo żydowskie w miniaturze
z ogromnymi kompetencjami w stosunku do swych obywateli, z wła
dzą życia i śmierci nad nimi. Była to, ściślej rzecz biorąc, karykatura
państwa, którego racja istnienia była praca dla nieubłaganego, śmier
telnego wroga, którego aparat istniał poto, by służyć temu wrogowi
jako wygodny instrument dla systematycznej ekspropriacji i ekstermi
nacji ludności żydowskiej.
Wróg tymczasem zaczaił się. Przed ostateczną zagładą chcieli
Niemcy wycisnąć jaknajwiększą ilość mienia i pracy żydowskiej.
W marcu 1942 roku przeprowadzili nową rejestrację żydowskich sił
roboczych. Około 50 tys. mężczyzn i około 20 tys. kobiet żydowskich
zostało zaopatrzonych w nowe opaski z dużą literą „A" pośrodku i nu
merem porządkowym. Tylko ponumerowani niewolnicy mogli się od
tąd swobodnie poruszać po ulicach i nie byli narażeni na łapanki
i represje.
Mimo to nastroje wśród Żydów lwowskich były optymistyczne.
Rozumowano, że skoro Niemcy wydobyli z Żydostwa lwowskiego tak
wielkie rezerwy roboczej siły, to nie będą w dalszym ciągu tępić tego
tak pożytecznego elementu, na którym w znacznym stopniu opiera się
cała praca lwowskiego przemysłu i transportu. Żydzi lwowscy liczyli
na to, że czekają ich teraz wprawdzie długie miesiące ciężkiej, bez
płatnej lub źle opłacanej niewolniczej pracy, połączonej z upokorzenia
mi, biciem, niebezpieczeństwem kalectwa i śmierci, ale w końcu i to
przetrzymać można aż do czasu, gdy państwa osi załamią się i przyj
dzie wyzwolenie.
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Lecz wypadki najbliższych miesięcy wykazały, że te rachuby by
ły niesłuszne.
II.
W roku 1942 szeroka fala eksterminacyjnych i likwidacyjnych
„akcji14 antyżydowskich rozlała się po całym kraju. Poprzedziły ją
wściekłe, jadem tryskające przemówienia i artykuły publicystyczne
Goebbelsa (Goebbels „Die Zeit ohne Beispiel" z dnia 20 lipca 1941,
str. 526 „Mimikry1" „Die Judem sind scliuld!" z dn. 16. 11. 1941 „Das Eherne Herz", str. 85) i niedwuznaczne, krwiożercze groźby w przemó
wieniach Hitlera. Fala krwawych pogromów szła od zachodu na południowy-wschńd. Dnia 9 marca 1942 r. rozpoczęło się wysiedlenie
w Mielcu („Arch. CŻKH prot. Nr 217“), w kwietniu tego roku w Kra
kowie, 24 czerwca 1942 w Tarnowie (Arch. CŻKH prot. Nr. 436),
w’ kwietniu tegoż roku w Rzeszowie (Arch. CŻKH prot. Nr. 678). W lipfcu 1942 r. dotarła fala zniszczenia do Przem yśla (Arch. CŻKH prot.
Nr. 649), w połowie marca 1942 r. nastąpiło potworne w swych skut
kach i przebiegu wysiedlenie z Lublina (Arch. CŻKH prot. Nr. 270).
Wiosną i latem 1942 r. odbyły się akcje w Tarnopolu, Stanisławowie,
Drohobyczu, Kołomyji i w szeregu innych miast. (Black Book,
str. 152 i nast.)
W marcu 1942 r. fala zagłady dotarła do Lwowa. Niemcy zasto
sowali tu tę samą „wojenną" taktykę co gdzieindziej, perfidną grę, po
legającą na niszczeniu Żydów rękoma ich pobratymców (za pośredni
ctwem milicji żydowskiej), i cyniczne okłamywanie zarówno swych
ofiar jak i tych pomocników, że idzie tu nie o zniszczenie, a tylko
o przesiedlenie pewnej ilości Żydów z przeludnionego Lwowa do innych
miejscowości. Aby nadać swej ohydnej grze pewne pozory prawdopo
dobieństwa, wyciągnęli swe stare, wypróbowane już gdzieindziej re
kw izyty teatralne. A wiec ogłoszono, że odbywa się przesiedlenie pew
nej ilości Żydów ze Lwowa. Wysiedleni mają prawo zabrać ze sobą
pakunki wagi nie więcej jak 25 kg na osobę, 200 złotych gotówką i żyw 
ność. Wysiedleniu podlegają ludzie nie pracujący, korzystający z opie
ki społecznej, starzy, chorzy i w ogóle t.zw. „aspołeczne elementy". Rze
komo dla zapewnienia akcji wysiedleńczej bardziej humanitarnego prze
biegu. zażądali Niemcy, aby Rada Żydowska przeprowadziła zbiórkę
©sób. podlegających wysiedleniu. Utworzono brygady, złożone z pra
cowników Rady Żydowskiej, które w tow arzystw ie milicji żydowskiej
i pod kierownictwem Niemców w kraczały nocą do mieszkań żydow
skich, sprawdzały dowody pracy, wiek i stan zdrowotny mieszkańców,
i zależnie od tego zostawiały ich lub zabierały ze sobą do punktu zbor
nego, Główny punkt zborny (Durchgangslager) mieścił się w szkole
im. Sobieskiego przy ulicy Zamarstynowskiej. Stąd, po przeprowadze
niu kontroli, przy której zwalniano pracujących i omyłkowo zabranych,
zabierano nieszczęśliwców na lory i wywożono w niewiadomym kie
runku. bijąc ich i zabierając im z szyderstwem pakunki jako niepotrzeb
ne. Przez trzy tygodnie straszna akcja wysiedleńcza trzymała w na16

pięciu całe Żydostwo lwowskie. Już po kilku dniach zorientowano się,
że to znacznie coś gorszego niż zwyczajne wysiedlenie. Rozmaite orga
nizacje żydowskie społeczne i polityczne ingerowały w tej sprawie
u prezesa Rady Żydowskiej dra Landesberga jeszcze przed rozpoczęciem
akcji. Brak niestety zarówno źródłowych informacji, jak i uczestników
tych konferencji i interwencji, tak że nie można ich w całej pełni zre
konstruować. Z opowiadań pozostałego przy życiu świadka konferen
cji rabinatu lwowskiego z Drem Landesbergiem, ppułk. Dra Dawida Ka
hanego (obecnie Naczelnego Rabina Wojska Polskiego) możemy zre
konstruować jedynie przebieg jednej z takich konferencji. Otóż przed
rozpoczęciem przesiedlenia udała się do Dr. Landesberga delegacja zło
żona z rabinów: Israela Leiba Wolfberga, Mojżesza Elchanana Altera,
Dra Kalmana Cliameidesa i Dr. Dawida Kahanego1, by ostrzec go przed
planowanym użyciem urzędników Rady Żydowskiej do akcji przesied
leńczej. Dr. Landesberg dał im odpowiedź wymijającą i skarżył się, że
Rada Żydowska nie jest panią swej woli, lecz jest organem uzależnio
nym w zupełności od władz niemieckich. Jednakowoż po kilku dniach
urzędnicy Rady Żydowskiej zostali wycofani z tej hańbiącej, bratobój
czej pracy, zaś Żydowska Służba Porządkowa nadal sprawowała swe
funkcje przy akcji. Przez cały czas trwania akcji czynna była w szko
le im. Sobieskiego Komisja Rady Żydowskiej dla zwalniania osób omył
kowo zabranych. Irzeba przyznać, że dzięki staraniom tej Komisji
i poszczególnych żydowskich milicjantów, wiele osób zostało zwolnio
nych i uratowanych.
Akcja zakończyła się 14 Nisan wieczorem, w pierwszą noc sederową (1 kwietnia 1942). Ofiarą wysiedlenia padło około 15 tys. osób. Od
tąd po tych ludziach zaginął wszelki ślad. Dopiero w wiele miesięcy
później przeniknęły do Lwowa głuche słuchy o tym, że zginęli oni
w świeżo przez: Niemców urządzonej „fabryce śmierci** w Bełżcu (obok
Rawy Ruskiej), zabici prądem elektrycznym.
Po akcji zapanowała w dzielnicy, żydowskiej cmentarna cisza. Nie
opłakiwano zaginionych. Mimo, że nie ogłoszono oficjalnej żałoby,
ulica żydowska była pogrążona w głębokim smutku. Ludzie szli ulica
mi ze spuszczonymi z bólu i wstydu głowami, unikając wzajemnie spo
glądania sobie w oczy. Dzieci żydowskie oduczyły się śmiechu i za
baw. W przerażeniu uciekały i chowały się do rozmaitych schowków
i skrytek — wraz ze starcami, chorymi i niedołężnymi — gdy tylko
gdzieś na rogu ulicy zamajaczyła sylwetka niemieckiego żandarma lub
ukraińskiego milicjanta.
Powoli zaczęło się społeczeństwo żydowskie uspakajać. Niepo
prawny optymizm wziął znowu górę. Skoro Niemcy „oczyścili** Lwów
od „nieproduktywnego** żydowskiego elementu to chyba obecnie już
napewno będzie spokój. Należy tylko czernprędzej postarać się o pra
cę. Zaczęła się gorączkowa gonitwa za pracą. Zostały założone, w po
rozumieniu z niemieckimi władzami administracyjnymi, w szczególności
ze Stadthauptmanem Dr. Hoellerem i jego zastępcą w sprawach gospo17 •

darczych Dr Reispem ogromne żydowskie zakłady rzemieślnicze
„Stadtische W erkstatten", zorganizowane przez. Tremskiego, Dra R.
i Dawida Schachtera kosztem wielkiego wysiłku i pracy. Tysiące
rzemieślników żydowskich oddało swój ostatni majątek — swe maszy
ny i narzędzia pracy do warsztatów, 'byle tylko uzyskać w nich zatrud
nienie. Dr. Reisp zapewnił organizatorów przedsiębiorstwa, że w razie
jakiejś nowej akcji, W arsztaty Miejskie będą „oazą spokoju1" wśród sza
lejącego huraganu. Taki sam ogromny napływ żydowskich pracowni
ków można było w te pamiętne majowe dni zaobserwować również
w mechanicznych warsztatach Schwarza (berlińska firma) przy ulicy
Św. Marcina, w firmie Rohstofferfassung (zbieranie odpadków) W ikto
ra Krcmina i in. 'Była to sui gencris parodia ,,produktywizacji", gdzie
żydowska inteligencja Lwowa starała się, dla ratowania życia, za wszel
ką cenę otrzym ać pracę w charakterze pomocnika przy kwalifikowa
nym rzemieślniku lub stanowisko oddźwiernego (do „sztabu" woźnych
w Stadtische W erkstatten należeli np. między innymi: słynny pianista
i prof. konserwatorium Leopold Miinzer, adwokat Juliusz Menkes, hi
storyk i dziennikarz Dr. Adolf Friedman i in). W Rohstofferfassung
pracowali przy sortowaniu podziurawionych szmat, kupcy, przemysłow
cy, nauczyciele i td. Aby dostać tego rodzaju posadę, chroniącą —
w myśl powszechnej opinji — przed wysiedleniem i zagładą, trzeba było
nielada protekcji, albo opłacić się suto rozmaitym „macherom" i ich nie
mieckim panom. Za przyjęcie do Stadt. W erkstatten, Zakładów
Schwarza, lub Rohstofferfassung płacono po kilka tysięcy złotych.
W śród tej gorączkowej sztucznej „prosperity" jak grom z jasnego
nieba spadła nowa „akcja". Została ona przeprowadzona w błyska
wicznym'tempie. Dnia 24. VI.we środę, lotna brygada SS (Rollkommando, Vernichtungskommando), która specjalnie w tym celu przybyła do
Lwowa, przeprowadziła niespodzianie w biały dzień rewizje po domach
żydowskich i wyciągnęła kilka tysięcy osób, przeważnie kobiety, starców
i dzieci. Zabranych wywieziono do obozu przy ulicy Janowskiej i tam
wśród szczególnie wymyślnych tortur (rozszarpywanie żywcem przez
specjalnie tresowane psy, które zazwyczaj rozpoczynały swoją robotę
od rozszarpywania części płciowych i piersi u kobiet) wymordowano
ich. Ciężki i przyknębiony nastrój zapanował we Lwowie po tych
aktach barbarzyństwa, które znowu wyw ołały dezorientację i zamiesza
nie w umysłach Żydów lwowskich. Dopiero po kilku miesiącach stało
się jasne, że ta nagła, „spontaniczna" akcja była tylko jeszcze jednym
dalszym ogniwem konsekwentnego planu. Była ona wstępnym manew
rem do wielkiej masakry, którą hitlerowcy gotowali Żydom lwowskim
na sierpień 1942.
W miesiącu lipcu Niemcy zażądali od Rady Żydowskiej nowej kon
trybucji (trzeciej z rzędu: druga kontrybucja odbyła się wiosną 1942 r.).
Ściąganie tej kontrybucji szło niełatwo. W zubożałym doszczętnie,
zdziesiątkowanym żydostwie lwowskim trudno było ściągnąć sumy
kontrybucyjne, jakkolwiek wciąż jeszcze tliła nadzieja wśród niepo-
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prawnych optymistów, że kontrybucja uchroni od większego nieszczęś
cia. Ale nie uchroniła. Spoczątkiem sierpnia Żydostwo lwowskie zos
tało zaalarmowane niepokojącymi nowinami, zwiastunami nadciągającej
burzy. Oto Żydowski Wydział Uy.ędu P racy został rozwiązany, a spra
wy pracy żydowskiej zostały oddane bezpośrednio kierownictwu SS.
Dotychczasowy kierownik zlikwidowanego żydowskiego Wydziału
Urzędu Pracy Niemiec Weber miał, oświadczyć w poufnej rozmowie
z przedstawicielem Rady Żydowskiej: „Odtąd sprawy żydowskie nie
będą załatwiane z gospodarczego punktu widzenia, lecz tylko pod as
pektem politycznym".
Była to dość wyraźna aluzja, która wywołała ogromne przygnę
bienie u przedstawicieli Żydów.
W międzyczasie nowi „pracodawcy" Żydów, SS-owcy, przystąpili
do skontrolowania pracy żydowskiej. Wszystkie przedsiębiorstwa, gdzie
pracowali Żydzi, były po kolei otaczane przez oddziały SS. Pracowni
kom żydowskim kazano stawać przed komisją SS, która' „na oko" ba
dała, czy są oni zdolni do pracy. Uznanych za zdolnych odstawiano
na bok i odsyłano: kobiety na „szmelc" (tzn. na zagładę w terminologii
niemiecko-faszystowskich morderców) mężczyzn do obozu. Reszta,
która ocalała z tego śmiercionośnego przeglądu, otrzymała nowe piecząt
ki SS na swych kartach pracy. Niektórych firm, jako gospodarczo mniej
ważnych, SS-owcy do stemplowania wogóle nie dopuścili jak np. pracow
ników Rady Żydowskiej i szeregu firm prywatnych.
Niemiecka zasada dezintegracji społeczeństwa, dzielenia go na klasy
bardziej i mniej uprzywilejowanych, na kategorię pozostawionych przy
życiu i kategorię skazanych na śmierć święciła nowy triumf.
Nerwowy nastrój społeczeństwa żydowskiego potęgował się z dnia
na dzień. Opinie co do najbliższej przyszłości były sprzeczne. Jedni
oczekiwali jakiegoś strasznego ciosu, inni natomiast podawali sobie z ust
do ust uspakajające wiadomości, zaczerpnięte rzekomo z najmiarodajniejszych źródeł. W rzeczywistości, w myśl swej powszechnie i wszę
dzie stosowanej strategu „wojennej", Niemcy sami zręcznie rozpuszczali,
dla uśpienia czujności Żydów, te uspakajające wiadomości.
W poniedziałek, 10 sierpnia o świcie rozpoczęła się „akcja". Była
to największa w swych rozmiarach akcja na terenie Lwowa. Przygo
towana została systematycznie i planowo, przez wojskowych i politycz
nych fachowców niemieckich. Plan blokady poszczególnych domów’
' ulic, kontroli i „wyczesywania" (Auskammen") dzielnic, wywózki
ofiar, przeprowadzony został precyzyjnie i dokładnie. W akcji wzięły
udział brygady specjalne SS, (Vernichtungskommando), Gestapo, policja
niemiecka (Schupo) oraz ukraińska milicja. Wśród najpiękniejszej po
gody sierpniowej, w obliczu bujnie rozkwitłej, uśmiechniętej przyrody —
Niemcy wraz ze swymi pomocnikami przeprowadzili z zimną l^wią,
spokojnie i sumiennie akcję. Codziennie kilka tysięcy osób przyprowa
dzano do obozu przy ulicy Janowskiej. Tu ich sortowano wśród potwor
nego bicia i znęcania się: kobiety, starców, dzieci i osoby prezentujące
się gorzej pod względem fizycznym wysyłano na śmierć do Bełżca.
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Część mężczyzń zostawiono do piacy w obozie. Żydzi nie stawiali
zorganizowanego oporu. Bierny opór wyrażał się głównie w ukrywaniu
się w najrozmaitszego rodzaju schowkach, kryjówkach, w ucieczce z
transportu, samobójstwach i tp. Było kilkaset wypadków zastrzelenia
na miejscu osób, które „zawiniły" stawianiem" biernego oporu. Akcja
trwała do 22. 8. i pochłonęła około 50.000 ofiar żydowskich.
Po „zwycięstwie" nad Żydami ogłosił kierownik akcji, — gen.
brygady i naczelnik SS w dystrykcie Galicja, Katzman, że z dniem 7. 9.
1942 zostaje utworzone ghetto dla Żydów lwowskich. Za pozostanie
po tym okresie poza obrębem ghetta groziła Żydom kara śmierci; taką
samą karę ponosić mieli również nieżydzi winni ukrywania Żyda poza
ghettem. Na ghetto przeznaczyli Niemcy tylko część dawniej planowa
nego obszaru, a mianowicie część Zamarstynowa i Kleparowa, odgrani
czoną od południa nasypem kolejowym, od wschodu ulicą Warszawską,
od zachodu ulicą Zamarstynowską, od północy brzegiem rzeczki Pełtwi.
Teren ghetta, zabudowany przeważnie małymi domkami i lepiankami
był zbyt mały, by móc pomieścić nawet bardzo już przetrzebioną ludność
żydowską Lwowa.
W niezwykle krótkim terminie (niespełna dwa
tygodnie) w okresie kompletnej dezorganizacji zarówno aparatu Rady
Żydowskich jak i wszelkich innych komórek żydowskiego życia spo
łecznego i rodzinnego, dezorganizacji spowodowanej okrutną akcją
eksterminacyjną, niełatwym było zadanie przeniesienia pozostałych
przy życiu Żydów do ghetta, zwłaszcza, że odbywać się to miało przy
akompaniamencie coraz to nowych okrucieństw niemieckich. Niesposób wymienić wszystkich dzikich w yczynów niemieckich w okresie
„przeprowadzki". Dla przykładu wymienimy tylko jeden, może
najdzikszy:
Pewnego razu gruchnęła wieść, że jakiś Żyd w akcie samoobrony
zranił, czy też zabił niemieckiego funkcjonariusza. Reakcja Niemców
na ten akt indywidualnej samoobrony była straszna. Tegoż dnia, (we
dle relacji niektórych świadków, (było to dnia 1 września), pod dom
narożny ulicy Jakóba Hermana 15 i Łokietka, gdzie mieściły się po
przesiedleniu biura Rady Żydowskiej, zajechały auta z gestapowcami,
przywożąc ze sobą aresztowanego jeszcze w czasie akcji sierpniowej
Dra Landesberga — prezesa Rady Żydowskiej. Wśród szyderstw i naigrywań, w obliczu struchlałego tłumu żydowskich interesantów, ge
stapowcy wyłapali w gmachu na chybił trafił kilkudziesięciu urzędni
ków i interesantów, podprowadzili ich pod ścianę i zastrzelili. Następnie
wybrali 12 milicjantów, głównie oficerów milicji i powiesili ich na bal
konach i oknach 1-go piętra. Ponieważ sznury były za cienkie, kilku
milicjantów spadło na bruk. Broczących krwią wśród szyderstw i bi
cia zagnano napowrót na piętro i powtórzono widowisko. (Wśród po
wieszonych był literat polsko-żydowski Ludwik Rath, chirurg Dr Taffet. Drowi Tunisowi, nacz. wydz. pomocy obozowcom przy Radzie
Żydowskiej zamieniono w drodze łaski karę powieszenia na zastrzele
nie). Dla Dra Landesberga kierownik akcji SS-Sturmbanfuhrer Wep20
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ke wymyślił specjalną „zabawę**. Zawleczono go na drugie piętro, tam
powieszono na bardzo cienkich sznurach, które natychmiast zerw ały się.
Broczący krwią Di Landesberg stracił hart ducha w obliczu śmierci
i prosił swych prześladowców o darowanie mu życia, powołując się na
prawo zwyczajowe, które daruje życie skazańcowi w razie nieudania
się egzekucji. Gestapowcy pozostali głusi na te argumenty i kazali
powtórzyć egzekucję, tym razem już bez farsy z zerwanym stryczkiem.
Trupów wisielców, na rozkaz Niemców, nie wolno było zdejmować
w przeciągu dni najbliższych i z całego Lwowa odbywały się piel
grzymki, by obejrzeć to najnowsze dzieło niemieckiej „sprawiedliwości**.
Warunki mieszkaniowe w ghetcie były bardzo ciężkie. Przez sze
reg tygodni wiele rodzin biwakowało pod gołym niebem, lub mieszkało
po podwórzach i sieniach domków, zanim znalazły dla siebie dach nad
głową. „Ulga** nastąpiła po kilku tygodniach, gdy część ,,aryjczyków"
opuściła ghetto, a pewna część Żydów bądź to zmarła, bądź to została
wybita w t. zw. permanentnych akcjach. Nie rozwiązało to jednak
zagadnienia. Oficjalnie pozwolono jednej osobie w ghetcie na korzy
stanie z 3 m sześć, przestrzeni mieszkaniowej. Faktycznie jednak było
nieosiągalnym marzeniem uzyskanie tej tak skąpej przestrzeni mieszka
niowej. Przeciętnie w jednej małej izdebce mieściło się conajmniej
10 osób. W nocy rozkładano posłania na podłodze, wykorzystyw ano
dla spania każdy kącik, budowano rusztowania łóżek w dwóch kon
dygnacjach, jedna nad drugą tak, jak koję okrętowe. W wyniku
okropnej ciasnoty mieszkaniowej szerzyły się rozmaite choroby zakaź
ne, zwłaszcza tyfus. W miarę zmniejszania się liczby Żydów w ghetcie,
hitlerowcy ścieśniali kilkakrotnie granice ghetta, w którym życie sta
wało się z dnia na dzień coraz większą udręką. Ghetto było oddzielone
od reszty miasta wysokim, drewnianym parkanem, pilnie strzeżonym
po stronie zewnętrznej przez posterunki policji niemieckiej i ukraińskiej.
Przy bramie wejściowej policja niemiecka skrupulatnie sprawdzała do
kumenty wchodzących i wychodzących.
18 listopada 1942 r. przeprowadzono w ghetcie nową rejestrację, przy
której wszyscy pracujący w instytucjach wojskowych otrzymali literę
„W “ (Wehrmacht), a pracujący w przemyśle wojennym literę „R“
(Rustungsmdustrie). Tych uprzywilejowanych mężczyzn i kobiet było
razem 12.000. Przy „okazji** w czasie rejestracji przeprowadzono nową
akcję, podczas której około 5.000 osób wysłano na śmierć. Po akcji
listopadowej Żydzi zaopatrzeni w tabliczki „W “, lub „R“ zostali skoszarowani w lepszych domach ghetta (t.zw. ghetto A), zaś niepracują
cych umieszczono w nędznych i brudnych zaułkach (t.zw. ghetto B).
Odtąd życie w ghetcie dla ludzi niezaopatrzonych w tabliczki ,.W“ lub
„R“ stało się istnym piekłem. Stale odbywały się obławy, zwane przez
Niemcówr „wyczesywaniem" terenu (Auskarnmen). Największa obława
odbyła się w dniach 5, 6 i 7 stycznia 1943 r. W czasie tej akcji zginęło
około 15.000 osób. Równocześnie zlikwidowana została Rada Żydow
ska. Prezes Dr Rberson i członkowie Rady Żydowskiej inż. Landau,
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Dr Kimelman, Chiger, Ułam, Dr Marceli Buber i inni zostali zastrzeleni.
Drowi Lejbowi Landauowi i Drowi Scherzerowi udało się uciec do
dzielnicy „aryjskiej", lecz niebawem zostali schwytani i zastrzeleni.
Urzędników zlikwidowanej Rady Żydowskiej, podstępnie zwabionych
do lokalu Rady Żydowskiej, wywieźli Niemcy częściowo do Bełżca,
częściowo do obozu janowskiego. Obecnie wywożono do Bełżca nago
lub w bieliźnie, aby uniemożliwić ucieczkę z transportu. Lecz mimo to,
mimo silnych posterunków z karabinami maszynowymi, strzeżących
pociągu i strzelających bez ostrzeżenia przy najmniejszej próbie uciecz
ki, mimo zakratowanych okienek i szczelnie zabitych drzwi w lorach
kolejowych, mimo grożącego pościgu psów gończych, które miała przy
sobie straż transportu — uciekano. Uciekano przez otwory robione
w podłodze, lub w ścianach wagonu, wyskakiwano w biegu pociągu,
nie zważając na grożące kalectwo lub śmierć, na strzały straży, na cze
kającą uciekiniera wędrówkę o głodzie i nago przez steroryzowany
i gęsto obstawiony policją kraj. Nielicznym śmiałkom udawało się to
ryzykowne przedsięwzięcie. Ochrzczono ich nazwą „skoczków".
„Skoczkowie1" zazwyczaj przy najbliższej akcji z powrotem wpadali
w ręce oprawców. Byli tacy „skoczkowie", którzy trzy lub cztery ra
zy powtarzali tę niebezpieczną grę, których pokazywano sobie nawza
jem z pewną sportową satysfakcją i dumą.
Po akcji styczniowej Niemcy wprowadzili dla ghetta oficjalną na
zwę, która zupełnie zmieniała charakter tego miejsca. Nowa nazwa:
„Judenlager — Lemberg" (w skrócie Julag) stwierdzała, że nie jest to
już nawet zamknięta dzielnica miesżkaniowa, lecz rodzaj obozu koncen
tracyjnego, względnie koszar, w których mają prawo do życia tylko
mężczyźni i kobiety pracujące w niemieckich instytucjach. Prawa do
życia nie mieli oczywiście chorzy, starcy i dzieci. W częstych obła
wach wyłapywali Niemcy resztki tych „niepożądanych" elementów
i wywozili je na śmierć. W wyniku ciągłych akcji udało się Niemcom
zredukować liczbę Żydów w Julagu do 12.000 właścicieli „,W“ i „R“
i kilku tysięcy kobiet, starców i dzieci, prowadzących w tym obozae
żywot „nielegalny" (luty 1943). Komendantami Julagu byli oficerowie
SS, a mianowicie pokolei: Mansfeld, Siller, zastępca komendanta Hainisch i Grzymek. Ostatni i najpotworniejszy z nich, Hauptsturmfiihrer
SS — Józef Grzymek, który objął urzędowanie 19 lutego 1943 r. posia
dał już pewien „staż" w tej robocie. Był on uprzednio likwidatorem
obozu koncentracyjnego dla Żydów w Lackach Murowanych i organi
zatorem, a następnie likwidatorem „wzorowego" ghetta w Rawie Ru
skiej. Degenerat, sadysta i fiksat, dręczył ludność Julagu najbardziej
wyszukanymi szykanami, pruskim drillem i manią „czystości". W cią
głych zaś polowaniach na „nielegalnych" spowodował bezpośrednio lub
pośrednio zamordowanie wielu setek Żydów lwowskich, zwłaszcza ko
biet i dzieci.
Aby zilustrować tempo zagłady Żydostwa lwowskiego warto przy
toczyć niektóre dane statystyczne. Cyfry poniżej przytoczone wzięte
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są ze statystyki kart żywnościowych, wydaw anych ludności żydow
skiej przez Radę Żydowską i zostały mi podane przez kierownika Urzę
du Kart Żywnościowych Rady Żydowskiej we Lwowie Dra Weisera.
Cyfry te nie mogą być zupełnie ścisłe. Z jednej strony są one większe
niż rzeczywista ilość Żydów, gdyż wiele rodzin nie wymeldowywało
natychmiast zaginionych członków rodziny w nadziei, że są gdzieś w y
wiezieni na „roboty“ i niebawem wrócą; w innych znów wypadkach
nie wymeldowywano zaginionych lub zmarłych, chcąc po prostu sko
rzystać — wobec panującego głodu — z większych racji żywnościo
wych. Z drugiej strony jednakowoż byli i tacy, którzy nigdy nie mel
dowali się w ogóle i nie byli w ewidencji Rady Żydowskiej, wychodząc
z założenia, iż bezpieczniej jest nie figurować w żadnych wykazach,
dostępnych władzom niemieckim. Ponadto było wielu Żydów ucie
kinierów, „przestępców** politycznych itp., którzy przebywali w ukry
ciu niemeldowani. W reszcie od czasu końcowych akcji 1942 roku coraz
więcej Żydów przechodziło na t.zw- życie na papierach „aryjskich**.
W e wszystkich wyżej wymienionych wypadkach idzie o materiał, który
z natury rzeczy nie mógł znaleźć odzwierciedlenia w żadnym oficjal
nym czy nieoficjalnym zestawieniu statystycznym. Trudno więc usta
lić jakie byłyby odchylenia in plus, czy in minus w stosunku do poniżej
podanej statystyki, nie można też wnosić żadnych korektur do niej.
Co najwyżej można suponować, że odchylenia in plus lub in minus mogłyby
wynieść nie więcej jak 5—10%, a prawdopodobne jest też, że plusy
i minusy znoszą się wzajemnie, tak, że obraz statystyczny jaki otrzy
mujemy jest mniej więcej wierny. A oto i cyfry:
W październiku
listopadzie
ł» grudniu
styczniu
,, lutym
,, marcu
kwietniu
,, maju
czerwcu
Iipou
sierpniu
łł wrześniu
,, październiku
,, listopadzie
ł» grudniu

1941

— 119.000 Żydów
— 109.000
»ł
,,
— 106.000
»»
1942 — 103.000
»»•
— 97.000
»»
łt
— 96.000
,,
łł
,,
— 86.000
ł»
— 84.000
,ł
ł»
— 82.000
4»i
»ł
— 82.000
ł»
ł»
— 76.000
»»
,ł
— 36.000
łł
»»
— 33.000
»»
— 29.000
łł
ł’
,,
— 24.000
łł

Cyfry oficjalne sięgają tylko do stycznia 1943 roku, t.zn. do zlikwi
dowania przez Niemców Rady Żydowskiej.
W 1943 roku naw et najbardziej niepoprawnym optymistom musiały
spaść łuski z oczu. Jasne było, iż polityka Niemców zmierza do zu
pełnego wytępienia Żydów. Rozpoczęły się pierwsze próby zorgani-
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zowanego oporu wśród ludności żydowskiej, pierwsze ściśle zakonspi« rowane wojskowe ćwiczenia młodzieży i próba wydania nielegalnej ga
zetki. Wyszło ogółem 6 numerów nielegalnej gazety, drukowanej na
maszynie do pisania w niewielkiej ilości egzemplarzy.
Redaktorem gazetki był mgr. Michał Hofman, a kierownikiem tech
nicznym Abraham Wahrmann. Materiał informacyjny z polityki mię
dzynarodowej i sytuacji na frontach czerpała gazetka z nielegalnego
podsłuchu radiowego i z podziemnej prasy polskiej. Dział lokalny za
wierał oprócz informacyjnego materiału artykuły redakcyjne i odezwy
wzywające do zorganizowania zbrojnego oporu i walki z niemieckimi
zbrodniarzami. Jednakowoż próba zorganizowania zbrojnego oporu nie
udała się. Złożyło się na to wiele przyczyn: we Lwowie brak było
tego opozycyjnego i rewolucyjnego nastroju całego społeczeństwa wo
bec Niemców, jaki panował np. w Warszawie. Narodowościowy skład
ludności Lwowa ułatwiał Niemcom stosowanie polityki zmierzającej do
pokłócenia ze sobą poszczególnych narodowości, tym bardziej, że część
ludności ukraińskiej sympatyzowała z Niemcami. W okolicy Lwowa
nie 'było tak jak np. na Wołyniu, na kresach białoruskich, w Lubelszczyźnie, w Kielecczyźpie, silnych ruchów partyzanckich, do których
mogłaby się przyłączyć młodzież żydowska. Nie było też organizacji
bojowych, które by były w stanie dostarczyć Żydom broni, a w razie
potrzeby zbrojnego poparcia. Drobną ilość broni ręcznej (pistolety, gra
naty ręczne) udało się żydowskim, nielegalnym organizacjom zakupić
u żołnierzy węgierskich i włoskich. Brak było wreszcie w społeczeń
stwie żydowskim zdolnych prowodyrów i śmiałych przywódców dla
tego rodzaju działań; znaczna część lewicowych przywódców opuściła
Lwów wraz z wojskami rosyjskimi, inni zostali stopniowo przez Niem
ców rozstrzelani. Były próby zorganizowania grup partyzanckich
i przedarcia się do lasu, lecz zostały one w zarodku stłumione: tnp. grupa
młodzieży żydowskiej z poetą żydowskim Jankiem Szudrichem na czele,
która usiłowała przedrzeć się do lasu, została wyprowadzona w pole przez
prowokatorów i zgładzona. Wszelkie próby indywidualnego oporu i
aktów samoobrony spotykały się z tak okrutnym odwetem ze strony
Niemców, że odstraszały innych śmiałków od pójścia za tym przykładem.
Tak np. w marcu 1943 w obozie na ul. Czwartaków został zabity (praw
dopodobnie przez inż. konstruktora Kotnowskiego) SS-owiec Keil, w y
różniający się wyrafinowanym okrucieństwem wobec Żydów. Reakcja
Niemców była szybka i barbarzyńska. Nazajutrz przybyła do ghetta
ekspedycja karna, która powiesiła 11 milicjantów na balkonach domu
przy ul. Łokietka, wyłapała przy pomocy komendanta Julagu Grzymka
na chybił trafił około 1.500 osób i zawlokła ich na Piaski, gdzie zginęli
wśród' wymyślnych tortur. Ponadto SS-mani przeprowadzili akcję
karną ,,w obozie przy ul. Janowskiej, podczas której zabili około 200 osób.
W pierwszych dniach czerwca 1943 rozpoczęła się ostateczna likwi
dacja ghetta. Akcja ta została przeprowadzona ze szczególnym okru
cieństwem. Niemcy nie odważyli się zbliżyć do domów żydowskich,
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obawiając się zbrojnego oporu. W istocie tym razem w kilku wypad
kach można było zanotować wypadki mężnego, zbrojnego oporu. Wielka
ilość Żydów pochowała się w zawczasu przygotowanych, dobrze zamasko
wanych i zabezpieczonych bunkrach. Niemcy oblewali domy i kryjówki
żydowskie benzyną, podpalali je i dopiero potem urządzali pościg za w y
skakującymi z ognia Żydami. Pewnej, niewielkiej ilości Żydów udało
się ukryć w kanałach i przetrwać tam kilka miesięcy. iDziieci Niemcy
„likwidowali*1 przez rozbijanie główek o mur lub latarnie, względnie
przez wrzucanie ich żywcem do ognia, lub strzelanie. Ponadto młodzież
hitlerowska ćwiczyła się na dzieciach żydowskich w strzelaniu do ży
wego celu. Część mężczyzn wysłano do obozu przy ulicy Janowskiej
(około 7.000), gdzie słabych zlikwidowano, a silniejszych włączono do
brygad pracy.
Po zlikwidowaniu ghetta pozostało we Lwowie jeszcze bardzo nie
wielu Żydów, skoszarowanych w mieście, w kilku instytucjach wojsko
wych, oraz kilkanaście tysięcy w obozie janowskim. Pozatym pewnej
ilości Żydów udało się ujść oprawcom niemieckim, prziez ukrycie się w
zawczasu przygotowanych schowkach, u przyjaciół nieżydowskich,
względnie prowadząc zamaskowany żywot na tzw. „papierach aryj
skich**. Żydzi na „papierach aryjskich** byli stale tropieni i wyłapywani
przez niemieckie i pomocnicze miejscowe organa policyjne i nękani
przez najrozmaitszego rodzaju miejscowych szantażystów. Złapanych
Żydów wywożono do obozu przy ulicy Janowskiej i tu mordowano.
Dzienne żniwo takich ofiar było bardzo obfite. tJyw ały dnie, kiedy
w ręce Niemców wpadało po kilkadziesiąt, a nawet ponad sto takich ofiar.
W rezultacie, liczba ukrytych Żydów topniała z dnia na dzień. Po w y
zwoleniu Lwowa przez zwycięska Armię Czerwoną w dniu 27 lipca 1944
okazało się, że zaledwie kilkuset Żydów lwowskich (823 osób wedle cyfr
ściśle sprawdzonych, przez prezesa Tymczasowego Komitetu Żydow
skiego we Lwowie Dr Dawida Sobla na podstawie zgłoszeń odnośnych
osób w Komitecie) uchowało się przy życiu w e Lwowie.

We Lwowie istniały za czasów niemieckiej okupacji trzy główne
miejsca masowej kaźni i mordowania ludzi. Wedle obliczeń, dokonanych
po dokładnych ekspertyzach, po zbadaniu miejsc zbrodni i przesłuchaniu
świadków’ przez Nadzwyczajną Państwową Komisję Śledcztą ZSRR dla
zbadania zbrodni hitlerowskich we Lwowie (pełny tekst komunikatu
Komisji ogłoszony w „Prawdzie** Nr 307, Moskwa, 23. 12. 1944) zginęło
w' tych trzech miejscach kaźni za czasów okupacji niemieckiej około
540.000 ludzi, a mianowicie: 1) na cytadeli zginęło około 140.000 ludzi,
głównie jeńców' sowieckich. 2) w lesie lesienickim (Lesienice — wieś
położona za Lwowem na trakcie Łyczakowskim w drodze do Winnik
i Tarnopola) rozstrzelali Niemcy ponad 200.000 osób, przeważnie Żydów.
3) W okolicach obozu przy ulicy Janowskiej i w samym obozie zamor25

dowali Niemcy ponad 200.000 ludzi, prawie wyłącznie Żydów. Główne
miejsce masowych mordów znajdowało się w t.zw. ,,dolinie śmierci", po
łożonej w odległości około pół km od obozu, między cmentarzem ż y 
dowskim, a tzw. Górą Stracenia („Hyclą Górą*) u stóp Kortumowej Góry.
Jasnym jest, że liczba 540.000 ofiar obejmuje nie tylko Lwowian.
W lwowskich Raźniach ginęły dziesiątki tysięcy ludzi sprowadzonych
tu w tym celu z prowincji. W szczególności obóz: przy ul. Janowskiej
(zwany pokrótce obozem „janowskim") służył jako obóz przejściowy
(Durchgangslager) i obóz zagłady dla wielotysięcznych rzesz żydow
skich z miast i miasteczek „dystryktu Galicja". Dzieje tego obozu — to
dzieje martyrologii bardzo znacznej części Żydostwa lwowskiego i całe
go szeregu osiedli i skupień żydowskich.
Za rogatką Janowską we Lwowie przy ulicy Janowskiej 134 mieści
ły się zakłady fabryczne, które przed wojną należały do Żyda Stein
hausa. W zakładach tych po wejściu Niemców do Lwowa zainstalowa
ły się niemieckie zakłady zbrojeniowe (Deutsche Ausrustungswerke —w skrócie D.A.W.) Zakłady D.A.W. pozostawały pod zarządem forma
cji SS. Ponieważ legitymacja pracy w tych zakładach uchodziła za „do
brą" tzn. chroniła od łapanek ulicznych i innych niemiłych niespodzia
nek, Żydzi zaczęli się dobrowolnie zgłaszać do pracy w D.A.W. Z cza
sem Arbeitsamt przydzielił tu również ze swej strony pewną ilość robot
ników żydowskich, i oprócz tego SS-owcy codziennie łapali Żydów na
ulicach miasta dla D.A.W. W ten sposób liczba robotników żydowskich
doszła już we wrześniu do 350osób. Z końcem września 1941 wybudo
wano nowe baraki i otoczono je drutem kolczastym. 1 października kie
rownik D.A.W. SS-Haupsturmfiihrer Fritz Gebauer, rodem z Berlina,
zwołał wszystkich żydowskich robotników na apel i oświadczył im:
„ab heute bleibt ihr da!" („od dziś pozostajecie tutaj"). Kilka dni potyni
zaczęto cały teren D.A.W. otaczać drutem kolczastym. Dla pilnowania
terenu zbudowano budkę obserwacyjną, w której pełniło straż dwóch
SS-manów z karabinami maszynowymi. W ten sposób powstał obóz
„janowski". Piecze nad obozem mieli SS-owcy pod kierownictwem
Schlippego, Stellwerka i Soernitza. Ten ostatni chodził zazwyczaj ze
swym nieodłącznym psem Azą, wytresowanym specjalnie w rozszarpy
waniu ludzi (na podstawie pamiętnika Ireny Szajewicz o obozie
janowskim).
Od listopada 1941 r. obóz definitywnie nabiera charakteru obozu
pracy przymusowej: Obozowcy są pilnie strzeżeni, wszelki kontakt ze
światem zewnętrznym ustaje. Faktyczne kierownictwo obozu przecho
dzi z rąk Gebauera, który pozOstaje nadal szefem D.A.W. w ręce Obersturmfiihrera Rokity i groźnego kata Gustawa Willhausa z Saarbrucken
(od 2 marca 1942 roku).
Były grajek kawiarniany to „esteta", lubujący się w zadawaniu w y
rafinowanych i „subtelnych" tortur fizycznych i moralnych, Obersturmfiihrer Rokita (od kwietnia 1942 r.) Scharfiihrer Kolanko (z Raciborza na
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Śląsku), Oberscharfiihrer Wolfgang von Mowinkel, młodociany sady
sta, 2O-letni szef wydziału śledczego Heine (vel Heinen), ostatni szef obo
zu Hauptsturmfuhrer Franz Warzog, SS-man Bencke (yolksdeutsch), były
kierownik „Julagu" Hainisch i inni to galeria okrutnych, zbrodniczych
oprawców.
Wedle ogłoszonych w prasie, lecz trudnych do sprawdzenia wersji,
istniało w Niemczech t.zw. Jagdkommando tj. szkoła, założona z polece
nia Hitlera dla szkolenia kierowników obozów śmierci i kierowana przez
osławionego Dra Dirlewangera. W szkole tej ponoć wykształcono 60
najgorszych katów i z pośród tych 60 wysłano do Lwowa dziesiątkę dla
kierowania lwowskim obozem przy ulicy Janowskiej (Włodzimierz Bielajew: „Działo się to we Lwowie". Czerwony Sztandar Nr 54, Lwów
25 październik 1944 r.). Późniejsze badania wykażą, ile prawdy za
wiera w sobie ta wersja, którą notujemy z obowiązku. Niewątpliwie
jest ona cenną wskazówką, poszlaką, która z czasem doprowadzi do
pełnego ujawnienia ukrytych sprężyn niemieckiego mechanizmu niszcze
nia ludzi i łamania ich uprzednio fizycznie i moralnie, przez cały sy
stem dokładnie i naukowo obmyślanych tortur.
Od czasu do czasu część SS-owskiej załogi obozowej otrzym ywała
rozkaz odejścia na front. Ponieważ obóz rozrastał się coraz: bardziej,
niemieckie władze zaczęły kompletować straż obozową, szczególnie,
jeśli idzie o szeregowców i niższe szarże, elementem nieniemieckim.
Przybyw ały do obozu oddziały, złożone z węgierskich SS-owców,
ukraińskiej milicji, rosyjskich białogwardzistów i volksdeutschów. Dla
oddziałów, złożonych z elementów tubylczych, utarła się nazwa „Askarów" (nazwą tą oznaczano dawniej w koloniach niemieckich w Afryce
policję pomocniczą, złożoną z tubylców).
Obóz rozrastał się coraz bardziej, jak olbrzymi polip, wyciągający
swe macki po coraz nowe ofiary. Obok stałej, wielotysięcznej rzeszy
więźniów, pracujących tu aż do swej zagłady, przepływały przez obóz
setki tysięcy ludzi, przeznaczonych do natychmiastowego transportu
do Bełżca.
Byli to zarówno Żydzi lwowscy jak i prowincjonalni. Pierwsze
transporty z prowincji zaczęły napływać wczesną wiosną 1942 r. tak
np. z początkiem kwietnia przybył duży transport z Gródka .Jagielloń
skiego, w maju i w czierwou z Przemyśla, w lipcu z Drohobycza itd.
W obozie zostawiono z nich przy życiu tylko wybranych, silnych, zdro
wych mężczyzn. Drobnymi partiami przybywali do obozu również Żydzi-obywatele Czechosłowacji, Węgier, Jugosławii, Holandii, Wielkiej
Brytanii, Stanów Zjednoczonych AP. zazwyczaj dla natychmiastowej
likwidacji. Ile w sumie ofiar przepłynęło przez obóz — nie sposób
ustalić. W śledztwie, przeprowadzonym przez Nadzwyczajną Komisję
Śledczą ZSiRP stwierdzono, iż conajmniej 200.000 osób zgładzono
w okolicach obozu Janowskiego, a drugie tyle w lesie lesienickim. Moż
na przyjąć, iż znaczna część tych ofiar to byli robotnicy obozu janow
skiego. Trudno ustalić również liczebność obozu w poszczególnych
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okresach jego istnienia. Jedyna urzędowa cyfra, to notatka w urzędzie
statystycznym niemieckiego naczelnika miasta Lwowa („Stadtłiauptmanna“), która podaje na dzień 1 marca 1943 (w tym dniu Niemcy
urządzili we Lwowie prowizoryczny spis ludności) stan liczebny 15.000
Żydów w obozie.
Z początku obóz był przeznaczony tylko dla mężczyzn. Gdy roz
poczęły się wielkie akcje — utworzono odrębny oddział kobiecy, ściśle
odseparowany od oddziału męskiego. Obóz żeński utworzono w marcu
1943 roku. Zaczątek tego obozu stworzył pierwszy transport 70 kobiet
z akcji likwidacyjnej w Żółkwi, które przydzielono do pracy w D.A.W.,
w nowozałożonej trykociarni. W obozie męskim obozowcy byli po
dzieleni na najrozmaitsze kategorie, z których każda była inaczej trak
towana. Najlepiej „powodziło się“ żydowskiemu pomocniczemu persone
lowi biurowemu, drugą kategorię stanowili fachowcy (inżynierowie, tech
nicy, rzemieślnicy), trzecią czarnorobociarze, do których należała między
innymi cała inteligencja. Czarnorobociarze mieli najgorszą, często ogłu
piającą i bezmyślną pracę, byli niemiłosiernie bici i wyszydzani, mieli
najgorsze baraki. Wszystkie baraki były drewniane, bardzo brudne
i zawszone, bez pieców, w zimie nieogrzewane. Spało się na długich,
zbitych ze sobą deskach, bez pościeli, a nawet bez koców do nakrywa
nia się. W związku z intesywnymi akcjami 1942 roku obóz był kilka
krotnie powiększany.
Pierwsza, na większą skalę przeprowadzona rozbudowa obozu mia
ła miejsce w marcu 1942 roku, równolegle z akcją marcową we Lwo
wie. Kierował rozbudową docent lwowskiej politechniki inż. Griffel,
(wynalazca t.zw. „stali gryflowskiej"). Gorączkowa rozbudowa trw a
ła nadal latem 1942 r. aż do akcji sierpniowej.
Więźniowie obozu janowskiego byli tępieni najrozmaitszymi sposoba
mi. Obok niezmiernie wytężającej i ciężkiej 10—12-godzinnej pracy —
codzienne bicie i znęcanie się wyczerpywało do ostatka siły więźniów.
Willhaus wymyślił dla obozowców t.zw- witaminy BOD. (B. — belki,
C. — cegły, D. — deski). Obozowcom po ciężkiej całodziennej pracy
kazano „na dodatek* ładować na siebie ciężkie cegły, deski lub belki
i biec z nimi pędem (im Laufschritt) tam i z powrotem (przeważnie
z dworca Kleparowskiego do obozu lub z powrotem). Głód1 toczył
i niszczył organizm obozowców. Główną podstawę wyżywienia obo
zowców stanowił chleb. Dzienna racja wynosiła 1/8 część bochenka
Chleba, wagi 1,30 kg, tzn. około 15—16 dkg. Ale personel, dzielący
chleb, dopuszczał się rozmaitych nadużyć, ponadto przy krajaniu lep
kiego i lichego chleba powstawało naturalne manco, tak iż obozowiec
otrzymywał w praktyce nie więcej jak 10 dkg dziennie. Do tego docho
dziła rano zimna kawa, a w obiad zupa bardzo wodnista, zaprawiana
z rzadka liśćmi kapusty, krupami, a bardzo rzadko odrobiną mięsa. By
w ały okresy, kiedy zupa ta była zupełnie nie do jedzenia. Tak np. zi
mą 1941/42 r. gotowano z przemarzłych, nieobranych i nieopłukanych
kartofli, które leżały tam, gdzie SS-wcy załatwiali swoje potrzeby
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fizjologiczne. Ta obmierzła fura cuchnęła moczeni i tylko wygłodzeni
obozowcy mogli się zdobyć na jej konsumowanie. Innym razem ku
charz obozowy sporządził zupę z padliny chorego konia. Prawie
wszyscy konsumenci tego specjału zachorowali, a kilku nawet zmarło.
Nieszczęsne żony, matki i córki obozowców starały się ukradkiem prze
mycie nieco pożywienia, wystawały cały dzień pod obozem, by cośkol
wiek podać przy nadarzającej się okazji. Takie wystawanie pod obo
zem było bardzo niebezpieczne gdyż SS-owcy bili i strzelali. Z cza
sem zlikwidowano zupełnie tę formę pomocy. Jesienią 1941 zorganizo
wał się przy Radzie Żydowskiej Komitet Pomocy Obozowcom.
Za cenę kosztownych podarunków dla Gebauera i jego żony udało
się uzyskać pozwolenie na przysyłanie paczek dla obozowców dwa razy
tygodniowo. Ale paczki rzadko kiedy docierały do obozowców. Czę
sto SS-owcy rozkradali je, za lada pozorem konfiskowali je tytułem ka
ry, a czasami dla zabawy, w oczach głodnych obozowców rzucali
zawartość paczek swym psom. Lecz w r. 1943 nawet te skąpe dosta
wy z zewnątrz ustały zupełnie. Jedynie nieliczna grupa obozowców,
posiadająca duże zasoby pieniężne potrafiła, mimo wszelkich zakazów,
przekupić straż obozową i uzyskać dla siebie potrzebne środki żywno
ści. Ale były to nieliczne wyjątki. Głównym źródłem „nielegalnej
aprowizacji** stał się z czasem przemyt, uprawiany — nieraz z naraże
niem życia — przez brygady robocze, wysyłane do prac na miasto,
jak np.: „Reinigugnskommando** (czyszczenie kanałów, klozetów, zbiór
ka śmieci itd.), „Treuhandstelle “ (rzemieślnicy, fachowcy,, używani do
naprawiania rozmaitych instalacji domowych), „Ostbahn** (brygada za
trudniona przy pracach na kolei żelznej), „Bahnwerke** — West (bry
gada kolejowa) i inne. (Wspomnienia I. Szajewicza i G. Taffeta).
Istną plagą dla obozowców był antysanitarny stan obozu. Na po
czątku nie było w ogóle w obozie latryn. Potem było ich 40 na 5.000
osób- Z umywalni przez dłuższy czas Gebauer nie pozwalał korzystać,
jako karę za to, że jej budowa nie została tia czas wykończona. Mydła
obozowcy nie otrzymywali, ale za brud stosowano drakońskie kary.
Tak np. pewnego dnia w 20-kilkustopniowy mróz zarządził Gebauer
apel obozowców, wybrał spośród nich 5 i za brud kazał im się zanurzyć
nagim w beczce z zimną wodą tak długo, aż zamarzli na śmierć.
Mimo tego rodzaju zarządzeń „sanitarnych** brud i zawszenie obozu
były potworne. Czasami zabierano obozowców do odwszalni przy ulicy
Balonowej, później urządzano raz na dwa tygodnie kąpiel w łaźni przy
ulicy Źródlanej, lub w łaźni przy ulicy Szpitalnej. Kąpiel była sui generis udręką; bito i katowano za lada uchybienie. Plonem każdej kąpieli
było kilkanaście nowych trupów, ludzi zamordowanych w trybie ,,dyscyplinarno-doraźnym**. Na odwszenie obozowców te kąpiele nie miały
oczywiście żadnego wpływu, gdyż łachmany, zdejmowane przed kąpie
lą nie były dezynfekowane. W rezultacie szerzyły się choroby,
a w szczególności tyfus plamisty. W miesiącach: wrześniu, paździer
niku i listopadzie 1942 r. szalała szczególnie groźna epidemia tyfusu,
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która pochłaniała dziennie około 50 osób (wedle danych Dra Zwillinga).
(iłównym środkiem leczniczym, stosowanym przez straż obozu, było
rozstrzeliwanie chorych. Czasami, gdy dla chorych szkoda było kuli,
wyrzucano ich poza druty obozowe, skazując na męczarnię powolnego
konania. Nikomu nie wolno było zbliżyć się do takich chorych pod karą
śmierci lub potwornego katowania. Skutek był ten, iż większość cho
rych ostatkiem sił symulowała zdrowych. Byw ały wypadki, iż chorzy
pracowali przy ciężkich warunkach pracy obozowej, mając do 40 stopni
gorączki. 1 — charakterystyczne dla granic wytrzymałości natury
ludzkiej i napięcia woli dla życia u obozowców — bywały wypadki, i to
nie rzadkie, że chorzy wychodzili obronną ręką z tej strasznej próby
i zostawali przy życiu! Dzięki staraniom Rady Żydowskiej i Komitetu
Obozowego, dzięki sutym podarunkom, nieszczędzonym kierownictwu
obozu, udało się uzyskać prawo przenoszenia obłożnie chorych do mia
sta, gdzie w szpitalu żydowskim naczelny lekarz Dr Maksymilian
Kurzrock urządził dla nich osobny budynek i otoczył ich troskliwą opie
ką. Lecz z czasem i to ułatwienie zostało skasowane, gdyż władze
obozowe urządziły „szpital* przy obozie.
B ył to zupełnie nieurządzony, surowy barak, w zimie nieópalany,
gdzie chorzy leżeli niemal zupełnie bez opieki. Przeciętnie dwa razy
na miesiąc wpadali SS-owcy: Brombauer i Birmann na selekcję, w re
zultacie której kilkunastu najciężej chorych zabierano na śmierć.
Atmosfera zgrozy i męczeńskiej śmierci wisiała nad obozowcami.
Codzienne prawie apele — urządzane często nagle wśród nocy — były
orgiami sadyzmu rozpasanych i pijanych hitlerowców. W obozie urzą
dzono coś w rodzaju „placu zgrozy i tortur**. Tu wieszano na palach
głową w dół, związanych za ręce i nogi „winowajców** (wiszących tak,
jak zwierzyna na kiju), aż skonali w niewypowiedzianych mękach. Inną,
bardzo „pomysłową" karą było owijanie drutem kolczastym nagich
ludzi i zostawianie ich w takim stanie przez kilka dni w pozycji stoją
cej. Za lada przewinienia wymierzano karę chłosty na gołym ciele,
zazwyczaj w tak zw. tokarni: dawano od 50— 200 razów, a nieraz zatłukiwano na śmierć. Kobiety wieszano za włosy. Całym brygadom kaza
no stać nago na baczność przez kilka dni, dniem i nocą — w skwarze
słonecznym i nocnym chłodzie do zupełnego wyczerpania. Niektórzy
hitlerowscy oprawcy mieli swoje ulubione wymiary kary. A więc: Ciebauer ze szczególną rozkoszą dusił delikwentów, owijając im swój szalik
dookoła szyi; wspominaliśmy już o wypadku, gdy kazał zamrozić kilku
więźniów! zdaje się, iż nie był to wypadek odosobniony. „Specjalno
ścią** Heinego było przewiercanie ciał więźniów pałką lub żelaznym
prętem; kobietom w yryw ał paznokcie. Pasją Willhausa było strzelanie
do żywego celu; dla zabawy lub sportu strzelał bez żadnego ostrzeżenia
do tłumu obozowców przy umywalni, przy kotle kuchennym; z balkonu
swej willi urządzał „świąteczne** polowania na obozowców, przy czym
sekundowała mu w tym jego żona Otylia, a mała ich córeczka Heike,
klaszcząc w dłonie, podziwiała trafność strzałów swoich rodziców.
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Obok zadawania tortur lubowali się hitlerowcy w szyderstwach
Dla ilustracji — oprócz
wyżej wspomnianej historii paczek żywnościowych — warto przytoczyć
jeszcze następujący epizod: W marcu 1943 r., po drugiej akcji likwida
cyjnej w Jaworowie, przywieziono między innymi do obozu rabina ja
worowskiego i szocheta (rzeżaka rytualnego). Pozostawiono im brody
i kazano im codziennie rano, przed wyruszeniem brygad do pracy, tań
czyć z otwartym parasolem na specjalnym podwyższeniu, wśród śmie
chu i kpin hitlerowców. (Ze wspomnień Q. Taffeta).
Rozmaite wydarzenia szczególnej wagi lub rocznice były w odpo
wiedni sposób obchodzone przez SS-owców. W dniu urodzin Hitlera
20 kwietnia 1943 r. Willhaus wybrał 54 obozowców-Żydów i własnoręcznie ich zastrzelił. Dzień ustąpienia Mussoliniego (25 lipca 1943 r.)
został w obozie uczczony w niesamowity sposób. Jeden z gestapowców
przystąpił do młodego, zdrowego żydowskiego chłopaka, który mu się
właśnie ukłonił i oskarżył go o to, że w jego ukłonie nie było należnego
szacunku, lecz ukryta ironia i radość (Schadenfreude) z powodu upadku
Mussoliniego. Za to Zyd musi ponieść zasłużoną karę. Bogu ducha win
nego chłopca powieszono za nogi na szubienicy, głową w dół, wycięto
mu członek męski i włożono do ust. Ciągłymi kopniakami w brzuch
powodowano zwiększony napływ krwi do głowy. Chłopak umarł wśród
niesłychanych katuszy.
i bezlitosnym naigrywaniu się ze swych ofiar.

•

'

Te wszystkie metody uśmiercania nie wystarczały Niemcom, jako
zbyt powolne. Co pewien czas zabierano po kilka tysięcy obozowców
na „Piaski", na stracenie. „Selekcja" przy tego rodzaju „akcji" odby
wała się zazwyczaj w sposób nader prosty. Urządzano t.zw. „bieg
śmierci". Masa biegnących skazańców była obstawiona z obu stron
szpalerem SS-manów, którzy biegnącym podstawiali nogi lub karabiny,
bili ich po głowach, strzelali do nich itp. Kto się potknął i upadł —
byw ał odstawiany na bok, do uprzednio już przygotowanej grupy „bez
apelacyjnych straceńców" — tzn. chorych, kalek i wyczerpanych strzę
pów ludzkich — i szedł wraz z nimi na „piaski".
W obozie była orkiestra, złożona z obozowców. Dyrygentem był
Leon Striks, wśród członków orkiestry byli wybitni muzycy jak kom
pozytor Jakób Mund i Józef Herman. Z inicjatywy „melomana" Rokity ułożyli muzycy obozowi „tango śmierci". Odtąd każdej grupie, odsy
łanej na śmierć, odgrywała orkiestra tę makabryczną kompozycję. Jed
na z ostatnich masowych akcji w obozie odbyła się 25 maja 1943 roku.
Zlikwidowano wtedy około 6.000 obozowców.
W owym czasie Niemcy coraz intensywniej zacierali ślady swych
zbrodni. W tym celu stworzyli spośród obozowców t.zw. „brygadę
śmierci", złożoną ze stukilkudziesięciu Żydów. Brygada ta pod suro
w ą i ścisłą strażą niemieckiego oddziału Służby Specjalnej (Sonderdienst) Nr 1005 zajmowała się odkopywaniem i paleniem trupów, oraz
zacieraniem wszystkich śladów zbrodni niemieckich. Równocześnie
z ostateczną likwidacją obozu wybuchł dnia 20 listopada 1943 r. bunt
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w „brygadzie śmierci". Tylko niewielu śmiałkom udało się zbiec, reszta
zginęła.
•Po wymordowaniu resztek żydowskich obozowców, obóz nie został
zlikwidowany. Przebywało w nim nadal kilkuset obozowców Polaków,
Ukraińców i yolksdeutschów. W maju 1944 r. była jeszcze drobna gru
pa około 40 żydów w obozie. Byli to przeważnie Żydzi złapani na
mieście po „stronie aryjskiej1", którym, jako fachowcom w drodze łaski
zamieniono karę śmierci na pobyt w obozie. Pracowali jako krawcy,
szewcy, kuśnierze, elektrotechnicy, w pralni, prasowalni, przy robotach
ogrodowych itd. W czasie wielkiego nalotu lotnictwa sowieckiego na
Lwów (kwiecień 1944) i spowodowanego nim zamieszania, 15 Żydów
uciekło z obozu. Resztę wywieźli Niemcy w czasie ewakuacji na za
chód i tu część z nich uciekła w okolice Dobromila i Grzybowa.
Po buncie „brygady śmierci" Niemcy kontynuowali palenie trupów
w lesie lesienickim. Roboty te trwały do stycznia 1944. Lecz mimo
wszystko nie udało się zbirom hitlerowskim zatrzeć śladów zbrodni,
niebywałych w dziejach ludzkości. Nieubłagana Nemezis, która w y 
trąciła krwaw y topór z rąk faszystowskich, odsłania obecnie ponure
tajemnice ich zbrodniczej działalności. Śledztwa i badania historyczne
wywlekają na światło dzienne potworności i okrucieństwa, za które
cała ludzkość domagać się będzie zasłużonej kary dla zwyrodniałych
sprawców tylu tragedii i nieszczęść.
**
*
Zagłada Źydostwa lwowskiego to nie tylko potworny akt wytępie
nia fizycznego około 130.000— 150.000 ludzi, lecz zarazem cios, jeden
z wielu, wymierzonych przez hitlerowską barbarię w serca cywilizacji
ludzkiej. Hitlerowska mania mordowania przyniosła, obok innych szkód
materialnych i moralnych, poważny' uszczerbek ludzkiej cywilizacji
i kulturze. W hekatombach ofiar, poniesionych przez Żydostwo lwow
skie nie brak nazwisk, które złotymi zgłoskami zapisały się w dziejach
kultury ludzkiej. W naszych „czasach pogardy", gdy obrońca „potwo
ra z Belsen" Anglik mjr. Windwood miał odwagę wyrazić się na pro
cesie w 'Luneburgu, że „w obozach niemieckich przebywały szumowiny
z ghett środkowej Europy", niechaj ta lista żydowskich przedstawi
cieli kultury, literatury, nauki i sztuki, zamordowanych przez. Niemców
w „jednym z ghett wschodniej Europy" służy za najwymowniejszy
argument i dokument, przeciwko tego rodzaju opiniom i poglądom.
Oto lista zamordowanych przez Niemców we Lwowie żydowskich
przedstawicieli sztuki i nauki:
Naukowcy: wybitny prawnik europejskiej sławy prof. Maurycy
Allerhand, matematycy — prof. Szym. Auerbach, docent Sternbach, an
tropolog Dr S. Czortkower, germaniści — prof. Herman Sternbach, Dr Izy
dor Berman, Spaet, filologowie klasyczni — prof. Marian Auerbach, Dr
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Jakób Handel, Schulbaumówna; psychologowie — Dr Leopold Blaustein,
Dr Igieł, filozof prof. Dr Stefan Rudniański; poloniści — Dr Wilhelm
Barbasz i Włodzimierz Jampolski; fizycy i matematycy — doc. Fuchs,
doc. Oriffel, docenci Instytutu Nauk Judaistycznych w Warszawie
Dr Izrael Ostersetzer i Dr Mojżesz Goliger; historycy — Dr Jakób
Sohall, mgr Feliks Hafner, Izachar Madfes, filolog żydowski Dr Jakób
Willer (zmarł z głodu), orientalista Dr Leon Gutman, historyk literatury
Ozjasz Tilleman, bibliotekarz Jehuda Kohn, muzeolog i zbieracz Dr Ma
ksymilian Goldstein; pedagogowie — Dr Izachar Reiss, dyr. Abraham
Roth, Sens Tanbes, Siwek, pedagog i zasłużona działaczka społeczna
Dr Cecylia Klaftenowa.
Przedstawiciele palestry: Dr Lejb Landau, Dr Henryk Landesberg,
Dr Anzelm Lutwak, Dr Leon Chotiner, Dr Maks Schaff, Dr M. Achser,
Dr E. Scherzer itd., itd. Wybitni lekarze i profesorowie medycyny:
prof. Adolf Beck, Dr Allerhand, stomatolog, prof. weterynarii Gizelt,
Dr Ruff, chirurg, prof. Dr Reiss — okulista, bakteriolog doc. Fleck,
Dr Zioń — okulista, Dr Willner, Dr Schneider — internista, Dr Adolf
Rosmarin i wielu innych.
Literaci żydowscy i hebrajscy: Dawid Kónigsbcrg (tłumacz „Pana
Tadeusza*1 na język żydowski), Jankiel Schudrich, Griin, Sanie Friedman,
Izrael Weinlós, Debora VogeDBarenbluetowa, Daniel Ihr, S. I. Imber
(zginął w Jeziernej), Alter Kacizne (zginął podczas ucieczki ze Lwowa,
zamordowany w okolicach Tarnopola przez niemiecką i ukraińską po
licję), Mojżesz Feld, Zygmunt Schorr.
Polscy literaci i krytycy literaccy: Maurycy Szymel, Dr Henryk
Balk (popełnił samobójstwo), Aleksander Dan, Halina Górska, Ludwik
Roth, Dr Drezdner.
Publicyści i dziennikarze: Szulim Rettich, Bencijon Ginsberg, Szalom
Spiegel, (dyrektor 1TA we Lwowie), Z. Reich, Henryk Hescheles, Abra
ham Bratt, Naftali Hausner, Dr Adolf Kruman, Dr Morus Sobek Dr Hen
ryka Fromowicz-Stillerowa, senator Jakub Bodek, senator Dawid
Schreiber i inni.
W dziedzinie sztuki i teatrologii: dyrygenci — Jakób Mund, Marceli
Horowitz, Alfred Stadler. Muzycy — Leonid Striks, Leon Żak, Eward
Steinberger, Leon Bber, Józef Herman, Hildebrand, Breier. Profesoro
wie konserwatorium — wybitny pianista Leopold Munzer, Marek Bauer,
Artur Hermelin, śpiewak operowy Feller. Malarze — Leon Erb i Fritz
Kleinman. Rabini — Dr Jecheskiel Lewin. Izrael Leib Wolfsberg, Moj
żesz Elchanan Alter, Natan Leiter, Szmelke Rapaport, Samuel Rapaport, Dr Kalman Chameides.

—
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B ib lio g r a fia
Materiały urzędowe, rękopiśmienne i drukowane.
1. Zbrodnie Niemców na terytorium lwowskiego obozu.
,,Wolność" rok I, Nr 114 — 26. 12. 1944.
2. O zbrodniach Niemców na terytorium województwa lwowskiego
(Sprawozdanie Nadzwyczajnej Komisji Śledczej.) „Prawda",
Moskwa, Nr 307 — 23. 12. 1944 (w jęz. ros.)
3. Stan ludności okręgu galicyjskiego 1. 3. 1943 (w jęz. ukraińskim)
Rękopis Inst. Ekonomiki Akademii Nauk U.S.R.R. we 'Lwowie.
4. Die Landwirtschaft des Distrikt Galizien in Polen 1. 7. 1943
Zestawienie cyfrowe. Rękopis Instytutu Ekonomiki Akademii
Nauk U.S.RR. we Lwowie.
5. Die Bevolkerung Galiziens 1. 3. 1943
Zestawienie cyfrowe. Rękopis Instytutu Ekonomiki Akademii
Nauk U.S.RR. we Lwowie.
fi. Noty Komisarza Ludowego Spraw Zagranicznych ZSRR. W. Mołotowa z dnia 25. 11. 1941, 6. 1. 1942, 27. 4. 1942 i 11. 5. 1943 —
Moskwa 1945.
7. Ludność dystryktu Galicja. Statystyka na podstawie spisu z 9. 12.
1931 r. (w jęz. ukraińskim)
Rękopis Instytutu Ekonomiki Akademii Nauk U.S.R.R. we
Lwowie.
8. Lemberger Zeitung 1941—1944.
9. Gazeta Lwowska 1941—1944.
10. „Lwiwski Wisti" 1941—1944.
11. „Ukraiński Szczodenni Wisti" 1941.
12. Verordnungsblatt fur das Generalgouvernement 1941—1944.
13. Amtsblatt des Gouverneurs fur den Distrikt Galizien.

A.

Zeznania Świadków i pamiętniki.
1. Dr Dawid Kahane — Opis dziejów Żydów lwowskich w latach
1941—1944.
(Archiwum Centr. Żyd. Kom. Histor.) — maszynopis.
2. Borwicz Maksymilian — Wspomnienia
.
(Rękopis) Arch. C.Ż.KH. Prot Nr 98.

B.
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3. Adler Edmund — Obóz Janowski po likwidacji
(Maszynopis) Arch. C.Ż.K.H. Prot. Nr 808.
4 Pistrąg Feiwel: Zeznania
(Prot. Wojew. Żydowskiej Kom. Histor. w Przemyślu, czer
wiec 1945) Arch. C.Ż.K.H. Prot. Nr 693.
5. Seweryn Alma. — Zeznania dotyczące obozu janowskiego
(Prot. Wojew. Żyd. Kom. Hist. w Krakowie) Arch. C.Ż.KH,
Prot. Nr 605.
6. Auschheim Markus — Zeznania dotyczące Lwowa
(Prot. Wojew. Żyd. Kom. Hist. w Krakowie) Arch. C.Ż.K.H.
Prot. Nr 700.
7. Koenigsberg Samson — Obóz janowski we Lwowie
(Prot. Wojew. Żyd. Kom. Hist. w Krakowie) Arch. C.Ż.K.H.
Prot. Nr 800.
8. Miinz Benedykt — Opis przeżyć w okresie okupacji niemieckiej
(Wojew. Żydowski Komitet Historyczny w Warszawie. Arch.
C.Ż.K.H. Prot. Nr 476).
9. Szajewicz Erna — Obóz janowski
(maszynopis) Arch. C.Ż K.H. Prot. Nr 992.
10. Dr Zwilling Edgar — Obóz janowski
(Wojew. Żydowski Komitet Historyczny w Krakowie) Arch.
C.Ż.K.H. Prot. Nr 858.
11. Weliczker Leon — Pamiętniki.
(Arch. C.Ż.K.H. Prot. Nr 1085).
C.

,

Opracowania.

1. Biełajew Włodzimierz — Działo to sie we Lwowie
(„Czerwony Sztandar", Lwów, rok IV Nr 54 — 25. 10. 1944).
2. Dr S. Wiener — Zbrodnie hitlerowskie we Lwowie
(„Czerwony Sztandar" 29. 8. 1944. Nr 15).
3. Dr Z. Rapaport — Zbrodnie hitlerowskie — Likwidacja szpitala i de
filada wisielców
(„Czerwony Sztandar" 29. 8. 1944, Nr 15).
4. Biełajew Włodzimierz — Krew Lwowa
(„Wilna Ukraina", 28. 9. 1944, w jęz. ukr.)
5. Biełajew Włodzimierz — Świat w mroku
(„Ogoniok". 23 r. wyd. Nr 14, 15. 16 i 17 z dnia 10, 20 i .30
kwietnia 45 r„ Moskwa — w jęz. ros.)
6. Dr Z. Wiener — Tragedia lasu Lesienickiego
(„Wilna Ukraina**, Lwów, 25. 8. 1944 — w jęz. ukr.)
7. Bestialstwa niemieckie na ziemiach lwowskich
(Zbiór artykułów i dokumentów. W ydawnictwo „Wilna
Ukraina1*’, Lwów 1945, str. 115 — w jęz, ukr.)
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R. Sieradzki Józef — Z każdym świtem umieraliśmy

,

(„Odrodzenie", rok II, Nr 47, Kraków, 21. 10. 1945).
9. Borwicz Maksymilian — Witaminy
(„Kuźnica** Nr 13, Łódź, 25. 11. 1945).
10. Weliczker Leon — Brygada śmierci
Łódź, 1945. Wydawnictwo C.ŻK.H. Nr 7.
UWAGA: Bibliografia niniejsza jest — jak już zaznaczyliśmy w przed
mowie — niekompletna. Prace M. Borwicza: „Uniwersytet
zbirów — rzecz o obozie janowskim" i „Literatura w obo
zie janowskim", znane mi w rękopisie, nie zostały wykorzy
stane w niniejszej pracy, ponieważ równocześnie ukazują się
w tym samym wydawnictwie. (Wydawnictwo C.2.K.H,
Oddział w Krakowie).
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Wydawnictwa Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej
w Polsce.
Ukazały się w druku s

1. Instrukcje dla zbierania materiałów historycznych z okresu
okupacji niemieckiej.
2. Instrukcje dla zbierania materiałów etnograficznych z okresu
okupacji niemieckiej.
3. Instrukcje dla badania przeżyć dzieci żydowskich w okresie
okupacji niemieckiej.
4. Dokumenty zbrodni i męczeństwa—(wyd. Oddziału Krakowskiego).
5. Mapa obozów na Dolnym Śląsku—(wyd. Oddziału Katowickiego).
»
w d ru k u

1. Gerszon Taffet—Album zdjęć fotograficznych pt,„Zagłada żydostwa
polskiego**.
2. Dr Filip Friedman—Zagłada Żydów lwowskich.
3. Gustaw Draenger—Pamiętnik Justyny (wyd. Oddz. Krakowskiego).
4. Michał Borwicz—Uniwersytet zbirów (wyd. Oddz. Krakowskiego).
5. Dr Filip Friedman—„Oświęcim** obóz zagłady (w jęz. żydowskim)
6. Metodologiczne wskazówki do badania dziejów żydostwa pol
skiego w okresie okupacji niemieckiej. — Praca zbiorowa.
7 Leon Weliczker—„Brygada śmierci** — (pamiętnik)
w przygotowaniu:

1. Tom 1-szy — Studia i materiały do dziejów Żydów w Polsce
pod okupacją niemiecką. — Praca zbiorowa.
2. Szajewicz — Wierszo ghetta.
S7

3. M. Gebirtig—Tom pieśni ghettowych (wyd. Oddz. Krakowskiego)
4. Dr Szyjnon Datner — Bojownicy ghetta białostockiego (wyd.
Oddz. Białostockiego.)
5. Rachela Auerbach — Na polach Treblinki (reportaż)
6. Rachela Auerbach — Z ludem pospołu (Żałobna kronika za
głady pisarzy i artystów żydowskich w Warszawie).
7. Janka H. W ghetcie i w obozie (pamiętnik 12-letniej dziew
czynki, wyd. Oddz. Krakowskiego)
8. Jan Mawult — Moje wspomnienia (Ghetto Warszawskie wyd.
Oddz. Warszawskiego)
9. Bluema Wasser — Sobibór — (wyd. Oddz. Warszawskiego.)
10. Jakub Stendig — Płaszów — (wyd. Oddz. Krakowskiego).
11. Laura Eichhorn—Szczebnie — (wyd. Oddz. Krakowskiego).
12. Rudolf Reder — Bełżec — (wyd. Oddz. Krakowskiego).
13. Basia Bauminger — Skarżysko-Kamienna — (wyd. Oddz.
Krakowskiego)
14. Jakub Pytel—„Hasag“ — Obóz w Częstochowie
15. Mapa obozów na terenie Polski (wyd. Oddz. Katowickiego).
16. N. Gruess — Martyrologia dzieci żydowskich pod okupacją
niemiecką
17. Michał Borwicz — Literatura w obozie janowskim (wyd. Oddz.
Krakowskiego)
18. H. Wasser i G .Taffet — Album zdjęć fotograficznych — (wyd.
Oddz. Warszawskiego).
19. H. Wasser i G. Taffet—Album zdjęć fotograficznych Nr 3—„Łódź”
20. L. Szeftei — Stutthof.
21. Władysław Szlengel — Poezje (wyd. Oddz. Krakowskiego.)
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