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ZAGŁADA DOMU TRYNCZERÓW. 
WOJENNE LOSY ŻYDOWSKICH 
MIESZKAŃCÓW PEWNEJ WSI1

Miejsce na mapie

Gniewczyna to w zasadzie, pod względem położenia i powiązań rodzinno- 
-społecznych, jedna wieś podzielona administracyjne na dwie: Łańcucką 
i Tryniecką. Należą do gminy Tryńcza, powiat Przeworsk, województwo 
podkarpackie, przed wojną lwowskie, w czasie drugiej wojny światowej 
Generalne Gubernatorstwo, dystrykt krakowski, powiat (Kreis) jarosław-
ski. Wieś położona jest nad malowniczą Mleczką, dopływem Wisłoka. 
Dziesięć kilometrów na północ Wisłok wpada do Sanu – od 28 września 
1939 r. rzeki dzielącej teren II Rzeczypospolitej pomiędzy dwóch agreso-
rów. Obie Gniewczyny bardzo wiele łączy: wspólny kościół, szkoła, urząd 
gminny, straż pożarna,  liczne koligacje rodzinne i historia oraz tradycja.

Pierwszy etap Zagłady

Basia Rosenberg, w chwili wybuchu wojny szesnastoletnia dziewczyna 
z Przeworska, zanotowała w swoim dzienniczku: „Drogą naszą przejeżdża 
mnóstwo aut z uciekinierami z tamtych stron. Jadą chorzy i biedne dzieci,  

1 Artykuł jest skróconą i nieco zmienioną wersją dwóch rozdziałów książki T. Markiel, A. Skibińska, 
„Jakie do ma znaczenie, czy zrobili to z chciwości?” Zagłada domu Trynczerów, Warszawa 2011. 
Zob. także: T. Markiel, Zagłada domu Trinczerów, „Znak” 2008, nr 4.
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wszystko ucieka […] Za taksówki płaci się horrendalne ceny, tysiące. 
Każdy ucieka byle tylko życie uratować”2. 10 września 1939 r. żołnierze 
niemieccy weszli do miasta, 17 września Rosjanie zajęli tereny na wschod-
nim brzegu Sanu. Od 27 września 1939 r. niemiecki specjalny 3. oddział 
operacyjny Służby Bezpieczeństwa (Sicherheitsdienst – SD) pod dowódz-
twem Alfreda Hasselberga3 siłą wypędził Żydów nadal przebywających 
w miasteczku: zostali zmuszeni do przeniesienia się za San, do sowieckiej 
strefy okupacyjnej. Odbywało się to w nieludzki sposób. Komando Has-
selberga wespół z Wehrmachtem przepędziło za San ponad 21 tys. Żydów  
z całych przygranicznych terenów4. Basia Rosenberg pisała o Niemcach, że 
są okrutnymi barbarzyńcami, stosującymi niemoralne i niegodne człowie-
ka metody. Wypędzanych rabowano z pieniędzy, kosztowności i z czego 
się tylko dało, pozostały po nich nieruchomy „bezpański majątek” został 
skrupulatnie przez Niemców spisany i sprzedany, zaś co ważniejsze i cen-
niejsze zakłady i obiekty zaczęły być administrowane przez przymusowych 
powierników. Według niemieckich danych urzędowych na dzień 1 czerwca 
1940 r.5 w całym ówczesnym powiecie jarosławskim6 przebywało jedynie 
6693 zarejestrowanych osób pochodzenia żydowskiego, z tego na gminy 
miejskie przypadało 2228 osób, na wiejskie – 4465. Te dane są z pewnoś-
cią zaniżone, jednak uderza dwukrotnie większa liczba Żydów mieszkająca  
w małych miasteczkach i wsiach, w stosunku do miast powiatowych. Część 
Żydów przeworskich nie poszła za San, uciekli do okolicznych wiosek, 
do swoich krewnych i znajomych. Jedną z takich osób była Rachela Faust 

2 Dzienniczek Basi Rosenberg (Przeworsk 1938–39), Przeworsk, 1997, s. 60, 64.
3 Dr Alfred Hasselberg (1908–1950), prawnik, w SA od 1933 r., w 1935 r. przeszedł do gestapo, 
dowódca Einsatzkommando 3/I przy Einsatzgruppe I przy 15. Armii Wehrmachtu. Pierwszy KdS 
w Lublinie, w styczniu 1940 r. odwołany i oddany do dyspozycji Wehrmachtu. W okresie III Rze-
szy był członkiem NSDAP oraz SS w stopniu SS-Sturmbanführera. „Hasselberg był przełożonym 
nieobliczalnym. W Polsce roztaczał wizje wszechpotęgi i ujawniał cechy sadystyczne. Przy tym 
podjudzał swoich ludzi do bezwzględności wobec mieszkańców”; zob. J. Böhler, K.-M. Mallmann, 
J. Matthäus, Einsatzgruppen w Polsce, Warszawa 2009, s. 80.
4 Zagłada Żydów na Rzeszowszczyźnie. Album pamięci, oprac. E. Rączy, I. Witowicz, Rzeszów–
–Warszawa 2004, s. 30.
5 „Die Ernährungs- und Landwirtschaft im Generalgouvernemat für deie Besetzten Polnischen Ge-
biete”. Reihe B, Gemeinde verzeihnis und Einwohnerstand vom 1.6.1940. Heft 6, Krakau 1940, s. 7. 
6 Niemcy dokonali reformy administracyjnej i zlikwidowali powiat przeworski, ustanawiając 
w jego miejsce starostwo (Kreishauptmannshaft) w Jarosławiu. Obszar powiatu zmienił się 
w niewielkim stopniu. Przeworsk pozostał gminą miejską, którą zarządzał komisaryczny burmistrz 
niemiecki, oraz gmina wiejską (Przeworsk-wieś) z wójtem na czele.
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(Helena Grünfeld) – przez jakiś czas przebywała w Gniewczynie pod opie-
ką cioci Fajgi Birenbach i polskiej rodziny Skibów, obie przeżyły wojnę. 
W Przeworsku utworzono małe getto7, zlikwidowane ostatecznie najpóźniej 
w październiku 1942 r. Ostatnich jego mieszkańców wywieziono do getta 
w Sieniawie, a stamtąd do obozu w Pełkiniach, skąd z dziesięcioma tysią-
cami innych Żydów zostali wysłani do ośrodka natychmiastowej zagłady 
w Bełżcu8. Cmentarz żydowski w Przeworsku służył Niemcom za miejsce 
egzekucji Żydów wyłapywanych w mieście i całej okolicy9. Wypędzenia 
i ucieczki za San w pierwszym okresie okupacji objęły przede wszystkim 
Żydów zamieszkałych w miastach. Pozostali ci, którym udało się ukryć  
i którzy wierzyli, że tu, wśród swoich będzie im lepiej i bezpieczniej. 

Gniewczynę opuścili niektórzy jej żydowscy mieszkańcy, pozostały 
najbardziej zasiedziałe, zadomowione rodziny – Adlerowie, Trynczerowie, 
Sandmanowie, Birenbachowie, Russowie i pojedyncze osoby z innych ro-
dzin. Wieś w chwili wybuchu wojny liczyła łącznie 2557 mieszkańców, 
wśród nich żyła niewielka trzyprocentowa mniejszość żydowska, w su-
mie dziesięć rodzin. Okupacja dla Gniewczyny nie oznaczała drastyczne-
go załamania gospodarczego, nie było tu także wielkich zniszczeń, jakie 
dotknęły gdzieniegdzie tereny wiejskie. Przez cały okres wojny spłonęło  
w części trynieckiej sześć stodół i obór, w łańcuckiej nie doszło do żadnych 
zniszczeń wojennych10. Wieś, jak wszędzie indziej, obciążona została przy-
musem oddawania kontyngentów (zboża, ziemniaków, mleka, mięsa, jaj), 
podwodami i innymi pracami na rzecz administracji niemieckiej wykony-
wanymi bezpłatnie (szarwarki), wysyłaniem robotników przymusowych do 

7 Hasło „Przeworsk” opracowane przez J. Kraemer w: The United States Holocaust Memorial 
Museum Encyclopedia of Camps and Ghettos, 1933–1945. Vol. II, part A, Ghettos in Former Occu-
pied Eastern Europe, red. G. P. Megargee, M. Dean, Indiana University Press, Bloomington 2012, 
s. 558–559. Getto powstało już w październiku 1939 r. i zostało utworzone z powodu nadgranicz-
nego położenia. Informacja oparta na relacji Miny Kalter (USHMM, RG-50.462*0013, Relacja 
Miny Kalter, 1986).
8 A. Potocki, Żydzi w Podkarpackiem, Rzeszów 2004, s. 121, 136–138, 178–179; hasła „Prze-
worsk” i „Sieniawa” opracowane przez J. Kraemer w: Encyclopedia of Camps…, op. cit., s. 558–559 
i 572–574.
9 Cmentarz żydowski w Przeworsku został, decyzją Miejskiej Rady Narodowej, zlikwidowany 
z 1957 r. Dziś na jego miejscu znajduje się dworzec autobusowy.
10 Wobec np. 84 budynków całkowicie zniszczonych w Ubieszynie, lub 77 w Jagielle, także gmina 
Tryńcza (Archiwum Państwowe Przemyśl (APPrz), Akta gminy Tryńcza. Wykaz szczegółowych 
szkód wojennych w budynkach w poszczególnych gromadach gminy Tryńcza, k. 91).
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Rzeszy11. Ta ostatnia okoliczność stała się dla niektórych osób żydowskiego 
pochodzenia zbawienna. Gniewczyna nie doznała intensywnej eksploatacji 
ekonomicznej ani masowych mordów na ludności cywilnej, nie było tu ani 
pacyfikacji (np. za pomoc partyzantom), ani represji za pomoc udzielaną 
Żydom, a więc żadne z tych czynników nie wpłynęły w sposób znaczący 
i bezpośredni na położenie i postawy ogółu jej mieszkańców. Nieobecny 
na co dzień okupant budził mimo to paniczny lęk, każda wizyta niemie-
ckiego żandarma z pewnością napawała grozą. Wykaz strat osobowych 
mieszkańców powiatu przeworskiego w latach 1939–194512 (z pewnością 
niekompletny) zawiera dane o szesnastu Polakach-cywilach, którzy zginęli 
w Gniewczynie. Prawdziwie realną zmorą i plagą był szerzący się w całej 
okolicy bandytyzm i wzajemne porachunki, denuncjacje, skrytobójstwa, 
egzekucje. W pamięci mieszkańców złą pamięć pozostawiły po sobie także 
wyroki śmierci, tzw. Likwidacje, wykonywane przez oddziały dywersyjne 
AK z wyroków sądów podziemnych, lub bez nich. Niestety, liczba osób, 
które zginęły w takich okolicznościach jest większa niż ofiary bezpośred-
nich niemieckich represji i nie w każdym przypadku przyczyny „likwida-
cji” były uzasadnione zdradą lub kolaboracją. 

Życie codzienne żydowskich rodzin w Gniewczynie między jesienią 
1939 r. a wiosną/latem 1942 r. toczyło się – jak na okupacyjne realia – 
względnie bezpiecznie. Brak w nim było przełomów, ważnych wydarzeń, 
jednoznacznych zapowiedzi przyszłej tragedii. Tu, jak i we wszystkich 
innych okolicznych wsiach, nie dotknęły Żydów prześladowania, które 
były doświadczeniem ich rodaków stłoczonych w gettach lub zesłanych 
do obozów pracy. Zobowiązani byli – jak wszyscy inni Żydzi w General-
nym Gubernatorstwie (GG) – nosić od listopada 1939 r. opaskę z gwiazdą 
Dawida, ale czy podporządkowali się temu nakazowi? Wiemy, że Żydzi 
wiejscy nie różnili się wyglądem od swoich polskich sąsiadów, schłopie-
li prowadząc taki sam jak oni tryb życia. Zobowiązani byli, jak wszyscy 

11 Akcje naboru na roboty do Niemiec, początkowo dobrowolnego, zaczęły się już w mar-
cu 1940 r. Z terenu gminy Tryńcza wywieziono łącznie 438 osób przez cały okres okupacji.  
10 osób w 1939 r., 150 w 1940 r., 120 w 1941 r., 80 w 1942 r., 66 w 1943 r. i 12 w 1944 r.. W 1940 r.  
wywieziono ponadto 15 osób narodowości ukraińskiej (APPrz, Starostwo Powiatowe Przemy-
skie. Pismo zarządu gminy w Tryńczy do Starostwa Powiatowego w Przeworsku z 16 VI 1947 r.  
w sprawie wywożenia robotników z Polski do III Rzeszy, k. 25).
12 T. Gąsiorowski, Obwód Przeworsk…, Aneks 3, s.173–182, Rejestr miejsc i faktów zbrodni 
popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939–1945.Wojewódz-
two przemyskie, Warszawa 1983, s. 28–29.



163

inni Żydzi w Generalnym Gubernatorstwie, do zameldowania się w gminie  
i zarejestrowania całego swojego majątku. Ale czy zameldowali się i zgło-
sili majątek? Tego także nie wiemy. Choć więc Żydom wiejskim tym-
czasem dano spokój, nie był to czas dobry. Nie podróżowali jak kiedyś,  
w GG obowiązywał zakaz korzystania przez Żydów z publicznych środków 
lokomocji. Żyd wiejski jeśli chciał gdziekolwiek dotrzeć, musiał trasę po-
konywać pieszo, w najlepszym razie rowerem13. Rytm codziennego życia 
wyznaczały zwykłe codzienne czynności wokół domu i obejścia, zbieranie 
w lesie jagód i grzybów, opieka nad dziećmi, pasanie krów, samodzielna 
nauka w domach, zabawy z rówieśnikami. Znakiem tego okresu było uni-
kanie Niemców, unikanie wszelkich zagrożeń w ogóle, i ludzkiego wzroku. 
Mężczyźni zdobywali żywność, usiłowali zarobić na utrzymanie, nierzadko 
szli do przymusowej pracy. Żydzi na prowincji kontynuowali handel domo-
krążny, zdejmowali opaski i chodzili od wsi do wsi „udając chłopów” tam, 
gdzie nie byli wcześniej znani. Tak działo się nawet w 1942 r. i później – 
był to ich, Żydów wiejskich, sposób wtopienia się w otoczenie, życia „na 
aryjskich papierach”14. 

Dawidek Rubinowicz, chłopiec ze wsi Krajno na Kieleccyźnie, opisał 
lata swojego dojrzewania i dorastania w cieniu wojny, towarzyszącą temu 
i narastająca przemoc, coraz większą biedę, ciągłą wyprzedaż domowych 
sprzętów i ubrań, konieczność wykonywania upokarzających prac przymu-
sowych, nieustanne wyczekiwanie na nowe wiadomości. Pytania, jaki los 
przyniesie jutro absorbowały Dawidka i jego rodzinę dzień i noc. Widział 
on sceny brutalnego bicia, słyszał o morderstwach, o niewolniczej pracy 
w obozie w Skarżysku. Na pytania dotyczące tego okresu wojny Tadeusz 
Markiel, świadek naoczny, a wówczas chłopiec w wieku Dawidka, opo-
wiadał: „Żydów nikt nie ruszał, z tym tylko, że ci Żydzi już nie jechali 
do miasta, nie handlowali z miastem, tylko ważne, żeby powiedzieć, że 
to co mieli – własne oszczędności – przeznaczali tylko na [utrzymanie].  

13 O takich pieszych wyprawach z Krajna do Kielc, Daleszyc lub Bielin pisał np. Dawid Rubino-
wicz. Zarządzenie zakazujące używania rowerów przez Polaków i Żydów ukazało się 28 VII 1942 r.  
i było związane z nasilającym się ruchem oporu.
14 „[…] mimo zaostrzonych zarządzeń wyznaczających miejsce pobytu, wciąż jeszcze przybywają 
Żydzi z powiatu Garwolin i z dystryktu Radom, którzy przebrani za chłopów (zgolone brody, brak 
opaski, chłopska odzież) usiłują tu handlować” (Okólnik naczelnika wydziału spraw wewnętrznych 
w Urzędzie dystryktu warszawskiego do starostów powiatowych i miejskich z 17 I 1942 r. [w:] 
Eksterminacja Żydów na ziemiach polskich w okresie okupacji hitlerowskiej. Zbiór dokumentów, 
oprac. T. Berenstein, A. Eisenbach, A. Rutkowski, Warszawa 1957, s. 125–126).
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Wehrmacht stacjonował w szkole, ale Wehrmacht, w tych dwóch pierw-
szych latach, można powiedzieć, zupełnie nie poszukiwał Żydów. […] Ży-
dzi więc byli, można powiedzieć, niezauważalni, do miasta nie jeździli, 
ubierali się po chłopsku, […] oni w jakiś sposób tak wtopili się, a handel 
nie był taki jak dawniej. […] W tym pierwszym i tym drugim roku, to na-
wet Żydówki i Żydzi, którzy wcześniej chodzili handlować, to już teraz nie 
chodzili, tylko raczej już wieczorami u zaufanych ludzi handlowali, wymie-
niali. Oni starali się być niewidoczni. Dopiero w 1942 r., na wiosnę, myśmy 
słyszeli po raz pierwszy [o ucieczce rodzin żydowskich], właśnie z Gniew-
czyny Trynieckiej, tam gdzie były trzy rodziny, tam nad Wisłokiem”15. 

Okres do 1942 r. to pierwszy etap Zagłady. Wyniszczanie ludności ży-
dowskiej odbywało się w tym czasie pośrednio poprzez ograniczanie jej 
przestrzeni życiowej, odbieranie materialnych podstaw do egzystencji, za-
kaz wykonywania normalnej pracy zarobkowej i przymus wykonywania 
wyczerpującej niewolniczej pracy na rzecz okupanta, izolację – początko-
wo psychologiczną, później fizyczną od reszty ludności, konfiskatę mie-
nia, zarządzenia mające poniżyć, napiętnować i zdehumanizować Żydów 
w oczach polskiego otoczenia. Można jednak stwierdzić, że metody te  
w dużo mniejszym stopniu dotknęły żydowską ludność wiejską niż miej-
ską. Nie na każdą wieś docierała antysemicka propaganda (tablice ogło-
szeniowe z plakatami, ogłoszeniami i obwieszczeniami stały obowiązkowo 
przed urzędem gminnym, w Gniewczynie takiego urzędu nie było) i nie 
wszędzie Żydów brano do niewolniczych prac. 

15 października 1941 r. rozporządzeniem generalnego gubernatora Han-
sa Franka16 Żydom na terenie całego GG nie wolno było pod karą śmier-
ci opuszczać gett lub innych terenów wyznaczonych im do przebywania. 
Wszelka pomoc ze strony „Aryjczyków” była także zabroniona i zagrożona 
najwyższymi sankcjami. W myśl tego „prawa” wieś była dla mieszkają-
cych w niej Żydów ich własnym małym gettem, którego nie wolno już było 
opuszczać. „Jesteśmy teraz uwięzieni jak psy na łańcuchu” – pisze Dawi-
dek. Rozporządzenie z 15 października było pierwszym zwiastunem zbliża-
jącej się zorganizowanej i zaplanowanej akcji bezpośredniej eksterminacji 
– drugiego etapu Zagłady. 

15 USHMM, Oral History Project, call no 283/1–3. Wywiad z Tadeuszem Markielem.
16 Eksterminacja Żydów na ziemiach…, s. 122–123.
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Drugi etap Zagłady

Nadszedł dzień, w którym żydowskie rodziny mieszkające nadal w Gniew- 
czynie musiały opuścić swój własny dom, rzeczy rozlokować po sąsia-
dach, umówić z zaufanymi ludźmi kryjówki – w stodole, stajni, oborze, 
na strychu, w piwnicy, rzadko w domu, wśród ludzi17. Żydzi ukrywali się 
w warunkach trudnych do uwierzenia, w swojej tragicznej codzienności 
stawali się bardziej towarzyszami wiejskich zwierząt hodowlanych niż lu-
dzi… Ostatni „legalny” dzień pobytu we wsi i we własnym domu wyzna-
czały niemieckie rozporządzenia o nakazie „przesiedlenia” do getta. Czy 
wszyscy podjęli decyzje o ukrywaniu się? Z pewnością niektórzy, łudząc 
się niemieckimi zapewnieniami o docelowych „przesiedleniach do obozów 
pracy”, sami zgłosili się do getta w Przeworsku, Sieniawie lub do obozu 
w Pełkiniach. Ci, którzy zdecydowali pozostać we wsi, podjęli najbardziej 
racjonalną z ich punku widzenia próbą ratowania się. Pozostanie na miej-
scu znaczyło pozostanie wśród swoich, wśród znanych sobie dobrze Po-
laków i tylko z ich strony mogła nadejść niezbędna pomoc. Los Żydów 
gniewczyńskich był związany z losem najbliższych skupisk żydowskich, 
których „ostateczna likwidacja” była już przez Niemców przewidziana  
i skrupulatnie, co do dnia, zaplanowana. Zagłada wymagała przecież świet-
nej organizacji i logistyki. Nie znamy dokładnej daty dziennej ani treści 
rozporządzenia o nakazie przesiedlania Żydów z małych wiosek i gmin 
do większych ośrodków w powiecie Jarosław. Markiel mówił, że było to 
wiosną 1942 r. Na terenie dystryktu krakowskiego koncentracja ludności 
żydowskiej w gettach postępowała sukcesywnie od wiosny 1941 r. i trwała 
do lata 1942 r. Pierwsze akcje przesiedleńcze o charakterze eksterminacyj-
nym miały miejsce w marcu 1942 r., lecz do systematycznych wywózek  
z dystryktu krakowskiego do obozu zagłady w Bełżcu przystąpiono nieco 
później, pod koniec maja i w pierwszych dniach czerwca. Pierwsze wy-
wózki dotknęły Kraków, następnie w czerwcu i lipcu Tarnów, Rzeszów  
i Dąbrowę Tarnowską. Deportacje w powiecie jarosławskim zaczęły się naj-
pewniej w pierwszym tygodniu sierpnia. Do grudnia 1942 r. zlikwidowano 
kolejno wszystkie getta we wszystkich powiatach dystryktu krakowskiego 
 

17 O sposobach ratowania się na wsiach zob. przejmujące studium B. Engelking, Jest taki piękny 
słoneczny dzień… Losy Żydów szukających ratunku na wsi polskiej 1942–1945, Warszawa 2011.
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z wyjątkiem getta krakowskiego, które ostatecznie zlikwidowano w dniach 
13–14 marca 1943 r. 

Akcją Reinhardt na Rzeszowszczyźnie kierował SS-Hauptsturmführer 
Martin Fellenz. W powiecie jarosławskim (oraz dębickim, rzeszowskim 
i przemyskim) żandarmerię wzmocniono dodatkowo jednostkami specjal-
nymi 307. batalionu policji rezerwowej pod dowództwem SS-Hauptsturm- 
führera Schallera oraz grupy ćwiczebnej SS z Dębicy. Na koncentrację lud-
ności żydowskiej powiatu jarosławskiego wybrano obóz przejściowy urzą-
dzony w Pełkiniach18, czternaście kilometrów od Jarosławia. W ostatnich 
dniach lipca i z początkiem sierpnia 1942 r. została przesiedlona do Pełkiń 
ludność żydowska z Łańcuta, Leżajska, Żołyni, Radymna oraz innych gett. 
Skoncentrowanych w obozie około dziesięciu tysięcy Żydów deportowano 
do Bełżca – fabryki śmierci19. Część wymordowano na miejscu, między 
innymi na kirkucie w Siedleczce zginęło około dwustu osób. Pozostałych 
Żydów powiatu jarosławskiego umieszczono w getcie sieniawskim i zgła-
dzono na miejscu w sierpniu 1942 r.20 

18 W Pełkiniach istniał obóz dla jeńców radzieckich, podlegający stalagowi w Przemyślu. Niemcy 
zaczęli budować go na kilka miesięcy przed wybuchem wojny niemiecko-sowieckiej. W sierpniu 
istniał tu także obóz przejściowy dla Żydów z powiatu jarosławskiego, około 200 osób rozstrzela-
no w pobliskim lesie Niechciały, resztę wywieziono do obozu zagłady w Bełżcu. Po wojnie ciała 
ekshumowano, znajdują się w zbiorowych mogiłach na terenie Cmentarza Wojennego w Jagielle- 
-Niechciałkach koło Wólki Pełkińskiej.
19 „Ja niżej podpisany po przeczytaniu w gazecie prośby o doniesienie gdzie są groby i kurha-
ny z kośćmi pomordowanych, to donoszę, że w Pełkiniach p[owiat] Jarosław był wielki Lager 
po jeńcach sowieckich, a potem w 1943 r. stał się mordownią narodu żydowskiego z Jarosławia, 
Pruchnika, Sieniawy, Radymna, Przeworska i Kańczugi, gdzie na miejscu gdzie był obóz jest  
do 2 tysięcy poległych dzieci, kobiet i mężczyzn, na których już był siany owies i żyto, a resztę 
bo było około 8 tysięcy to wywieźli do pobliskiego 4 km oddalonego lasu Niechciałki i do cegiel-
nianych dołów do Szuska. A ja jako wróciłem z obozu z Buchenwaldu, mam poczucie ludzkości 
to donoszę, co mi opowiadają naoczni świadkowie, co żyli w sąsiedztwie tego lagru w Pełkiniach, 
gdzie sam teraz chwilowo u brata mieszkam”. (Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego 
w Warszawie (AŻIH), 301/1783, relacja Piotra Kocura).
Dziś w tym lesie, w Jagielle-Niechciałkach (obok wsi Wólka Pełkińska), znajduje się Cmentarz 
Ofiar Hitleryzmu, na jego terenie mogiła zbiorowa ponad pięciu tysięcy jeńców radzieckich,  
a także groby zbiorowe anonimowych ofiar Zagłady – Żydów i Cyganów. Tych pierwszych są  
w Niechciałkach cztery groby zbiorowe z kolejno 46, 26, 41 i 21 ciałami.
20 Hasło „Sieniawa” opracowane przez J. Kraemer, w: Encyclopedia of Camps…, op.cit., s. 572–574.
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Trzeci etap Zagłady

Do wyłapywania uciekinierów i ukrywających się wciągano ludność miej-
scową poprzez system zachęt (nagród), nakazów oraz gróźb i kar. Posłuż-
my się zachowanymi niemal w komplecie aktami gminy Jarosław-wieś 
(sąsiadującej z gminą Tryńcza, której akta z tego okresu uległy zniszcze-
niu). Wynika z nich, że w sierpniu wójt Zygmunt Tyrolski zwołał kilka sesji 
sołtysów. Dwa lakoniczne i złowrogie zapisy z sierpnia 1942 r. to jedyne 
w nich ślady Zagłady21. Pod datą 5 sierpnia 1942 r. protokolant odnotował: 
„sprawa żydowska”, trzy dni później, 8 sierpnia: „sprawa majątków opusz-
czonych przez Żydów”. Dramat rozegrał się więc w dniach 5–7 sierpnia. 
Trzy miesiące później 6 listopada 1942 r., na zebraniu sołtysów ten sam 
wójt po wstępnym zagajeniu „wydał zarządzenie o zwalczaniu bandytów 
oraz band wspólnie z żandarmerią i policją. Wreszcie jako najostrzejszy 
zakaz przechowywania Żydów, oraz wydawania żywności za pieniądze lub 
za darmo pod karą śmierci”22. Wiemy, z lektury akt gminy Jarosław-wieś 
oraz dokumentów dotyczących innych gmin23 (zarządzenia i organizacja 
władz na najniższym szczeblu były wszędzie bardzo podobne), jakimi me-
chanizmami posługiwał się okupant w akcji eksterminacyjnej Żydów, by 
towarzyszyło jej zaangażowanie (mniejsze lub większe, dobrowolne lub 
pod przymusem) lokalnej ludności. Służyły temu m. in. powoływane właś-
nie od 1942 r. tzw. warty nocne, nazywane także strażami. We wsiach i gro-
madach gminy Jarosław-wieś warty zaczęto wystawiać od 6 lipca 1942 r.24, 
podobnie musiało być w gminie Tryńcza, a więc i w Gniewczynie. Teren 
wsi dzielono na rejony, na każde dwadzieścia domów przypadało dwóch 
wartowników; grupą dwudziestu wartowników dowodził jeden wartownik 
rejonowy odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji (imiennego wykazu 
zawierającego imię i nazwisko, numer domu i wiek wartownika) i powiada-
mianie każdego o przypadającej na niego warcie. Sołtys wsi Tryńcza, Józef 
Dec, odnotował: „Dla zapewnienia sobie bezpieczeństwa, Niemcy zażąda-
li zakładników. Chłopi muszą nocami czuwać, ażeby miejscowy cmentarz  

21 APPrz, Akta gminy Jarosław-wieś, 32, Protokoły sesji sołtysów 1941–1944,  b.p.
22 Ibidem.
23 Zob. J. Grabowski, „Judenjagd”. Polowanie na Żydów 1942–1945. Studium dziejów pewnego 
powiatu, Warszawa 2011.
24 APPrz, Akta gminy Jarosław-wieś, 28, Protokoły sesji sołtysów 1941–[19]44, 42, b.p.
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nie powiększył się o kilka grobów”25. Dowódca warty był osobiście od-
powiedzialny za wykonywanie poleceń, w tym i za polecenia związane  
z wyłapywaniem Żydów. Posterunki policji były informowane o sposobie 
zorganizowania warty w danej wsi i o godzinach, w których warta była 
zmieniana. Przepustki nocne wystawiali codziennie sołtysi i tylko tym, któ-
rzy pełnili danej nocy wartę. W obu Gniewczynach liczba wartowników 
wynosiła co najmniej 28 osób26. Wartownicy byli uprawnieni do legitymo-
wania i zatrzymywania kręcących się nocą po wsi osób.

Do akcji tropienia żydowskich uciekinierów, denuncjowania ich na 
polską granatową policję lub żandarmerię niemiecką wciągano także 
ochotnicze straże pożarne (OSP). Liczebność OSP we wsi tak dużej jak 
Gniewczyna wynosiła około 25 osób27. Było dopuszczalne łączenie nocnej 
warty strażackiej z wartą nocną jako taką, wówczas liczba wartowników 
była ogółem nieco większa. Możemy więc zakładać, że nocą, w listopadzie 
1942 r., gdy wyłapano we wsi Gniewczyna największą grupę ukrywających 
się Żydów (jedenaście osób) i umieszczono ich w domu Leiba Trynczera, 
przebywało legalnie, z przepustkami w ręku, na terenie obu części wsi oko-
ło trzydziestu dorosłych mężczyzn, mieszkańców tej wsi. 

Przytoczmy ponownie fragment wywiadu Tadeusza Markiela: „miejsco-
wi, jak oni to mówili, Żydów macali, macali w sensie wzrokowym, musieli 
wiedzieć gdzie kto jest i gdzie kto idzie. […] Żydzi bali się atmosfery, oni 
wyczuwali, że ludzie ich śledzą. Ale myślę sobie, że jeśli ludzie pomagali, 
a pomagali […] to pomagały kobiety, matki dzieciom, i głównie te, które 
kiedyś z tymi Żydówkami handlowały. A poza tym matki miały taki litości-
wy stosunek właśnie do tych rodzin ze względu na dzieci. Ale według mnie 
te matki mogły też przestrzegać: uważajcie, schowajcie się, bo to, bo tamto, 
bo mężczyźni mówią o was, plotkują o was”28. 

Wiemy z zeznania Marii Koniecznej, że Adlerowie ukrywali się u niej 
około czterech miesięcy, wielokrotnie się w tym czasie przenosząc. Przypusz-

25 Archiwum Muzeum w Przeworsku, Zespół Pałacowo-Parkowy, MO-OP-226, J. Dec, Historia 
wsi Tryńcza (pamiętniki sołtysa Tryńczy, rękopis), s. 33.
26 W Gniewczynie Łańcuckiej było 420 gospodarstw z 817 budynkami, w Trynieckiej 156 go-
spodarstw z 253 budynkami (dane za 1939 r.). Liczba mieszkańców w tym czasie wynosiła:  
w Łańcuckiej 1868, w Trynieckiej 689 osób. (APPrz, Akta gminy Tryńcza. Wykaz stanu użytkowa-
nia i zniszczeń na terenie gminy Tryńcza w 1946 r., k. 88; Wykaz szczegółowych szkód wojennych  
w budynkach w poszczególnych gromadach gminy Tryńcza, k. 91.
27 APPrz, Akta gminy Jarosław-wieś, 197, Sprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego 1941–1944, b.p.
28 USHMM, Oral History Project, call no 283/1–3, wywiad z Tadeuszem Markielem.
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czalnie do zmiany kryjówki zostali nakłonieni przez rejonowego komendanta 
straży pożarnej i mieszkańca Gniewczyny, Józefa Laska. Przenieśli się do 
niego z częścią swojego dobytku i jeszcze tej samej nocy zostali przez człon-
ków straży pożarnej ujęci w domu Laska i doprowadzeni siłą do strażnicy, za 
którą służyła „Lejbówka” – zarekwirowany przez nich dom Leiba Trynczera. 
Wyłapano i sprowadzono do jego własnego domu także samego Leibę, jego 
żonę i maleńkie dzieci, ponadto kilka lub kilkanaście innych osób. Oprócz 
wymienionych znalazła się tam jeszcze niewielka grupa osób. Ustalenie do-
kładnej liczby ofiar stało się możliwe dopiero po odnalezieniu w Archiwum 
Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie „Protokołu nr 483–493 o eks-
humacji zwłok znajdujących się na terenie gromady Gniewczyna Łańcucka” 
z 3 listopada 1947 r.29 Markiel mówił o osiemnastu ofiarach, materiały opub-
likowane przez Główną Komisję Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce30 
– o szesnastu (choć podano nazwiska i często błędne dane czternastu osób); 
świadkowie w procesach karnych wspominają o jedenastu. Jak się okazało, 
zeznania te były zgodne ze stanem faktycznym. Nic jednak nie wskazuje, 
by ekshumację przeprowadzono jako czynność procesową i, choć może to 
dziwić, śledczy i sędziowie prawdopodobnie nawet o niej nie wiedzieli31. 
Niemal wszyscy byli zgodni co do jednego: ofiarami były trzy dorosłe ko-
biety, dwóch dorosłych mężczyzn, oraz dzieci32. Jak czytamy w protokole, 
„nie znaleziono żadnych przedmiotów nadających się do identyfikacji zwłok. 
Zwłoki były w pełnym rozkładzie, a ponieważ zwłoki zostały wrzucone do 

29 Polski Czerwony Krzyż. Zarząd Główny, Biuro Informacji i Poszukiwań, Warszawa.
30 Rejestr miejsc i faktów…, s. 29. Informacje na temat ofiar mordu w Gniewczynie ustalono na pod-
stawie akt: Archiwum Głównej Komisji (AGK), Ankieta Okręgowej Komisji Rzeszów „Represje 
na ludności żydowskiej…”; AGK, Sąd Wojewódzki w Rzeszowie (SWR), SWRP 37; Sąd Grodzki  
w Przeworsku, Zg 1/48.
31 Ciała zastrzelonych ekshumowano po wojnie 3 XI 1947 r., jednak w aktach nie ma na ten temat 
żadnej wzmianki. Ciała przeniesiono na cmentarz wojenny w Jagielle-Niechciałkach, do kwatery  
z grobem oznaczonym m.in. numerem 483. O ekshumacji słyszał także Markiel: „Wiem od są-
siadki z naprzeciwka, znajomej mi jeszcze teraz żyjącej, że nie wiem ile lat po wojnie, była ekshu-
macja. Przyjechał samochód, przyjechali jacyś cywile, prokuratorzy pewnie, i przyjechała milicja 
w obstawie, bo bali się, żeby coś miejscowi… nie wiadomo co… I szczątki tych osób wywieźli 
gdzieś, nie wiem gdzie, i nikt we wsi też nie wie, może gdzieś do jakiejś zbiorowej [mogiły]”. 
(USHMM, Oral History Project, call no 283/1–3, wywiad z Tadeuszem Markielem).
32 Archiwum Muzeum w Przeworsku. Zespół Pałacowo-Parkowy, MP-OP-228, Ankieta Zbrodni 
Hitlerowskich w powiecie przeworskim [marzec 1970 r., Główna Komisja Badania Zbrodni Hitle-
rowskich w Polsce]. Ankieta nr 167 wypełniona przez ówczesnego kustosza Muzeum w Przeworsku, 
Józefa Bembenka, dotyczy tej właśnie zbrodni. Bembenek bez podania źródeł swoich informacji 
wpisał do ankiety czternaście ofiar, w tym siedmiu mężczyzn, pięć kobiet i dwoje dzieci.
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grobu jedne na drugich powstała jedna masa, która nie pozwalała oddzielić 
poszczególnych zwłok, jak również rozpoznać ile zwłok było płci męskiej, 
a ile żeńskiej”. Pomimo to, co do tożsamości większości ofiar tej zbrodni 
nie mamy wątpliwości: Leib Trynczer i jego żona Szangla, ich dzieci Leib 
i Leizor33, Symcha Adler, jego żona Gitla z Sandmanów będąca w szóstym 
miesiącu ciąży i ich dzieci: Szymon Józef, Nuchem i Aron nazywany też 
Urysiem34. Tożsamość pozostałych dwóch osób jest nadal nieznana, była to 
najpewniej kobieta z dzieckiem. Nie wiemy również skąd strażacy przypro-
wadzili tej nocy rodzinę Leiba Trynczera. Teresa Łabuza zeznała, że ukrywali 
się jakiś czas „u niejakiej N. Kozyrki w Gniewczynie Łańcuckiej”, a także 
w stajni Jana Koniecznego położonej w polu za wsią.

Strażacy przetrzymywali ujętych prawdopodobnie aż trzy doby, w tym 
czasie dorosłych torturami zmuszali do ujawnienia, u kogo przechowują 
sprzęty gospodarstwa domowego, ubrania, pieniądze, biżuterię. Po wydoby-
ciu tych informacji szli pod wskazany adres i żądali wydania rzeczy grożąc 
„gestapem”. Żydowskich „więźniów” nie przetrzymywano przez cały czas 
w izbach – początkowo więzieni byli w piwniczce pod domem, niestety wy-
kryto, że drążą podkop. Zeznała o tym Teresa Łabuza, świadek w powojen-
nym procesie karnym. Wielką czeluść w piwnicy domu zapamiętał Edward 
Korzeniowski, którego rodzina po wojnie kupiła tę nieruchomość. On sam, 
urodzony wiele lat po wojnie, widział ślady walki o życie z ostatnich dni  
i godzin uwięzionych. „Jeśli chodzi o Żydów, [Korzeniowski] pamięta tylko 
z dzieciństwa swoje wyprawy po ziemniaki do piwnicy. Schodził po scho-
dach i widział czeluść, jakby korytarz. Zapytał matkę, skąd się wzięła ta wiel-
ka dziura – odpowiedziała, że wydrążyli ją trzymani tam Żydzi. Po co? Nie 
wyjaśniła”35. Strażacy czuli się bezkarni, dom stał dosłownie w centrum wsi, 
tuż obok kościoła. Początkowo nawet nie zamykano drzwi „Lejbówki” sko-
ro dwunastoletni chłopiec, jakim był wówczas Tadeusz Markiel, mógł wejść 
do środka, usiąść na ławie i czekać w przerażeniu. Słyszał śmiertelną ciszę  
i dobywające się spod ziemi jęki. Jeden ze strażaków przyłapał go i kopnia-

33 Danych osobowych członków rodziny Trynczerów nie udało się zweryfikować dodatkowymi 
dokumentami archiwalnymi.
34 W Rejestrze miejsc i faktów… podano, że Leib Trynczer miał 43 lata, mnie nie udało się ustalić 
daty jego urodzenia ani żadnych danych dotyczący jego dzieci, były jeszcze zbyt małe, by zostać 
wpisane do szkolnej metryki; błędnie podano, że Gitla Adler miała w chwili śmierci 38 lat – miała 
lat 42; błędnie podano, że Józef Adler miał 12 lat – miał lat 19; błędnie podano, że Uryś Adler to 
była dziewczynka o imieniu Urszula, Uryś w 1942 r. miał lat 12.
35 C. Łazarewicz, Letnisko w domu śmierci, „Polityka” 2010, nr 49.
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kiem wyrzucił na zewnątrz. Teresa Łabuza zeznawała, że dom był otoczony 
przez uzbrojonych partyzantów, którzy chodzili dookoła strażnicy, aby unie-
możliwić Żydom ucieczkę. Skądinąd wiemy, że niektórzy członkowie OSP 
należeli jednocześnie do miejscowej drużyny dywersyjnej Armii Krajowej,  
i dlatego strażacy mieli broń.

Trzeciego dnia zawiadomiono władze. Nie mamy pewności, kto to zrobił: 
jeden ze strażaków, sołtys, czy posłaniec sołtysa, ani kogo zawiadomił: policję 
granatową w Tryńczy, ukraińskie SS z Sieniawy36, czy od razu posterunek 
żandarmerii w Jarosławiu? Zdaniem Łabuzy to Jan Konieczny sprowadził ge-
stapo do wsi, zdaniem świadka Franciszka Kulpy Konieczny dał podwodę 
(czyli był zmuszony udostępnić wóz i konia) i dlatego to właśnie on pojechał 
z granatowymi do Jarosławia sprowadzić żandarmów. Koło południa, gdy 
trwały jeszcze lekcje w szkole, żandarmi przybyli do wsi w asyście jednego 
granatowego policjanta o nazwisku Orzechowski. Wieść szybko rozeszła się 
po wsi, ludzie ciekawi, co się wydarzy, ściągnęli na plac pod kościół, na ulicę 
przed domem Trynczerów. Wśród szkolnych dzieciaków był Tadzio Markiel, 
Józef Siuśta, a także Jan Zamorski. Oddajmy mu głos: „Podczas przerwy ktoś 
krzyknął, że wyłapali Żydów i będą do nich strzelać. Byłem na takie coś cie-
kawy, […] poszedłem z kolegami, ale nie pamiętam, kto więcej był ze mną, 
wszyscy byli zainteresowani, co tam się dzieje. […] Pamiętam dobrze jak 
przyleciałem pod ten dom, a ten dom stał czołem do ulicy, od ulicy było takie 
duże okno. Zaglądam przez to okno, a tam przeważnie widziałem mężczyzn. 
Odganiali mnie stamtąd – »uciekaj, uciekaj!« A z drugiej strony domu było 
mniejsze okienko od tzw. kuchni. A tam w tej kuchni, przez to okienko mniej-
sze zaglądamy i tam widzimy kobiety i dzieci żydowskie, zapłakane, proszą 
żeby im jakoś pomóc, ale co my mogliśmy zrobić. Co chwilę wychodził jakiś 
mężczyzna, ale nie pamiętam, kto to był, bo ciągle przeganiali nas żeby nie 
zaglądać. […] My na chwilę odchodziliśmy, a potem [z] powrotem zagląda-
liśmy. Nagle słyszymy, że dano znać i że gestapo ma przyjechać i będą tych 
Żydów rozstrzeliwać. Pomyślałem, że nie mogę tego przeoczyć, chowałem 
się po bokach i cały czas wytrwałem. Minęło może z godzinę, kiedy przy-
jechało gestapo, i jak sobie przypominam, jeden był też granatowy policjant  
z nimi. Gestapowców mogło być dwóch lub trzech, ale tego nie jestem  
w stanie sobie przypomnieć, bo zaglądałem ukradkiem, bo gestapo to się 

36 Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej (AIPN), RZ 359/35, protokół przesłuchania Jana Ryfy 
z 16 II 1949 r., k. 52–53.
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każdy bał. […] Kiedy gestapo przyjechało, weszło do środka. Byli około pół 
godziny w środku, tam gdzie Żydzi przebywali. Potem gestapowcy zaczęli 
wychodzić na zewnątrz, przed dom. Wtedy pomyślałem, że coś się będzie 
działo. A już wcześniej ktoś mi powiedział, żebym zobaczył, że za domem 
jest dół. Pobiegłem z drugiej strony od ulicy, a tam był dół wykopany duży, 
przy samej ścianie domu. Pomyślałem, że to będzie chyba grób. Później, jak 
gestapowcy wyszli, a jeden się oddalił na jakieś cztery–pięć metrów od domu, 
gdzie obok była okrągła studnia w betonie. A on sobie tak koło tej studni stanął 
i wtedy zaczęli wyprowadzać tych Żydów. Do dzisiaj to widzę: w drzwiach 
Żyd stawał, a gestapowiec koło studni strzelał. I Żyd padał przed drzwiami.  
I tam był taki Walenty Miara, nawet niedaleko mieszkał, on był taki nieduży 
i tęgi, trochę biedny, żebrał po domach, wszędzie go można było spotkać, 
czasem coś pomógł żeby coś dostać od kogoś. Jego zaangażowali do ściąga-
nia tych… […] I jak jakiś Żyd dostał strzał, padał przed drzwiami na schodki, 
które tam były, a ten Miara zaraz łapał za nogi i ciągnął do tego dołu i tam 
wrzucał. I tak po kolei tych paru Żydów wyciągali. Później była jakaś przerwa 
i nie wiem, co się stało z dziećmi, bo nie widziałem, jak strzelali do dzieci. Nie 
pamiętam czy nas odgonili, czy coś innego się stało… […] Przypuszczalnie 
w środku przy drzwiach był granatowy policjant i chyba jeden albo dwóch 
gestapowców, bo gestapowiec tylko jeden stał na polu. Wszyscy pozostali byli 
w środku. […] Przy tym co byłem to chyba pięć–sześć osób [wyprowadzo-
no], potem nie pamiętam, czy nie mogłem już patrzeć, czy mnie odgonili, że 
jak były dzieci rozstrzeliwane tego nie widziałem, chociaż byłem ciekawy, 
jak to się stało. Nie poszedłem jednak do domu, ale gdzieś tam krążyłem, że 
jeszcze widziałem na sam koniec, jak Żydów w dole zasypali ziemią, a ktoś 
powiedział: »chodźcie zobaczyć, ta ziemia się aż rusza«. Rzeczywiście, jak 
podszedłem, ta ziemia tak chodziła. Żydów w dole składali jeden na drugiego, 
widocznie było tak, że po jednym strzale nie wszyscy byli martwi. Czasem 
może Żyd padał ze strachu, a oni go od razu do dołu wrzucali i tak to było37.

Strzelali ukraińscy żandarmi, prawdopodobnie jedną osobę zastrzelił 
policjant granatowy Orzechowski, z ciał przed wrzuceniem do dołu buty na 
rozkaz niemiecki ściągał Franciszek Mazur. Do kopania dołu i ściągania doń 
ofiar za nogi zmuszono Walentego Miarę. Zgarniał dłońmi zastygłą krew  
i także zanosił do dołu. Zbrodnia w domu Trynczerów była jedyną, za którą 
po wojnie stanęli przed sądem członkowie miejscowej ochotniczej straży 

37 Ibidem.
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pożarnej (Józef Konieczny, Jan Skitał, Józef Lasek38), ale nie była jedyną, 
jaka miała miejsce w Gniewczynie. Wśród tych, którzy zginęli, a o których 
losie wiemy tak niewiele byli Nuchem Sandman, Mala – matka Nuchema 
z młodszym synem Herszem, Abramek z ojcem39, Rachela Russ z synem – 
zastrzeleni w lesie, ponadto rodzice, dwie siostry i brat Teresy i Bronisławy 
z domu Russ, Berta Magenheim – matka Braindli zastrzelona u kogoś „na 
ogrodzie”, jej mąż Izrael i brat zastrzeleni na Sanie, Chaim Sandman – ku-
zyn Feigi Adler, który zginął w grudniu 1942 r. w Grząsce w niewyjaśnio-
nych okolicznościach. Ponadto „troje osób próbowała przechować pewna 
gospodyni o nazwisku M. w Gniewczynie Trynieckiej, ale jej brat naprowa-
dził żandarmów, którzy zastrzelili ich w lesie, po drodze do Wólki [Ogryz-
kowej]”. Nie wiemy, kim byli, jak się nazywali. Wymieńmy w końcu Leibę 
Russa, ojca trzech synów, najbardziej pobożnego Żyda we wsi. Zginął jako 
ostatni z ukrywających się, w marcu 1943 r. lub 1944 r., przed śmiercią był 
męczony, potem zastrzelony w lesie przez żołnierzy miejscowego podzie-
mia40. Razem z jedenastoma zamordowanymi w domu Trynczerów jest to 
trzydzieści ofiar. Ciała większości z nich nie były ekshumowane, leżą na-
dal tam, gdzie podczas wojny zostały zakopane. W protokołach ekshuma-
cji przeprowadzonych na terenie powiatu Przeworsk w latach 1947–194841 
czytamy, że wydobywane z ziemi ciała były w stanie daleko posunięte-
go rozkładu, bez ubrań i najczęściej bez jakichkolwiek przedmiotów po-
zwalających na identyfikację ofiar. Wydobywano je z ziemi ogrodów42, 

38 AIPN, GK Rz 359/35-38. Wszyscy oskarżeni za tę zbrodnię zostali ostatecznie uniewinnieni. 
39 Z zeznania Walentego Pietraszka dowiadujemy się, że w ostatnim okresie przed śmiercią 
ukrywali się u Józefa Koniecznego, Abramek był zatrudniony do pasania bydła. Niemców do ich 
kryjówki miał przyprowadzić brat Józefa, Jan Konieczny; zob. dok. 5. 
40 Zob. Archiwum Yad Vashem (AYV), 0–33/2184, Listy z 1983 r. Teresy Stramy i Jana Ryfy do 
Williama Wolfa mieszkającego w Nowym Jorku (publikowane w: T. Markiel, A. Skibińska, op. cit.).
41 Polski Czerwony Krzyż. Zarząd Główny, Biuro Informacji i Poszukiwań (kopie protokołów 
ekshumacji w posiadaniu autorki).
42 Ciała sześciu kobiet i dwóch mężczyzn ekshumowano z ogrodu Józefa Ulmy w Markowej 
8 X 1947 r.; ciała czterech kobiet i trzech mężczyzn z ogrodu Bienia Millera 9 X 1947 r. Całą 
pięcioosobową rodzinę Wursztelów z gromady Dębów (Wolfa, Helę i ich córki Chanę, Cymę 
i Leję) ekshumowano z należącego do nich ogrodu 11 X 1947 r. Ciała Edli Wursztel i jej trzynasto-
letniego syna Szmulika ekshumowano z pola Stanisława Dudki z Wólki Małkowej (zob. rozdział 
„Ocaleni”). Członków rodziny Nadel (Jankiela, Pesię oraz ich córki Miechel, Mendlę i Manię), 
a także Mendla i Sarę Szychman ekshumowano z należącego do Jankiela ogrodu w Pantalowicach 
16 X 1947 r. Siedem ciał ekshumowano 23 X 1947 r. z ogrodu Józefa Magierchaja w gromadzie 
Mirocin, byli to: małżeństwo Tojba i Józef Rozenberg, Leja Frenc (żona Jankiela) i Chana Frenc, 
Estera Trynczer i dwie inne niezidentyfikowane kobiety. Dziewiętnaście ciał wydobyto z ogrodu 
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bydlęcych grzebowisk43, pól44, łąk i polan45, lasów46, skarp rzecznych47, ro-
wów48. Pochowano ich w bezimiennych zbiorowych grobach na cmentarzu 
wojennym w Jagielle-Niechciałkach.

przy ulicy Węgierskiej w Kańczudze 27 X 1947 r. W trakcie kolejnych ekshumacji przeprowadzo-
nych w tym miejscu 31 X i 4 XI tego samego roku wydobyto kolejnych dwadzieścia dziewięć ciał. 
Z ogrodu należącego do Szyfmana w Kańczudze wydobyto 28 X 1947 r. osiemnaście ciał. Tego 
samego dnia ekshumowano siedem ciał z ogrodu Krögera z Kańczugi; jedną z pogrzebanych tam 
osób był Rajsfeld. Z ogrodu Walentego Kiszki w Urzejowicach 31 X 1947 r. ekshumowano ciało 
nieznanego z nazwiska Żyda, a 11 X 1947r. ciało nieznanej z nazwiska Żydówki z „ogrodu poży-
dowskiego” w gromadzie Studzian.
43 Trzydzieści trzy ciała ekshumowano z takiego grzebowiska w Markowej 8 i 9 X 1947 r., ciało 
Izaaka Zacharchafta wydobyto z grzebowiska w Białobokach 11 X 1947 r.
44 Dwanaście ciał kobiet i mężczyzn wydobyto z ziemi na polu Tadeusza Majchra z groma-
dy Pantalowice 16 X 1947 r. Sześć ciał nieznanych Żydów i Żydówek wydobyto 11 X 1947 r.  
z pola Gargały odległego o 4 km od gromady Gać. Dwa ciała nieznanych Żydów z pola Stanisława 
Niemczyckiego z Huciska Jawornickiego wydobyto 15 X 1947 r. Dziewięć ciał, w tym Samuela 
Jarosławicza, wydobyto z pola Stanisława Śliwy z gromady Studzian 11 X 1947 r. Czterech człon-
ków rodziny Gams (Abrama, Josifa i dwóch nieznanych kobiet) wydobyto z pola Adama Sikory 
i Marcina Mikuły w gromadzie Urzejowice 31 X 1947 r. Na własnym polu zastrzelono małżeństwo 
Nasan z Ujeznej – Jankiela i Fejgę; ich ciała wydobyto 25 X 1947 r. Na polu Jakuba Kapusty 
w Mokrej Stronie na przedmieściu Przeworska zginął Moszko Wajnsztok i jeszcze siedmioro ko-
biet i mężczyzn, ich ciała ekshumowano 3 XI 1947 r. Na polu Pawła Kapusty w Urzejowicach 
zastrzelono młodego mężczyznę – Nafulę Engiberta, ciało ekshumowano 31 X 1947 r. 
45 Pięć ciał członków rodziny Gams (Arona, Moszko, Izaaka, Abrama i Mordko) ekshumowano 
z łąki pofolwarcznej w Wojciechówce, gmina Dębów 11 X 1947 r., ciało nieznanego mężczyzny 
wydobyto z polany zwanej Dębina przy lesie w gromadzie Łopuszka Wielka 13 X 1947 r.
46 W lesie należącym do Magdaleny Błaszczak w gromadzie Tarnawka zginął Chaim Fleischer 
z jedenastoletnim synkiem, ich ciała ekshumowano 13 X 1947 r. Z lasów państwowych gromad 
Maćkówka, Łopuszka Wielka, Gorzyce (las Przymiarki), Tryńcza oraz Sietesz w powiecie prze-
worskim ekshumowano w październiku i listopadzie 1947 r. łącznie czterdzieści ciał; część ofiar 
zidentyfikowano na podstawie informacji uzyskanych od okolicznych mieszkańców: małżeństwo 
Esterę i Arona Zylbermanów, ich syna Markusa i córki Chanę i Libę, siostry Idę, Chawę i Etlę 
Aszyn, małżeństwo Fryznerów – Machlę i Izaaka i ich półtorarocznego synka Lipę, pięciu 
członków rodziny Goldman: Salomona, Kojlę, Bejlę, Leiba i nieznanego z imienia dwunastolet-
niego chłopca, ponadto Mendla Barucha. W dniach 11–13 I 1948 r. ekshumowano sto dwadzieścia 
jeden ciał z lasu gromady Jagieła; „po resztkach dowodów znalezionych, porozrywanych i mocno 
uszkodzonych ustalono, że byli to Żydzi z powiatów: przeworskiego, jarosławskiego, łańcuckiego, 
rzeszowskiego oraz ze Stalowej Woli” (Polski Czerwony Krzyż. Zarząd Główny, Biuro Informacji 
i Poszukiwań , Protokół PCK Oddział w Przeworsku spisany dnia 13 I 1948 r.). Na podstawie 
szczątków dokumentów ustalono tożsamość Ajzyka Langzama urodzonego w 1917 r. w Dębowie, 
Abrachama Zimermana z Przeworska i Abrachama Trynczera syna Mojżesza z Gorliczyny.
47 Ciała kobiety i mężczyzny wydobyto ze skarpy obok młyna Tuziaka w gromadzie Manasterz 
13 X 1947 r.
48 Ciała trzech osób: Józefa Lejdenfelda, Arona i Fajwela Maj wydobyto 17 X 1947 r. z rowu obok 
cmentarza rzymskokatolickiego w gromadzie Krzeczowice.


