
Przedwojenny Przeworsk

widziany oczami Basi Rosenberg



Basia Rosenberg  była polską 

Żydówką z Przeworska. 

Urodziła się 5 sierpnia 1923 roku. 

Miała trójkę starszego rodzeństwa: 

siostrę Leę oraz dwóch braci -

Józefa i Lazara. Była najmłodszym 

dzieckiem przeworskiego kupca                           

Herscha i jego żony Feigi . 

Rodzina żydowska z Przeworska



Rodzina Rosenbergów mieszkała w centrum Przeworska, przy Rynku 36, 

w dużej murowanej kamienicy, w której oprócz pokoi mieszkalnych 

mieściła się hurtownia cukru i sklep korzenny. 

Południowa pierzeja Rynku, 



,,Dzienniczek Basi Rosenberg”
jest unikalnym, widzianym 
oczami  15-letniej żydowskiej 
dziewczyny zapisem                     
życia małego polskiego 
miasteczka położonego na 
terenie dawnej Galicji                         
w przededniu wybuchu                       
II wojny światowej i w 
pierwszych dniach okupacji.



O pamiętniku… 

Pamiętnik Basi Rosenberg  

został wydany pod nazwą                                            

,,Dzienniczek Basi 

Rosenberg” . 

Nie zachował się w całości.                              

Składał się on z dwóch 

zeszytów. Pierwszy z nich 

najprawdopodobniej zaginął. 

Drugi został przypadkowo 

odnaleziony w 1958 roku,                                      

w trakcie robót ziemnych . 

Rękopis Basi 



Żydzi w Przeworsku zaczęli osiedlać się już pod koniec XV w.                 

Przed wojną stanowili ponad 21 % ogółu ludności miasta                                                
( ok. 1500 Żydów, na podst. spisu ludności z 1934 r.).

Panorama Przeworska,     

przed wojną  



Ul. Kazimierzowska, w całości zamieszkana przez Żydów,       

lata 20. XX wieku



Ul. Szkolna (również licznie zamieszkiwana przez Żydów), 

widok z wieży kościelnej, lata 40. XX                                                                                                               

(Żydzi zamieszkiwali także w innych częściach miasta : przy Rynku, przy Placu  Mickiewicza,                                   

przy ul. Krakowskiej, przy ul. Kolejowej )



Synagoga w Przeworsku, 1934r. 



Synagoga , widok od pl. Mickiewicza lata 20. XX wieku



Synagoga, widok od strony wschodniej, lata 20. XX wieku



Wnętrze synagogi, lata 20. XX w



.

Synagoga, dom rabina i biblioteka żydowska, lata 20. XX wieku



Przedsionek synagogi, przed wejściem 

stoi klucznik Mechel Stockman, pocz. XX wieku
Dom rabina, 1935 r



Drukarnia żydowskiego handlowca Markusa Straussa, lata 20. XX w. 

Większość przeworskich przedsiębiorstw  i sklepów posiadali Żydzi. 



Fragment dawnej zabudowy Przeworska, witryny sklepowe, pocz. lat XX



Targ przed 

ratuszem,                     

lata 30. XX 



Grupa ortodoksyjnych Żydów 



Burmistrz miasta Walenty 

Rybacki w towarzystwie  

rabina Eliasza Fränkla

( pierwszy z prawej)                           

i  przewodniczącego kahału 

Szulima Aszkenazego ,

okres  między wojenny 



Pożar ul. Kazimierzowskiej i północnej pierzei Rynku, 

kwiecień 1930 r.



Ul. Fiakierska, kwiecień 1930 r , Żydzi ze spalonych domostw 

ul. Kazimierzowskiej



Życie kulturalne przeworszczan w dwudziestoleciu międzywojennym skupiało się                           

w trzech organizacjach:  Towarzystwie Mieszczan Chrześcijańskich ,,Gwiazda”,

Towarzystwie Gimnastycznym ,,Sokół” oraz Towarzystwie Szkoły Ludowej.                                    

Do niektórych z nich należała   ludność żydowska.  

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, lata 30. XX w



Przeworska gmina żydowska przed wojną posiadała:                                  

Synagogę (z lewej strony ratusza, pomiędzy ulicą Kazimierzowską, 

a placem Mickiewicza, ) 

Mykwę ( łaźnia liturgiczna – obecnie Gabinet Weterynaryjny 

Pod św. Hubertem)

Kirkut (cmentarz- obecnie dworzec autobusowy), 

Kahał (zarząd gminy żydowskiej , znajdował się przy synagodze)                 

Chajder (szkoła podstawowa dla chłopców).



Rynek, widok z wieży kościoła parafialnego na synagogę, ratusz i kościół 

oo. Bernardynów, lata 30. XX w 

Synagoga



Pożar synagogi ,synagoga po podpaleniu przez Niemców,  

12 września 1939r . 



Ruiny synagogi, wrzesień-październik 1939r.

Okupacja niemiecka zakończyła żydowską kartę historii naszego miasta. 



Ruiny synagogi, wrzesień-październik1939r. 



Ruiny synagogi, wrzesień-październik 1939 r



Wnętrze zniszczonej synagogi, marzec 1940 r 



Zniszczony mur obronny przy ul. Kazimierzowskiej, ok. 1940 r. 



Miejsce po synagodze , z tyłu ratusza, pomiędzy ulicą Kazimierzowską,              

a placem Adama Mickiewicza, w tej okolicy znajdowała się synagoga,



Dziś w Przeworsku nie ma praktycznie żadnych śladów dawnej, tak przecież 

licznej obecności ludności żydowskiej w mieście, prócz znajdującego się na 

dawnym cmentarzu żydowskim (obecnie dworcu autobusowym), godnego 

pożałowania pomnika upamiętniającego ofiary Holokaustu. 



KONIEC


