
Przedwojenny Przeworsk
w rysunkach i wspomnieniach 

Pana Andrzeja Świtalskiego 



Pan Andrzej Świtalski urodził się 25 lipca 1932r. 
w Przeworsku. Jest emerytowanym pracownikiem 

kolejowym, absolwentem Liceum Ogólnokształcącego 
im. Władysława Jagiełły, człowiekiem całym życiem 

związanym z naszym miastem. Aktywnie działa na jego 
rzecz.  Darząc je wielką sympatią niejednokrotnie pisał  
o jego historii i zabytkach, często ilustrując własnymi 

rysunkami. Jak sam stwierdza jest plastykiem 
samoukiem, interesującym się rysunkiem i grafiką, 

a także historią.



Synagoga
„Rozrastająca się żydowska gmina (…) Przeworska, chcąc
trwale zaznaczyć swoją obecność w mieście, zbudowała
w latach 1626 - 1629 własny ośrodek religijnego kultu –
synagogę.”





„Stanęła ona na 
parcelacji między 
ulicami: Ratuszową 
i Długą. Był to okazały, 
murowany budynek –
posiadający cechy 
barokowej architektury 
z renesansowym 
dachem krytym 
grotami.” 



„Na przestrzeni dziejów 
nieoszczędzany synagogi 
groźne i liczne pożary, 
jakie nawiedzały 
Przeworsk. (…) 
Najgroźniejszym jednak 
w skutkach okazał się 
pożar z września 1939 
roku, wywołany 
przez niemieckich 
okupantów. Po nim 
synagoga nie powstała 
już z popiołów.”



„Wróćmy do atmosfery 
charakterystycznej dla 
świątecznego dnia –
szabasowej soboty (…) 
ze wszystkich stron 
w kierunku synagogi 
ciągnęły powoli 
i dostojnie liczne postacie 
starozakonnych, 
w długich czarnych 
i błyszczących chałatach, 
przepasanych czarnymi 
sznurami w nakryciach 
na głowach zwanych 
szabasówkami.”



Ulica Kazimierzowska 

„Dziwnie egzotyczny był ten świat (…)”



„Każdy skrawek nie zabudowanej jeszcze przestrzeni był
wykorzystywany i przysposabiany do prowadzenia różnego
rodzaju działalności handlowej (…). Dowodem doprowadzonej
do perfekcji przedsiębiorczości i przebiegłości Żydów była
również typowa dla tej ulicy ‘architektura’.”



„Budujący tu 
swoje domy 
najczęściej 
klecili tylko 
trzy ściany-
i takim to 
przemyślnym 
sposobem 
,,oblepiono” 
zabytkowy 
obronny mur.”



„Mieszkający tam Żydzi (…) dodawali ulicy jeszcze bardziej 
egzotycznego uroku. W powietrzu unosił się specyficzny fetor cebuli 

i słychać było wieczny szwargot handlujących.”

„Ulica była ciasna, podwórko małe i wąskie, pełne rozmaitych 

przybudówek, szop, szałasów i kramów wiele. Budowano głównie z 
drewna , zatem o częste pożary nie było trudno.”





Kamienica miejska nr 2

„W miejskiej kamienicy 
mieszkali nowi lokatorzy 
– na parterze 
zainstalowała się 
Składnica Kółek 
Rolniczych obok fryzjer 
męski MANDELZAFT. 
Dalej był rzeźnik 
Stanisław Twardowski. 
Narożny sklep żelazny 
prowadziła Tauba 
Brenner.”



Sąsiadująca z nią kamienica żydowska

„Kiedy została zbudowana [właściciel] 
natychmiast uruchomił na parterze dwa sklepy 

(…). Za czasów mojej młodości w wspomnianych 
lokalach znajdowały się: żydowska drukarnia 

Sztarusa i cukiernia ‘U Gryski’, którą wspominam 
z sentymentem, bowiem biegałem tam nieraz 

kiedy udało się wyciągnąć od matki parę groszy 
(…) zmieniając ściskane w garści grosze na 

łakocie. Najczęściej prosząc o lody w muszelkach, 
których smak pozostał do dziś (…).”



Sąsiadujące z kamienicami domy

„W sąsiednim domu znajdował się hotel (…). 
Nazwano go „Hotelem Nędzy”, co też oznaczało 

jego standard, jednak to wcale nie przeszkadzało 
właścicielowi. On od lat świadczył te usługi, 

przynoszące mu zysk. Żydzi, którym na drodze ich 
interesów wypadł Przeworsk, znajdowali tam 

zawsze miejsce dla siebie, by złożyć do snu 
utrudzone ciało.” 

„Ta waląca się rudera trwała niepoprawiana przez 
lata, chyląc się coraz bardziej i opierając się 

o stojącą w sąsiedztwie żydowską kamienicę.”



„Kolejny stojący obok dom wbudowany był już w miejski mur 
obronny, który łukiem od północnej strony otaczał miasto.

W domu przy 
murze jak 
wspominał 
Paweł 
Stepkiewicz 
znajdował się 
urząd, gdzie 
Sussman
Weissberg
prowadził 
metrykalne 
księgi 
miejscowych 
Izraelitów.”



Ulica Fijakierska

„Tamtymi bowiem laty, obok starego sądu
wyznaczyli sobie postój fiakrzy – było ich kilku.
(…). W większości profesją tą trudnili się
przedstawiciele wyznania mojżeszowego.

Zapewnie nie 
jeden  z tych 
którym wypadło 
korzystać z ich 
usług, zapytany 
przyznał by że 
byli niezbędni.”



Mykwa – łaźnia żydowska

„Od 1750 roku funkcjonowała mykwa – łaźnia 
żydowskiej gminy zbudowana w tym celu przy ulicy 

Kańczudzkiej. Z łaźnią łączyło się głośne niegdyś 
zdarzenie, kiedy zaszła konieczność zrobienia tam 

nowej podłogi (…).  Jedni chcieli by zrobić ją z desek 
heblowanych, drudzy mieli przeciwne zdanie. 

Przeciągające się jałowe dysputy przeciął rabin 
stanowczą salomonową decyzją godząc 

zwaśnionych. Zdecydował definitywnie, że podłoga 
ma być heblowana, choć jednak tę heblowaną stronę 
umieścić należy do wewnątrz. Tak też zgodnie z jego 

wolą, będącą dla żydowskiej gminy rozkazem 
uczyniono.” 



Kirkut – cmentarz żydowski

„Niegdyś ogrodzony był solidnym choć nieco szpetnym 
murem z masywną topornie wykonaną drewnianą 
bramą pomalowaną w jaskrawo żółtym kolorze –
zawsze uchyloną. Ponad otaczający mur wyrastały 
stare dorodne drzewa, które jak mówiono nie było 

wolno wycinać. Obrastały go pnące krzewy (…), 
co dodawało tajemniczo urokliwej krasy.” 

„Nieomal jednocześnie z zagładą synagogi dokonali 
okupanci zniszczenia, położonego nieopodal kirkutu. 

Barbarzyńsko powyrywane stare nagrobkowe 
kamienie rozbito, brukując nimi plac składowy 
w cukrowni oraz część wiodącej do niej ulicy.”



Na podstawie wspomnień i rysunków Pana 
Andrzeja Świtalskiego, prezentację 
wykonali: Tomasz Cynk, Dorota Horodecka, 
Patrycja Mędroń


