


19 sierpnia 1942 roku to jedna z 
najtragiczniejszych dat w historii Mszany 
Dolnej i okolic. Tego dnia praktycznie 
zakończyła się historia mszańskich Żydów. 
Teraz już tylko my możemy dbać o ich 
pamięć.





1 maja 1941 roku Niemcy rozstrzelali 
grupę 22 Żydów przy ulicy Ogrodowej. 
To jednak miał być dopiero wstęp do 
zaplanowanej przez nich całkowitej 
likwidacji Żydów w Mszanie Dolnej. 
Żydów, którzy w momencie wybuchu 
wojny stanowili ok. 25% mieszkańców 
tej miejscowości.

https://pokrakus.wordpress.com/2018/01/10/mszana-dolna-mogila-zydow-przy-ul-ogrodowej/




19 sierpnia 1942 roku Niemcy kazali się zgromadzić 
wszystkim Żydom mieszkającym w getcie w 
Mszanie Dolnej na terenie zwanym Pańskie. 
Mówiono, że Żydzi zostaną przesiedleni do getta w 
Nowym Sączu. Do akcji likwidacji getta przysłano 
oddział Gestapo z Nowego Sącza, którym kierował 
Heinrich Haman. Niemcy przeprowadzili selekcję 
młodych osób i w konsekwencji wybrali ok. 120 z 
nich, których przesiedlono do Limanowej. Całą 
resztę – czyli, jak podają źródła, 881 osób, choć wg 
niektórych mogło ich być nawet ponad tysiąc –
przeprowadzano na tyły położonej nieopodal 
fabryki konserw.





Dzień wcześniej burmistrz Mszany Dolnej, mianowany przez 
Niemców volksdeutsch Władysław Gelb zarządził wykopanie na 
Pańskim dwóch wielkich dołów. W dzień egzekucji 881 Żydów 
było prowadzonych grupami na miejsce śmierci. Relacje mówią, 
że nakazano im się rozbierać, a następnie szli nago z rękami 
założonymi na tył głowy, ku dodatkowemu upokorzeniu. Nago 
musieli pokonać odcinek dziś nazwany aleją Pamięci Ofiar 
Holocaustu. Na końcu, w wąwozie Pańskie rozstrzeliwano ich 
nad dołami. Jak możemy przeczytać na stronie Urzędu Miasta 
Mszana Dolna: Przez osiem godzin niemieccy żołdacy, 
przepijając wódką, mordowali jednym strzałem starców i 
kobiety, zaś dzieci żywcem wrzucali do dołu, na kotłujące się 
tam ciała już zamordowanych – „na dzieci szkoda nam było kul”, 
powie później przed norymberskim Trybunałem dowodzący 
masakrą esesman o nazwisku Haman.







Z Zagłady cudem ocalał Moses Aftergut, 
wówczas kilkunastoletni chłopak. 
Niestety zginęła wówczas cała jego 
rodzina. Niestety, Moses Aftergut nie 
doczekał obchodów 75. rocznicy Zagłady 
mszańskich Żydów w 2017 roku. Odszedł 
w roku 2016, w wieku 89. lat.
Dziś miejsce jest zadbane. Mamy tablice 
informacyjne o historii tego miejsca, do 
pomnika prowadzi alejka nazwana aleją 
Pamięci Ofiar Holocaustu. Oby więc 
Pamięć przetrwała jak najdłużej.
















