Wst p
Ósmy z kolei tom edycji materia ów z Archiwum Ringelbluma zawiera wiadectwa
dotycz ce losów ludno ci ydowskiej na terenach wcielonych do Rzeszy: w Okr gu
Rzeszy Gda sk-Prusy Zachodnie, rejencji ciechanowskiej i na Górnym l sku. Na
tom sk adaj si g ównie relacje uchod ców, zmuszonych do opuszczenia swoich
domów w pierwszych tygodniach wojny, oraz osób obj tych akcj koncentracji
ydów w wi kszych o rodkach na ziemiach nale cych do Rzeszy i przesiedlania
ich z tych terenów do Generalnego Gubernatorstwa. Plan wysiedle ludno ci ydowskiej z opisywanego terytorium realizowano z przerwami od ko ca 1939 do pocz tków 1941 r. Zbiór ukazuje równie ycie codzienne ludno ci w tym okresie. Oprócz
relacji w tomie znalaz y si jedynie trzy dokumenty o odmiennym charakterze: list
Davida Jonasa, przewodnicz cego Gminy ydowskiej w Gda sku do Maximiliana
Jezierskiego, pracownika ekspozytury HICEM w Warszawie (dok. 6), za wiadczenie o zatrudnieniu Szymona Wiewiórki z Dobrzynia nad Wis (dok. 15), oraz Biuletyny Kierownika Rad Starszych Gmin ydowskich w Ost-Oberschlesien (dok. 48).
W wi kszo ci relacje zebrane w tomie dotycz okresu od pierwszych dni wojny
do lutego i marca 1941 r. (s to opisy wygnania ydów z P ocka i Drobina). Wyj tek stanowi wspomniany list Davida Jonasa, opatrzony dat 8 lipca 1942 r. W wielu
dokumentach mo na spotka wspomnienia si gaj ce okresu przedwojennego, krótkie szkice z historii opisywanych miast czy relacje z przygotowa do wojny.
Najwi kszy wybór dokumentów mamy z rejencji ciechanowskiej. S to relacje z nast puj cych miast: Chorzele, Drobin, M awa, Nasielsk, P ock, Przasnysz,
Pu tusk, Raci , Serock, Sierpc, Strzegowo, Zakroczym i uromin. Niewiele mniej
dokumentów dotyczy Okr gu Gda sk-Prusy Zachodnie. S to relacje pochodz ce
z Brodnicy, Bydgoszczy, Dobrzynia nad Wis , Gda ska, Gdyni, Golubia-Dobrzynia, Grudzi dza, Lipna, Lubicza, Rypina, Sk pego i Torunia. Z Prowincji l sk
pochodzi tylko jeden dokument. Z Okr gu Gda sk-Prusy Zachodnie najwi cej
dokumentów dotyczy miast rejencji kwidzy skiej. W rejencji ciechanowskiej najobszerniej zosta y opisane losy ludno ci P ocka, Serocka i Sierpca.
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Znakomita wi kszo umieszczonych w niniejszym tomie dokumentów nie
by a wcze niej publikowana. W „Biuletynie IH” ukaza a si relacja z Rypina1
(dok. 18). Fragmenty relacji dotycz cych Lipna, P ocka i uromina (dok. 13, 14,
25, 47) znajduj si w tomie Archiwum Ringelbluma. Dzie po dniu Zag ady2.

Podzia geograﬁczny terenów wcielonych do Rzeszy
W wyniku agresji Niemiec i ZSRR na Polsk we wrze niu 1939 r. oraz po ustaleniu granicy niemiecko-sowieckiej Adolf Hitler dekretami z 8 i 12 pa dziernika
wcieli zachodnie terytoria Polski do Rzeszy. Anektowano dawne województwa:
pomorskie, l skie, pozna skie, ódzkie, pó nocn i zachodni cz Mazowsza oraz
Suwalszczyzn . Z pozosta ych terenów zaj tych przez Niemcy utworzono Generalne Gubernatorstwo.
Obszar anektowany przez Niemcy obejmowa terytorium 94 000 km2, zamieszkany przez ok. 10 mln ludzi. Wprowadzono na nim nowy porz dek administracyjny.
Ziemie te podzielono na tzw. Reichsgaue (okr gi Rzeszy): Okr g Rzeszy Pozna
(Reichsgau Posen), przemianowany w styczniu 1940 r. na Kraj Warty (Warthegau),
i Okr g Rzeszy Gda sk-Prusy Zachodnie (Danzig-Westpreussen). Rejon Ciechanowa, jako rejencja ciechanowska (Regierungsbezirk Zichenau), i Suwa ki zosta y
podporz dkowane administracyjnie istniej cej wcze niej prowincji Rzeszy Prusy
Wschodnie (Ostpreussen). Województwo l skie wraz z Zag biem D browskim
i Chrzanowem wcielono do Prowincji l sk (Provinz Schlesien).
Do 25 pa dziernika 1939 r. w adz na zaj tych terenach sprawowa zarz d
wojskowy. Przy naczelnym dowództwie ka dej z pi ciu armii, które zaatakowa y
Polsk , istnia oddzielny aparat administracyjny i policyjny, podlegaj cy bezpo rednio g ównemu kwatermistrzowi danej armii. Ju w okresie funkcjonowania administracji wojskowej nast pi y liczne akty terroru wobec ludno ci cywilnej, w tym
egzekucje, zatrzymywanie zak adników, wyp dzenia, grabie mienia, niszczenie
synagog i innych obiektów oraz przedmiotów kultu3.

Okr g Rzeszy Gda sk-Prusy Zachodnie
Okr g Rzeszy Gda sk-Prusy Zachodnie (Reichsgau Danzig-Westpreussen) powsta
z po czenia obszarów województwa pomorskiego, terytorium Wolnego Miasta
Gda ska i rejencji zachodniopruskiej prowincji Prusy Wschodnie (powiaty Elbl g,
„Biuletyn IH” nr 137–138/1986, s. 181–183.
Archiwum Ringelbluma. Dzie po dniu Zag ady, oprac. Marta Markowska, Warszawa 2008,
s. 24, 34–36, 53–54.
3
Tatiana Berenstein, Adam Rutkowski, Prze ladowania ludno ci ydowskiej w okresie hitlerowskiej administracji wojskowej na okupowanych ziemiach polskich (1 IX 1939–25 X 1939 r.),
„Biuletyn IH” 1961, cz. 1, nr 2 (38), s. 3–38; cz. 2, nr 3 (39), s. 63–87.
1
2
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Kwidzyn, Malbork, Susz i Sztum). Aneksji Wolnego Miasta Gda ska dokonano
ustaw Reichstagu z 1 wrze nia 1939 r. Namiestnikiem Rzeszy w tym Okr gu
zosta Albert Forster, pe ni cy jednocze nie funkcj gauleitera, tj. szefa okr gu
partyjnego NSDAP. W jego r kach spoczywa o ogólne kierownictwo administracji pa stwowej. Od 1941 r. w jego gestii znalaz si równie Urz d Powierniczy,
zarz dzaj cy mieniem odebranym Polakom i ydom.
Terytorium Okr gu Rzeszy Gda sk-Prusy Zachodnie obejmowa o 25 705 km2,
zamieszkiwa o je 2,15 mln ludzi. Stolic prowincji by Gda sk. Prowincja sk ada a
si z trzech rejencji: gda skiej (Regierungsbezirk Danzig), bydgoskiej (Regierungsbezirk Bromberg) i kwidzy skiej (Regierungsbezirk Marienwerder). Ka da rejencja podzielona by a na powiaty. W sk ad rejencji gda skiej wchodzi y powiaty:
Chojnice, Elbl g, Gda sk, Kartuzy, Ko cierzyna, Nowy Dwór Gda ski, Starogard
Gda ski, Tczew, Wejherowo, oraz cztery miasta wydzielone: Elbl g, Gda sk, Sopot,
Gdynia. W rejencji bydgoskiej znalaz y si powiaty: Bydgoszcz, Che mno, S pólno,
wiecie, Toru , Tuchola, Wyrzysk. Do rejencji kwidzy skiej nale a y powiaty:
Brodnica, Grudzi dz, Lipno, Kwidzyn, Malbork, Nowe Miasto Lubawskie, Prabuty, Rypin, Sztum, W brze no.
Ludno
ydowska na Pomorzu by a nieliczna i rozproszona. Do najwi kszych
o rodków, w których mieszkali ydzi, nale a y: Brodnica, Bydgoszcz, Gda sk,
Gdynia, Lipno, Rypin. Podobnie jak na innych terytoriach, na których toczy y si
dzia ania wojenne we wrze niu 1939 r., równie w wielu miastach nowo powstaego okr gu Rzeszy mieszka cy podejmowali chaotyczne próby ucieczki i znalezienia schronienia przed nacieraj cymi wojskami niemieckimi. Towarzyszy y im
pogromy i zabójstwa dokonywane przez Wehrmacht i oddzia y Selbstschutzu. Do
najwi kszych masakr dosz o w Bydgoszczy i Fordonie, Starogardzie Gda skim,
wieciu i Rypinie. Ju na d ugo przed wybuchem wojny hitlerowcy przygotowali
listy z nazwiskami ponad 1,5 tys. Polaków, ydów i Niemców z obszaru Wolnego Miasta Gda ska i „polskiego korytarza”, przeznaczonych do aresztowania
po ataku na Polsk . Uwi zionych w wyniku tej akcji przetrzymywano w Gda sku
w budynku Victoria-Schule4, a nast pnie w koszarach wojskowych w Nowym Porcie i na terenie przysz ego obozu koncentracyjnego Stutthof. ydów przetrzymywano równie w ma ym obozie na Oruni oraz we wsiach Brze no i Graniczna Wie .
Aresztowanych w Gdyni przetrzymywano w by ych koszarach w Red owie. Tak jak
na innych terytoriach wcielonych do Rzeszy na masow skal niszczono i bezczeszczono synagogi, rabowano mienie i nak adano na gminy ydowskie kontrybucje.
W adze niemieckie usilnie d y y do tego, aby Okr g Gda sk-Prusy Zachodnie zosta jako pierwszy og oszony judenrein. Na terenach Gda ska i Pomorza,
a tak e Górnego l ska zamierzano zlikwidowa gminy ydowskie licz ce poniej 500 cz onków i przenie ich mieszka ców poza terytorium Rzeszy. Jeszcze
4

Gmach szko y znajduje si przy ul. K adki (dawniej Holzgasse).
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w pa dzierniku 1939 r. zamierzano przyst pi do realizacji tzw. operacji „Nisko”,
która polega a na koncentracji ydów ze wszystkich terytoriów wcielonych do Rzeszy na terenie Niska w dolinie Sanu, w specjalnie utworzonym tam obozie. Autorem
tego projektu by SS-Obersturmführer Adolf Eichmann, zajmuj cy si do tej pory
sprawami ydowskimi w Wiedniu. Przesiedle zamierzano dokona prawdopodobnie w lutym 1940 r. Z wielu przyczyn planów tych nie uda o si zrealizowa . Generalne Gubernatorstwo nie by o w stanie przyj takiej liczby ludno ci. Przesiedlenia
utrudnia a te akcja osiedlania na terenach wcielonych volksdeutschów z Wo ynia
i krajów nadba tyckich. W marcu 1940 r. zrezygnowano ostatecznie z idei „rezerwatu ydowskiego”. Cz
ydowskich mieszka ców Pomorza traﬁ a, poza terenami GG, do rejencji ciechanowskiej. Byli to ydzi z Brodnicy, Chojnic, Gdyni,
Gniewkowa, Jab onowa, Lubawy i Lidzbarka. Zostali oni rozmieszczeni w 5 miejscowo ciach: Kluczbork – 91 osób, Radzanów – 77 osób, Straszewo – 18 osób,
Strzegowo – 103 osoby, Zielu – 15 osób5. Pod koniec 1940 r. w Gda sku mieszka o wci ok. 650 ydów, których st oczono w prowizorycznym getcie utworzonym w starym spichrzu przy ul. Mysiej 7 (obecnie ul. Owsiana). W pa dzierniku
1941 r. og oszono zarz dzenie, zgodnie z którym wszyscy gda scy ydzi zostali
zmuszeni do noszenia gwiazdy Dawida. Wreszcie w lutym 1941 r. rozpocz y si
wywózki mieszka ców getta, które trwa y do lipca 1943 r. W ich wyniku wi kszo gda skich ydów (ok. 575 osób) wywieziono do getta warszawskiego b d
do obozów koncentracyjnych Auschwitz i Theresienstadt. Ko ca wojny doczeka o
zaledwie 22 gda skich ydów, wi zionych wci w getcie przy ul. Mysiej. ydzi
z Pomorza traﬁali te do obozów pracy i obozów koncentracyjnych, z których najwi kszy by obóz Stutthof. Pierwsi wi niowie ydowscy traﬁli tam 17 wrze nia
1939 r. Byli to g ównie ydzi gda scy. W pó niejszym okresie traﬁali tu g ównie
ydzi z Bia ostocczyzny. W okresie najwi kszego nap ywu wi niów ydowskich,
mi dzy czerwcem a pa dziernikiem 1944 r., do obozu przetransportowano ponad
47 tys. osób. Spo ród 50 tys. ydów, którzy przeszli przez obóz w Stutthoﬁe, zgin o ponad 35 tys.6
Ogó em w czasie II wojny wiatowej zgin o 30 tys. ydów zamieszkuj cych
ziemie przedwojennego województwa pomorskiego.

Rejencja ciechanowska
Rejencja ciechanowska (Regierungsbezirk Zichenau) zosta a utworzona z ziem pó nocnego Mazowsza. W jej sk ad wesz o 9 powiatów dawnego województwa warszawskiego: ciechanowski, makowski, m awski, p ocki, p o ski, przasnyski i sierydzi w rejencji, s. 96.
Krzysztof Dunin-W sowicz, ydowscy wi niowie KL Stutthof, „Biuletyn
(63), s. 3–37.
5
6

IH” 1967, nr 3
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pecki, oraz cz
powiatów ostro ckiego, pu tuskiego, sochaczewskiego i warszawskiego. Powierzchnia rejencji wynosi a ok. 13,5 tys. km2, co stanowi o 41,6%
powierzchni przedwojennego województwa warszawskiego. Utrzymano podzia na
powiaty, zachowuj c na ogó ich granice. W rejencji ciechanowskiej mieszka o ok.
1 mln osób, w tym ok. 80 tys. ydów. Ludno
ydowska zamieszkiwa a g ównie
mniejsze miasta. W miastach licz cych poni ej 20 tys. mieszka ców ydzi stanowili 80% populacji. Udzia procentowy ludno ci ydowskiej w wi kszych o rodkach waha si od 20% w P ocku, przez 31% w M awie, do 55% w Makowie
Mazowieckim. Na terenach wiejskich mieszka o jedynie 0,4% ydów w powiecie
p ockim i 1,7% w powiecie ostro ckim. Polityka w adz niemieckich wobec ydów
z rejencji ciechanowskiej ró ni a si od tej prowadzonej na innych ziemiach wcielonych do Rzeszy. Tereny te nale a y do by ego zaboru rosyjskiego, w zwi zku
z czym procent ludno ci ydowskiej by tu znacznie wy szy ni w Kraju Warty.
Nadprezydentem i gauleiterem NSDAP w Prusach Wschodnich by Erich
Koch. Od 1941 r. pe ni te funkcj szefa zarz du cywilnego okr gu bia ostockiego
i komisarza Rzeszy dla Ukrainy. Sprawowanie urz du gauleitera oraz nadprezydenta
prowincji dawa o Kochowi szerokie prerogatywy, podlega y mu wszystkie urz dy
pa stwowe, organizacje polityczne i organa policyjne. Na czele rejencji ciechanowskiej sta prezydent. Jako pierwszy zosta nim mianowany dr Herman Bethke.
Wiosn 1940 r. zast pi go gen. Paul Dargel.
Tereny przysz ej rejencji zosta y zaj te przez wojska niemieckie w pierwszym
tygodniu wrze nia. 3 wrze nia oddzia y Wehrmachtu wkroczy y do Ciechanowa
i Przasnysza, 6 wrze nia do Pu tuska i Sierpca, 9 wrze nia zaj y P ock i Serock.
Jeszcze przed wkroczeniem wojsk niemieckich z niektórych miast uciek a znaczna
cz
mieszka ców. W okresie od wrze nia do grudnia 1939 r. ludno
ydowska masowo ucieka a na wschód, na tereny znajduj ce si pod okupacj sowieck
oraz do Warszawy. Ucieczkom tym towarzyszy y pogromy dokonywane przez wojska niemieckie. Po ustaniu dzia a wojennych cz
uchod ców wróci a do swoich domów. Wielu pozosta o jednak w nowych miejscach zamieszkania, zw aszcza w Warszawie. Po utworzeniu getta warszawskiego dramatyczne warunki, jakie
w nim panowa y, zmusi y wielu uciekinierów do powrotu na teren rejencji.
W pierwszym okresie wojny, do ko ca 1939 r., prze ladowania ludno ci
ydowskiej przez w adze niemieckie polega y przede wszystkim na jej wyp dzeniu. Sposób, w jaki je przeprowadzano, zale a od inicjatywy organizatorów i przebiega w odmienny sposób w ró nych miejscowo ciach. Prawie wsz dzie rozp tano
masowy terror wed ug jednego scenariusza: egzekucje za najdrobniejsze przewinienia, palenie synagog, p dzenie ydów do poni aj cych zaj , rabunek mienia,
kontrybucje. Na terenach wcielonych do Rzeszy wcze niej ni w GG wprowadzono
równie oznakowanie ydów. Pó n jesieni 1939 r. rozpocz to akcj przesiedle cz ydów z rejencji do Generalnego Gubernatorstwa, aby na opuszczonych przez
nich terenach osiedli Niemców. Zako czenie tej akcji przewidziano na wczesn
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wiosn 1940 r. Przeprowadzono j po owicznie i niekonsekwentnie. Niemcy chcieli
wykorzysta ydowsk si robocz do realizacji zada gospodarczych. Od grudnia
1939 do lutego 1940 r. Niemcy wyp dzili ydów z Sierpca i wszystkich innych
miejscowo ci tego powiatu oraz z Nasielska i Serocka, znajduj cych si w powiecie pu tuskim. W maju 1940 r. do GG przyby ostatni transport ydów z rejencji.
Byli to mieszka cy M awy i okolic. Na ich miejsce przesiedlono do M awy ydów
z Drobina, Radzanowa, Szre ska i Zielunia. Mieszka cy tych miast traﬁli g ównie
do ma ych miejscowo ci dystryktu lubelskiego.
Jednocze nie od 1940 r. rozpocz o si przemieszczanie ludno ci ydowskiej
do wyznaczonych dzielnic. W rejencji ciechanowskiej Niemcy utworzyli getta
w 11 miejscowo ciach: Ciechanowie, Drobinie, Makowie (pocz tek 1941 r.), M awie (grudzie 1940 r.), Nowym Mie cie, Nowym Dworze Mazowieckim, P ocku,
P o sku (oba za o one we wrze niu 1940 r.), Sierpcu (marzec/kwiecie 1940 r.),
Strzegowie i Wyszogrodzie (koniec 1940 r.). Getta te by y otwarte b d ogrodzone
drewnianymi p otami, co pozwala o – przynajmniej do pocz tku 1942 r. – na ograniczony kontakt z pozosta ludno ci miasteczek. Najwcze niej – w pierwszym
kwartale 1940 r. – powsta o getto w Sierpcu; najpó niej w Strzegowie i Nowym
Mie cie (listopad 1941 r.). W mniejszych miejscowo ciach (Bie u , Bodzanów, Czerwi sk, Chorzele, Szre sk, Zakroczym, Radzanów, Zielu ) utworzono
oddzielne dzielnice ydowskie. W po owie 1941 r. do getta w Nowym Dworze przesiedlono ludno
ydowsk z Czerwi ska, Wyszogrodu i Zakroczymia,
a w styczniu 1942 r. do getta w Strzegowie – ydów z Bie unia i Drobina. Po
przesiedleniu ydów z Ciechanowa na ich miejsce sprowadzono ludno
ydowsk z Dobrzynia, Raci a i Sierpca. Takie przemieszczanie ydów mi dzy gettami ró nych miejscowo ci mia o spowodowa zerwanie wszelkich kontaktów
pomi dzy nimi a ich polskimi s siadami i doprowadzi do pe nej izolacji ludno ci
ydowskiej od otoczenia. Masowe przesiedlenia do GG kontynuowano od pierwszego kwarta u 1941 r. Przesiedlono wtedy ok. 10 tys. osób, w tym 7 tys. ydów
z P ocka. ydzi p occy przeszli wcze niej przez obóz przesiedle czy w Dzia dowie
(Soldau). W 1941 r. znale li si przede wszystkim w miastach dystryktu radomskiego. Byli to g ównie mieszka cy P ocka, Bodzanowa i Wyszogrodu. Rozmieszczono ich w miejscowo ciach, w których wcze niej w ogóle nie by o ydów, lub
w ma ych o rodkach, gdzie przesiedle cy stanowili ponad 50% mieszka ców,
a niewielkie gminy nie by y w stanie poradzi sobie ﬁnansowo z udzieleniem
wszystkim pomocy.
Od drugiego kwarta u 1941 r. w adze niemieckie zaprzesta y przesiedlania
ydów z rejencji ciechanowskiej do GG i rozpocz y akcj ich koncentracji w siedmiu wytypowanych gettach w Ciechanowie, Makowie, M awie, Nowym Mie cie,
Nowym Dworze, P o sku i Strzegowie. Z mniejszych miejscowo ci przesiedlano
najpierw do wi kszych gett, a nast pnie z tych wi kszych do wyznaczonych gett
koncentracji. W czerwcu i lipcu 1941 r. w gettach rejencji ciechanowskiej prze-
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prowadzono akcj wymierzon w niezameldowanych ydów. Ze wzgl du na przemieszczanie ludno ci ydowskiej mi dzy gettami ró nych miast wielu ich mieszka ców nie posiada o wymaganych dokumentów. Wyselekcjonowan ludno gromadzono na rynkach miast i kierowano do obozu w Pomiechówku. W wyniku tych
akcji w obozie znalaz o si ok. 6 tys. ydów z Nowego Dworu, Nowego Miasta,
P o ska, Ciechanowa, M awy, Raci a, Sierpca i Zakroczymia. Obóz w Pomiechówku zosta zorganizowany na pocz tku 1941 r. w Forcie III przedwojennego
kompleksu umocnie twierdzy modli skiej. W rezultacie tortur i egzekucji zamordowano tam ok. 2,5 tys. ydów. Pozosta ych we wrze niu 1941 r. przewieziono nad
granic z Generalnym Gubernatorstwem. Tam w okolicach wsi Jeziorna wymordowano du ich liczb , nieliczni traﬁli do szpitala w Legionowie.
Pod koniec 1942 r. rozpocz a si deportacja ydów z siedmiu ostatnich
gett rejencji do o rodków zag ady. 10 listopada 1942 r. z M awy odszed transport ydów do o rodka zag ady w Treblince. Do tego transportu zosta a do czona
tak e znaczna liczba mieszka ców getta w Strzegowie. By a to jedyna deportacja ydów z rejencji ciechanowskiej do Treblinki. Kolejne transporty z M awy
(13 i 17 listopada i 10 grudnia 1942 r.) oraz z pozosta ych gett rejencji traﬁa y
do obozu Auschwitz. Z Ciechanowa odprowadzono w listopadzie 1942 r. dwa
transporty. Deportacja ydów z Makowa i Nowego Miasta nast pi a 18 listopada 1942 r. Drugi transport ze Strzegowa odszed 24 listopada, ostatni z P o ska 15 grudnia. Z getta w Nowym Dworze wys ano 3 transporty: 20 listopada,
9 i 12 grudnia 1942 r.
Ogóln liczb ydów przesiedlonych z rejencji ciechanowskiej do GG w okresie od wrze nia 1939 do marca 1941 r. szacuje si na ok. 40 tys. Z gett wytypowanych do koncentracji zosta o deportowanych do o rodków zag ady ok. 36 tys. osób.
Pó n jesieni rozpocz si ostatni rozdzia zag ady ydów pó nocnego
Mazowsza – Judenjagd, czyli polowanie na ydów. By a to akcja tropienia przez
w adze niemieckie niedobitków ukrywaj cych si w lasach i bunkrach. Akcja
ta trwa a do stycznia 1945 r. Jedynie nielicznym ydom uda o si doczeka
wyzwolenia7.

Prowincja l sk
Tak jak w wypadku pozosta ych ziem wcielonych, Górny l sk zosta inkorporowany do Rzeszy dekretem Hitlera z 8 pa dziernika 1939 r. do Prowincji l sk
(Provinz Schlesien) z siedzib we Wroc awiu. 18 stycznia 1941 r. z jego terenów
zosta a utworzona nowa pruska prowincja – Górny l sk (Provinz Oberschlesien).
Ziemie nale ce wcze niej do Polski wesz y w sk ad dwóch rejencji: opolskiej
Jan Grabowski, Polityka anty ydowska na terenie rejencji ciechanowskiej [w:] Zag ada ydów
na polskich terenach wcielonych do Rzeszy, red. Aleksandra Namys o, Warszawa 2008, s. 67–68.
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(Regierungsbezirk Oppeln) i katowickiej (Regierungsbezirk Kattowitz). Do rejencji
opolskiej, nale cej przed 1939 r. do Rzeszy, wcielono trzy nowe powiaty: Zawiercie, Blachownia i Lubliniec. Rejencja ta obejmowa a obszar 11 711 km2 i liczy a
1,5 mln mieszka ców. Powiat zawiercia ski wy czono z dawnego województwa
kieleckiego, a powiat lubliniecki z dawnego województwa l skiego. Powiat Blachownia nale a przed wojn do województwa cz stochowskiego. Rejencja katowicka prawie w ca o ci powsta a na obszarze zaanektowanych polskich powiatów.
W jej sk ad wesz y równie ziemie niezwi zane ze l skiem, nale ce wcze niej
do województwa kieleckiego i krakowskiego. W listopadzie 1939 r. wcielono do
rejencji katowickiej trzy powiaty miejskie, nale ce wcze niej do rejencji opolskiej:
Bytom, Zabrze i Gliwice, oraz powiaty ziemskie bytomsko-tarnogórski i toszecko-gliwicki. Znalaz y si tu równie powiaty Zag bia D browskiego. Ostatecznie
rejencja katowicka obejmowa a obszar 8924 km2, który zamieszkiwa o 2,9 mln
mieszka ców. Nadprezydentem i gauleiterem Prowincji l sk zosta Josef Wagner,
a nast pnie Fritz Bracht. Na czele ka dej rejencji sta prezydent. Tereny l ska
wcielone do Rzeszy zamieszkiwa o ponad 90 tys. ydów.
Pierwszym rozporz dzeniem skierowanym przeciwko ydom zamieszkuj cym Prowincj l sk by rozkaz o ich koncentracji w wi kszych miastach. Nast pnie zacz to wprowadza w ycie plany przesiedlenia ich poza terytoria wcielone
do Rzeszy. Katowice, wraz z Wiedniem i Morawsk Ostraw , znalaz y si w ród
miast obj tych akcj przesiedlenia ludno ci ydowskiej do „rezerwatu” na terenie Lubelszczyzny (tzw. operacja „Nisko”). Z ziem l skich nale cych wcze niej
do Polski planowano przesiedli 70–80 tys. ydów. 20 i 27 pa dziernika 1939 r.
odesz y z Katowic dwa transporty, ka dy po 2,5 tys. osób. Kolejne przesiedlenia
zosta y jednak odwo ane, a ca y plan, jak ju wspomnia am, zawieszono w marcu
1940 r. Rozpocz to wtedy tworzenie zbiorczych gett na terenie Zag bia D browskiego, gdzie powsta o najwi ksze skupisko ludno ci ydowskiej w rejencji katowickiej. Przed skoncentrowaniem ydów w dzielnicach zamkni tych zostali oni
pozbawieni swoich maj tków. Ju we wrze niu 1939 r. stworzono rejestr wszystkich ydów zameldowanych w rejencji. Jednocze nie oznaczono ydowskie sklepy
napisem Jüdisches Geschäft. Ostatecznie handel ydowski zlikwidowano w grudniu 1939 r., oddaj c go w r ce „aryjskich” powierników. Doprowadzi o to do b yskawicznej pauperyzacji ludno ci ydowskiej. Na czele gett zag biowskich sta
Moj esz Merin. Dzielnic ydowsk w Sosnowcu i B dzinie utworzono jeszcze na
prze omie 1939 i 1940 r. W Chrzanowie nast pi o to latem 1941 r. Getto w Olkuszu
zosta o utworzone we wrze niu 1941 r., a zlikwidowane w czerwcu 1942 r. Transporty skierowano do KL Auschwitz. W powiecie ywieckim utworzono obóz pracy
po czony z gettem na terenie browaru w Suchej Beskidzkiej. Od lipca 1942 r.
mieszka ców getta zacz to sukcesywnie wywozi do KL Auschwitz. Ostatecznie
getto zlikwidowano 8 maja 1943 r., cz
zdolnych do pracy kieruj c w g b Rzeszy, a reszt do obozu Auschwitz.

Wst p

XXI

Od grudnia 1939 r. na rady starszych na o ono obowi zek tworzenia tzw. przymusowych brygad roboczych (Zwangsarbeitskolonnen), przekszta conych potem
w ydowskie obozy pracy. Na Górnym l sku powsta o ich 93.
Ostateczn decyzj o likwidacji gett zag biowskich podj Heinrich Himmler
21 maja 1943 r. Akcja w gettach w Sosnowcu i B dzinie rozpocz a si w sierpniu
1943 r. Do ko ca 1943 i na pocz tku 1944 r. do KL Auschwitz kierowano ju tylko
niewielkie grupy osób, które porz dkowa y getta po ich zlikwidowaniu8.

8

Ryszard Kaczmarek, Górny l sk podczas II wojny wiatowej, Katowice 2006.

