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Fot. 1. Obelisk upamiêtniaj¹cy ofiary w³oc³awskiego getta
przed Zespo³em Szkó³ Budowlanych we W³oc³awku

(fot. A. Baranowska, maj 2003)

Dwujêzyczny napis umieszczony na pomniku brzmi:
Na tym terenie Hitlerowcy stworzyli getto, z którego w 1942 roku
deportowali obywateli polskich narodowo�ci ¿ydowskiej do obozów
zag³ady.
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WSTÊP

W okresie miêdzywojennym W³oc³awek licz¹cy ok. 70 tys. miesz-
kañców by³ miastem wielonarodowo�ciowym. Obok siebie ¿y³o tu oko³o
56 tys. Polaków, ok. 12 tys. ¯ydów i 2 tys. Niemców. Ludno�æ ¿ydow-
ska W³oc³awka stanowi³a wa¿ny o�rodek polskiej diaspory. Pod wzglê-
dem sk³adu spo³ecznego ró¿ni³a siê ona bardzo od pozosta³ych miesz-
kañców miasta � Polaków i Niemców. Wiêcej by³o w�ród niej drobnych
kupców, handlarzy, sklepikarzy, rzemie�lników i pracowników trans-
portu. Do ¯ydów nale¿a³a tak¿e wiêkszo�æ du¿ych i �rednich zak³a-
dów przemys³owych. St¹d udzia³ ludno�ci ¿ydowskiej w ¿yciu gospo-
darczym miasta W³oc³awka by³ znaczny.

¯ydzi w³oc³awscy brali równie¿ aktywny udzia³ w ¿yciu spo³eczno-
-politycznym miasta. Dzia³a³o tu wiele partii i ugrupowañ politycz-
nych oraz ró¿nego rodzaju stowarzyszeñ i organizacji ¿ydowskich.
Z ramienia Bundu, partii syjonistycznych oraz ortodoksyjno-religijnej
�Aguda�Isroel� wielu przedstawicieli zasiada³o w kolejnych kaden-
cjach Rady Miejskiej.

W³oc³awek mia³ te¿ sw¹ prasê ¿ydowsk¹ oraz szkolnictwo podsta-
wowe i �rednie. Wa¿n¹ rolê w ¿yciu spo³ecznym odgrywa³a gmina
wyznaniowa ¿ydowska. W sk³ad jej zarz¹du i rady wchodzili wybitni
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przedstawiciele ¿ycia gospodarczego, spo³eczno-politycznego i elity
intelektualnej ¯ydów w³oc³awskich.

To liczne i prê¿ne skupisko ¯ydów w wyniku realizacji hitlerow-
skiej polityki eksterminacji tej ludno�ci uleg³o niemal ca³kowitej za-
g³adzie. Holocaust prze¿yli nieliczni.

Dot¹d nazistowskie ludobójstwo ¯ydów W³oc³awka nie doczeka³o
siê pe³nego naukowego opracowania. Tylko czê�ciowo omówione zo-
sta³o ono w rozdziale monografii W³oc³awka po�wiêconemu okresowi
hitlerowskiej okupacji tego miasta autorstwa Barbary Berent* oraz
powielonym referacie Jerzego Libiszewskiegop pt. �Getta w powiecie
w³oc³awskim� wyg³oszonym 29 X 1987 r. w Zduñskiej Woli na sesji
naukowej W 45 rocznicê zag³ady skupisk ¿ydowskich w Kraju Warty.

Badacze nie podejmowali tego tematu z powodu braku bazy �ród³o-
wej. Materia³y archiwalne dotycz¹ce okresu hitlerowskiej okupacji
W³oc³awka, a zw³aszcza eksterminacji jego mieszkañców w zdecydo-
wanej wiêkszo�ci zosta³y zniszczone przez wycofuj¹ce siê w³adze nie-
mieckie.

Dokumenty dotycz¹ce zbrodni zachowa³y siê szcz¹tkowo. Do wie-
lu �róde³ uda³o mi siê dotrzeæ jako pierwszej badaczce. Do tego tematu
szczególnie pomocne okaza³y siê materia³y znajduj¹ce siê w Instytucie
Pamiêci Narodowej Komisji �cigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu Delegaturze w Bydgoszczy. Nale¿¹ do nich akta �ledztwa
prowadzone przez Okrêgow¹ Komisjê Badania Zbrodni Hitlerowskich
w Bydgoszczy przeciwko zbrodniarzom hitlerowskim z W³oc³awka �
dr. Kurtowi Borutzkiemu, Maxsowi Dunkhorstowi i innym**; ankiety
zbrodni pope³nionych na mieszkañcach W³oc³awka przez Niemców

* B. Berent, Zag³ada ̄ ydów, [w:] W³oc³awek. Dzieje miasta, pod red. J. Staszewskie-
go, W³oc³awek 2001.

** Zostali postawieni w stan oskar¿enia m.in. za szykanowanie i znêcanie siê nad
ludno�ci¹ ¿ydowsk¹ miasta W³oc³awka; do tych akt do³¹czone jest wiele dokumentów
dotycz¹cych ludno�ci ¿ydowskiej W³oc³awka.
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w latach 1939�1945, akta S¹du Grodzkiego i S¹du Powiatowego we
W³oc³awku w sprawie uznania za zmar³ego �Zg�.

Przy udokumentowaniu pojedynczych akt zbrodni pomocne okaza³y
siê równie¿ akta zgonów z lat 1939�1943 przechowywane w Archi-
wum Urzêdu Stanu Cywilnego we W³oc³awku.

Niestety niewiele danych do tematu wnios³y materia³y �ród³owe
przechowywane w Archiwum Pañstwowym w Toruniu Oddzia³ we
W³oc³awku oraz Archiwum Pañstwowym w Bydgoszczy Oddzia³ we
W³oc³awku. Znacznie wiêcej informacji znalaz³am w zasobie aktowym
Archiwum Pañstwowego w £odzi; w przechowywanych w nich aktach
Prze³o¿onego Starszeñstwa ¯ydów w Getcie £ódzkim i Zarz¹du Miej-
skiego w £odzi � Wydzia³ Getta (Gettoverwaltung) z lat 1939�1944,
gdzie znajduj¹ siê cenne wiadomo�ci o losach ponad 3 tys. ¯ydów
deportowanych z W³oc³awka do getta ³ódzkiego we wrze�niu 1941 r.

Uzupe³niaj¹cy i niezwykle cenny materia³ �ród³owy stanowi¹ prze-
chowywane w ̄ ydowskim Instytucie Historycznym w Warszawie wspo-
mnienia i relacje ¯ydów w³oc³awskich, którzy prze¿yli holocaust. Po-
zwalaj¹ one odtworzyæ ¿ycie codzienne, martyrologiê i zag³adê ̄ ydów
mieszkañców W³oc³awka.

Niniejsza praca sk³ada siê z trzech zasadniczych rozdzia³ów.
W rozdziale pierwszym przedstawiam strukturê demograficzn¹,

zawodow¹ oraz ¿ycie spo³eczno-polityczne i kulturalne ludno�ci ¿y-
dowskiej we W³oc³awku w okresie miêdzywojennym. Podjê³am tu te¿
próbê charakterystyki stosunków polsko-¿ydowskich w dwudziestole-
ciu miêdzywojennym.

W rozdzia³ drugim, obejmuj¹cym okres od wybuchu II wojny �wia-
towej do momentu utworzenia getta, omawiam g³ówne za³o¿enia poli-
tyki niemieckiej wobec ludno�ci ¿ydowskiej w Kraju Warty, do które-
go to W³oc³awek w tym okresie przynale¿a³ oraz po³o¿enie ludno�ci
¿ydowskiej w mie�cie w pierwszych miesi¹cach okupacji.

Trzeci rozdzia³ po�wiêci³am organizacji i funkcjonowaniu getta w³o-
c³awskiego oraz martyrologii st³oczonej w nim ludno�ci ¿ydowskiej.
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Pragnê podziêkowaæ Pani Profesor Zofii Waszkiewicz i mojemu
wujowi Julianowi Baranowskiemu za okazan¹ mi pomoc przy pisaniu
tej pracy, za ich cenne wskazówki, cierpliwo�æ i wyrozumia³o�æ. Po-
dziêkowania sk³adam równie¿ moim rodzicom, którzy zawsze mnie
motywowali do ciê¿kiej pracy.
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Sytuacja mniejszości żydowskiej w PolsceSytuacja mniejszości żydowskiej w PolsceSytuacja mniejszości żydowskiej w PolsceSytuacja mniejszości żydowskiej w PolsceSytuacja mniejszości żydowskiej w Polsce
w latach 1918–1939w latach 1918–1939w latach 1918–1939w latach 1918–1939w latach 1918–1939

1. Liczba i rozmieszczenie ludno�ci ¿ydowskiej

a) na obszarze II Rzeczypospolitej

W okresie miêdzywojennym Polska by³a krajem wielonarodowo-
�ciowym. Na terytorium pañstwa polskiego, oprócz Polaków, miesz-
ka³o wiele mniejszo�ci narodowych. Na pierwszym miejscu nale¿y
wymieniæ Ukraiñców i ¯ydów, nastêpnie Bia³orusinów, Niemców,
Rosjan, Litwinów, Czechów, Cyganów, Ormian, Tatarów i S³owaków1.

O strukturê narodowo�ciow¹ obywateli Rzeczypospolitej Polskiej
lat miêdzywojennych tocz¹ siê spory od dawna. Ju¿ w grudniu 1919 r.
Zarz¹d Cywilny Ziem Wschodnich przeprowadzi³ spis ludno�ci na te-
renie przez siebie administrowanym2.

1 R. D¹browski, Dzia³alno�æ spo³eczno-kulturalna mniejszo�ci narodowych w II Rze-
czypospolitej (1918�1939), Szczecin 1983, s. 41.

2 J. Tomaszewski, Rzeczypospolita wielu narodów, Warszawa 1985, s. 25. Wyniki
tego spisu bardzo pozytywnie ocenia³ Eugeniusz Romer (znany geograf i statystyk).
Z kolei inni badacze jak: Tadeusz Szturm de Szterm czy W³odzimierz Waker zarzucali
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Nastêpne spisy ludno�ci przeprowadzono 30 wrze�nia 1921 r. i 9 grud-
nia 1931 r. W pierwszym z nich brano pod uwagê dane dotycz¹ce wy-
znania i narodowo�ci. W spisie tym mo¿na doszukaæ siê wielu niedo-
skona³o�ci. Pominiêto tu Wileñszczyznê i Górny �l¹sk, które wówczas
nie wchodzi³y w sk³ad pañstwa polskiego. Dodatkowym problemem,
jaki tu napotykamy, s¹ rozbie¿no�ci pomiêdzy liczb¹ osób wyznania
moj¿eszowego, a liczb¹ tych, którzy podali narodowo�æ ¿ydowsk¹ lub
¯ydów podaj¹cych narodowo�æ polsk¹.

Pytanie o narodowo�æ nie mo¿e w tym przypadku byæ uznane za
wystarczaj¹ce, gdy¿ czê�æ respondentów uto¿samia³a przynale¿no�æ
pañstwow¹ z narodowo�ci¹, by³y te¿ inne przyczyny deklarowania na-
rodowo�ci polskiej.

Je�li chodzi o przynale¿no�æ do jakiego� wyznania, to by³a ona nie-
raz formalna, wymuszona wyznaniowym charakterem aktu stanu cy-
wilnego na znacznym obszarze pañstwa.

Spis z 1921 r. wykaza³, i¿ obywateli wyznania moj¿eszowego by³o
w Polsce 2 845 364, co stanowi³o 10,4% w stosunku do ca³ej ludno�ci
Polski. Inny by³ wska�nik wed³ug przynale¿no�ci narodowej, ponie-
wa¿ niektórzy ¯ydzi deklarowali narodowo�æ polsk¹, to te¿ obywateli
narodowo�ci ¿ydowskiej by³o tylko 2 110 448, co stanowi³o 7,8 ogó³u
ludno�ci3.

Bardziej wiarygodny by³ drugi spis ludno�ci z 1931 r. Pañstwo pol-
skie mia³o wówczas ju¿ ustabilizowane granice, zakoñczy³y siê powo-
jenne migracje, a pracownicy urzêdu statystycznego byli bardziej do-
�wiadczeni.

niestarann¹ organizacjê spisu oraz stronniczo�æ organów spisowych. Przy korzystaniu
z tego spisu nale¿y pamiêtaæ, i¿ jego wyniki opracowano przy uwzglêdnieniu podzia³ów
administracyjnych sprzed 1914 roku. Wobec powy¿szego, terytorium objête spisem nie
pokrywa³o siê z granicami pañstwa polskiego, ustalonymi kilka lat pó�niej. Ponadto
w czasie organizowania spisu trwa³a wojna.

3 M. Fuks, ¯ydzi w zaraniu niepodleg³o�ci Polski, �Biuletyn ¯ydowskiego Instytutu
Historycznego� (dalej: Biuletyn ¯IH) , nr  2(150), Warszawa 1989, s. 40.
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Tabela 1. Rozmieszczenie ludno�ci ¿ydowskiej w Polsce w latach 1921 i 1931

�ród³o: S. Bronsztejn, Ludno�æ ¿ydowska w Polsce w okresie miêdzywojennym. Studium
statystyczne, Wroc³aw 1963.

Struktura 
procentowa 

¯ydów

¯ydzi
w odsetkach 

ogó³u 
procentów

Struktura 
procentowa 

¯ydów

¯ydzi
w odsetkach 

ogó³u 
procentów

Polska 100,0  10,5 100,0 9,8  
Warszawa, miasto 10,7  33,1 11,3 30,1  
warszawskie 7,0  9,6 7,0 8,7  
³ódzkie 6,0  9,5 5,6 8,7  
£ód�, miasto 5,0  34,5 6,3 33,5  
kieleckie 10,5  11,8 10,2 10,8  
lubelskie 10,1  13,7 10,1 12,0  
bia³ostockie 6,8  14,9 6,3 12,0  
wileñskie 1,6  5,2 1,8 5,2  
Wilno, miasto 1,6  36,1 1,8 28,2  
nowogródzkie 2,6  9,2 2,7 7,8  
poleskie 3,8  14,3 3,6 10,1  
wo³yñskie 6,3  11,4 6,7 10,0  
poznañskie 0,3  0,4 0,2 0,3  
Poznañ, miasto 0,1  1,1 0,1 0,8  
pomorskie 0,1  0,3 0,1 0,3  
�l¹skie 0,6  1,5 0,6 1,5  
krakowskie 3,8  6,0 3,8 5,6  
Kraków, miasto 1,6  24,8 1,8 25,8  
lwowskie 8,3  9,4 7,8 8,6  
Lwów, miasto 2,7  35,0 3,2 31,9  
stanis³awowskie 4,9  11,2 4,5 9,4  
tarnopolskie 4,5  8,0 4,3 8,4  

Województwa
i miasta wydzielone

1921 1931
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Kwestionariusz spisowy tym razem nie zawiera³ pytania o narodo-
wo�æ, lecz o jêzyk ojczysty. Niestety zdeklarowane odpowiedzi nie by³y
jednoznaczne. Jedni podawali jêzyk, którym pos³ugiwali siê w ¿yciu
codziennym, inni deklarowali jêzyk odpowiedni do poczucia narodo-
wo�ci. W rezultacie 2 489 000 osób poda³o jako jêzyk ojczysty ¿ydow-
ski, 243 500 hebrajski, a 371 800 osób wyznania moj¿eszowego poda³o
jêzyk polski4.

 Rozmieszczenie ludno�ci ¿ydowskiej na terytorium Polski by³o
bardzo nierównomierne, aczkolwiek w ¿adnym regionie nie stanowi³a
ona wiêkszo�ci. Koncentrowa³a siê zw³aszcza w miastach, w wojewódz-
twach wschodnich i centralnych, natomiast w niewielkiej tylko liczbie
zamieszkiwa³a województwa zachodnie.

Niemal czwarta czê�æ ogó³u ludno�ci ¿ydowskiej mieszka³a w piêciu
miastach: Warszawie, £odzi, Wilnie, Krakowie i Lwowie. Natomiast
na wsi ̄ ydzi stanowili tylko niewielki odsetek, najwiêkszy w wojewódz-
twach lubelskim � 6,4% oraz wo³yñskim � 4,6%5. Ilustruje to Tabela 1.

b) na terenie miasta W³oc³awka

Po odzyskaniu niepodleg³o�ci wprowadzono nowy podzia³ admini-
stracyjny kraju. Wydzielono 16 województw, 282 powiaty, 634 miasta
i 14 812 gmin wiejskich6.

Powiat w³oc³awski zgodnie z rozporz¹dzeniem Rady Ministrów
z dnia 28 sierpnia 1919 r., dotycz¹cym organizacji administracji powia-
towej, zosta³ w³¹czony do województwa warszawskiego. Wojewódz-
two warszawskie zaliczane do województw centralnych, obejmowa³o

4 I. Nowakowska, Fenomen ¿ydowskiej mniejszo�ci narodowej w okresie miêdzywo-
jennym na przyk³adzie Polski w latach 1918�1939, �Biuletyn ̄ IH�, nr 2(150), Warszawa
1989, s. 46.

5 J. Tomaszewski, Zarys dziejów ¯ydów w Polsce w latach 1918�1939, Warszawa
1990, s. 11.

6 Ma³y Rocznik Statystyczny, GUS RP, Warszawa 1930, s. 3.
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23 powiaty, 59 miast, w tym trzy wydzielone: W³oc³awek, P³ock, ¯y-
rardów, 302 gminy wiejskie7.

W³oc³awek w 1919 r. pod wzglêdem liczby mieszkañców by³ naj-
wiêkszym miastem w województwie warszawskim (bez Warszawy).
Poprzez wiêzi spo³eczno-gospodarcze ³¹czy³ Kujawy Wschodnie i Zie-
miê Dobrzyñsk¹ z Mazowszem. Pozycjê tê i rolê spo³eczno-gospodarcz¹
W³oc³awek pe³ni³, do momentu administracyjnego przej�cia do woje-
wództwa pomorskiego w dniu 1 kwietnia 1938 r., gdzie zajmowa³ trze-
cie miejsce pod wzglêdem liczby ludno�ci, po Bydgoszczy i Toruniu8.

W 1921 r. W³oc³awek liczy³ 40 281 mieszkañców i systematycznie
siê rozwija³. W 1931 r. mieszka³o w nim 54 908 osób, a w 1939 r.
miasto liczy³o ju¿ 66 739 mieszkañców. W okresie miêdzywojennym
liczba ludno�ci wzros³a wiêc o 37,67%9. Na wysoki przyrost ludno�ci
tego miasta z³o¿y³y siê trzy czynniki: poszerzenie granic administra-
cyjnych miasta, przyrost naturalny i dodatnie saldo migracji.

Dziêki staraniom Rady Miejskiej, rozporz¹dzeniem Rady Ministrów
z dnia 28 stycznia 1927 r., zosta³y w³¹czone do W³oc³awka tereny i osa-
dy po³o¿one na lewym brzegu Wis³y: £êg, Papie¿ka, Rybnica, Krzywe
B³ota, Ruda, Zazamcze, folwark Kapitu³ka, Lisek, S³odowo, �wiech;
a na prawym brzegu: Grodzkie, Walewskie, Zofijka, Szpetal Dolny,
Suszyce, Psia Górka, Ignackowo i czê�æ terenów Szpetala Górnego.
W wyniku poszerzenia granic obszar miasta wzrós³ ze 1430,1 ha do
4152,4 ha tj. o 2722,3 ha, natomiast ludno�æ W³oc³awka o 4,5 tys.
osób, co stanowi³o 10,5% liczby ludno�ci miasta do 1926 roku10.

W³oc³awek by³ w okresie miêdzywojennym miastem wielonarodo-
wo�ciowym. W�ród mniejszo�ci narodowych czo³owe miejsce zajmo-

 7 Statystyka Polski, Seria C, Zeszyt 57, Warszawa 1937, s. 2�3.
 8 W. Wróblewski, Ludno�æ i gospodarka lokalna W³oc³awka w latach 1918�1939,

[w:] W³oc³awek. Dzieje miasta, pod red. Jacka Staszewskiego, W³oc³awek 2001, s. 255�256.
 9 Tam¿e, s. 257; Statystyka W³oc³awka, pod red. Wies³awa Wróblewskiego, W³oc³a-

wek 2000, s. 257, tab. 2.
10 W. Wróblewski, Ludno�æ i gospodarka..., s. 257.



16 Rozdzia³ I

wa³a ludno�æ ¿ydowska (pozosta³e stanowi³y zaledwie 1% mieszkañ-
ców miasta). Tê pozycjê utrzyma³a ludno�æ ¿ydowska przez ca³y okres
miêdzywojenny. Wraz z wzrostem liczby ludno�ci we W³oc³awku
w okresie dwudziestolecia miêdzywojennego nastêpowa³ sta³y wzrost
liczby ludno�ci ¿ydowskiej. Spadek przyrostu nast¹pi³ w koñcu lat trzy-
dziestych, kiedy to kryzys gospodarczy i antysemityzm spowodowa³y
fale emigracji ¯ydów z Polski, w tym równie¿ z W³oc³awka. W latach
1933�1935 opu�cili W³oc³awek miêdzy innymi aktywni dzia³acze gmi-
ny ¿ydowskiej: Dwojna Czarna, Kayryl Fiszel, Tchórz, Samuel Srebnik,
Nuta Perlberg11. Emigracjê ¿ydowsk¹ z W³oc³awka w okresie miêdzy-
wojennym przewy¿sza³a jednak imigracja, co po uwzglêdnieniu wy¿-
szego przyrostu naturalnego oraz mniejszej umieralno�ci by³o powo-
dem wzrostu liczebnego ludno�ci ¿ydowskiej w tym okresie.

Tabela 2. Wzrost ludno�ci miasta W³oc³awka 1921�1939

�ród³o: B. Berent, ¯ydzi we W³oc³awku w II Rzeczypospolitej, [w:] W³oc³awek. Dzieje
miasta, pod red. J. Staszewskiego, W³oc³awek 2001, s. 289.

Rok
Liczba ludno�ci 

¿ydowskiej
%

Liczba
ludno�ci 

W³oc³awka

1921 9 523  23,69  40 182
1922 9 631  23,90  40 296
1923 9 743  23,90  40 752
1924 9 837  23,90  412 314
1928 10 050  19,30  52 137
1929 10 110  17,80  56 703
1931 10 209  18,06  56 514
1936 11 510  18,30  62 901
1939 15 000  22,50  66 739

11 B. Berent, ¯ydzi we W³oc³awku, [w:] W³oc³awek. Dzieje miasta, pod red. J. Sta-
szewskiego, W³oc³awek 2001, s. 290.
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2. Po³o¿enie prawne narodowo�ci ¿ydowskiej
w II Rzeczypospolitej

a) status prawny

Status prawny mniejszo�ci narodowych w Polsce okre�la³y konsty-
tucje pañstwa polskiego, ustawy sejmowe oraz przepisy miêdzynaro-
dowego systemu ochrony mniejszo�ci. Najwa¿niejsze znaczenie mia³y
postanowienia tzw. ma³ego traktatu wersalskiego12.

Zgodnie z nim Polska mia³a obowi¹zek zapewniæ mniejszo�ciom
narodowym: ca³kowit¹ ochronê ¿ycia, wolno�æ osobist¹, tolerancjê reli-
gijn¹, obywatelstwo, prawa cywilne i polityczne, swobodne u¿ywanie
jêzyka ojczystego w urzêdach i prywatnie, szkolnictwo oraz zak³ady
religijne, dobroczynne i spo³eczne13.

12 Z. Adamowicz, Mniejszo�ci narodowe w Polsce, [w:] Mniejszo�ci narodowe w pol-
skiej my�li politycznej XX w., Lublin 1992, s. 29.

13 J. Tomaszewski, Niepodleg³a Rzeczypospolita, [w:] Najnowsze dzieje ̄ ydów w Polsce
w zarysie (do 1950 roku), pod red. J. Tomaszewskiego, Warszawa 1993, s. 180; Ten¿e,
Zarys dziejów..., s. 30�31; M. Ringel, Prawa zasadnicze mniejszo�ci ¿ydowskiej w Polsce
i ich dzieje, [w:] ¯ydzi w Polsce odrodzonej. Dzia³alno�æ spo³eczna, gospodarcza, kultu-
ralna, pod red. I. Schipera, A. Tartakowera, A. Haftki, t. 2, Warszawa 1933, s. 231;
J. Orlicki, Szkice z dziejów stosunków polsko-¿ydowskich 1918�1939, Szczecin 1983, s. 46;
za: J. Osuchowski, Prawo wyznaniowe Rzeczypospolitej Polskiej 1918�1939, Warszawa
1967, s. 97�98. Art. 2: Rz¹d Polski zobowi¹zuje siê udzieliæ zupe³nej i ca³kowitej ochrony
¿ycia i wolno�ci wszystkim mieszkañcom bez wzglêdu na urodzenie, narodowo�æ, jêzyk,
rasê czy religiê. Wszyscy mieszkañcy Polski bêd¹ mieli prawo swobodnego wykonywania
praktyk zarówno publicznie jak i prywatnie ka¿dej wiary, religii lub wierzenia, o ile te
praktyki nie bêd¹ w niezgodzie z porz¹dkiem publicznym i dobrymi obyczajami. Art. 7:
Wszyscy obywatele polscy bez wzglêdu na rasê, jêzyk lub religiê bêd¹ równi wobec prawa
i korzystaæ bêd¹ z tych samych praw obywatelskich i politycznych... Nie bêdzie na³o¿one
¿adne ograniczenie swobodnego u¿ywania przez obywatela polskiego jakiegokolwiek jê-
zyka... Art. 8: Obywatele polscy, nale¿¹cy do mniejszo�ci etnicznych, religijnych lub jêzy-
kowych... bêd¹ mieli równe prawa do zak³adania, prowadzenia i kontrolowania w³asnym
kosztem instytucji dobroczynnych, religijnych lub spo³ecznych, szkó³ i innych zak³adów
wychowawczych, oraz prawo swobodnego u¿ywania w nich w³asnego jêzyka i swobodne-
go w nich wykonywania swych praktyk religijnych.
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Nie przewidziano jednak obowi¹zku zak³adania szkó³ publicznych
z innym jêzykiem nauczania ni¿ polski, poza u³atwieniami w szko³ach
pocz¹tkowych, na terenach zamieszka³ych przez znaczny odsetek lud-
no�ci niepolskiej.

Artyku³ 9 konstytucji mówi³:
W miastach i okrêgach zamieszka³ych przez znaczny od³am jêzyka

innego ni¿ polski, rz¹d polski udzieli w sprawach nauczania publicz-
nego odpowiednich u³atwieñ, aby zapewniæ w szko³ach pocz¹tkowych
udzielenia dzieciom takich obywateli polskich nauki w jêzyku ojczy-
stym. Postanowienie to nie bêdzie przeszkod¹ dla rz¹du polskiego, by
uczyniæ w szko³ach tych nauczanie jêzyka polskiego obowi¹zkowym...14

Dwa odrêbne artyku³y dotyczy³y w szczególno�ci kwestii ¿ydow-
skiej. Jeden z nich porusza³ kwestie zwi¹zane z szabatem, drugi istnie-
nia szkó³ ¿ydowskich15.

W ten sposób postulaty ludno�ci ¿ydowskiej: osobne szkolnictwo
utrzymywane ze �rodków publicznych, lecz kontrolowane wy³¹cznie
przez organy samorz¹dowe oraz prawo do nieskrêpowanego �wiêto-
wania szabatu uzyska³y miêdzynarodow¹ sankcjê. Postanowienia trakta-
tu mniejszo�ciowego zapewnia³y równo�æ obywateli wobec prawa, lecz

14 Za: Prawo miêdzynarodowe i historia dyplomatyczna (wybór dokumentów), oprac.
L. Gelberg, t. 2., Warszawa 1985, s. 63�65; Dziennik U.P.R., 1920, nr 110, poz. 728.

15 Art. 10: Komitety Szkolne, wyznaczone na miejscu przez gminy ¿ydowskie w Polsce,
zapewniaj¹ pod ogóln¹ kontrol¹ Pañstwa rozdzia³ stosunkowej czê�ci funduszów publicz-
nych, przeznaczonych na rzecz szkó³ ¿ydowskich, zgodnie z artyku³em 9 zarówno jak orga-
nizacjê i kierownictwo tych szkó³. Postanowienia artyku³u 9 do u¿ywania jêzyków w szko-
³ach stosowaæ siê bêd¹ do wymienionych szkó³. Art. 11: ¯ydzi nie bêd¹ przymuszani do
wykonywania jakichkolwiek czynno�ci, stanowi¹cych pogwa³cenie soboty i nie powinni
doznawaæ jakiegokolwiek umniejszenia swej zdolno�ci prawnej, je¿eli odmówi¹ stawienia
siê w s¹dzie lub wykonywania czynno�ci prawnych w dzieñ sobotni. Jednak¿e postanowie-
nie niniejsze nie zwalnia ̄ ydów od obowi¹zków na³o¿onych ma wszystkich obywateli pol-
skich ze wzglêdu na konieczno�ci s³u¿by wojskowej, obrony narodowej lub utrzymania
porz¹dku publicznego. Polska wyra¿a zamiar niezarz¹dzania i niezezwalania na wybory,
czy to ogólne czy lokalne, które mia³yby siê odbywaæ w sobotê; ¿adne wpisy na listy wy-
borcze lub inne nie powinny odbywaæ siê obowi¹zkowo w soboty.
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przede wszystkim sprzyja³y utrzymaniu odrêbno�ci religijnej i w mniej-
szym stopniu narodowej.

Podstawowe zasady traktatu mniejszo�ciowego z 28 czerwca 1919 r.
wesz³y w sk³ad konstytucji z 17 marca 1921 r., która gwarantowa³a
równo�æ wszystkich obywateli wobec prawa. Osobne ustawy zabez-
pieczyæ mia³y mniejszo�ciom pewny swobodny rozwój ich w³a�ciwo-
�ci narodowo�ciowych przy pomocy autonomicznych zwi¹zków mniej-
szo�ci w ramach samorz¹du powszechnego16.

Posiada³y one prawo zak³adania i prowadzenia na swój koszt zak³a-
dów dobroczynnych, religijnych i spo³ecznych, szkó³ i innych zak³a-
dów wychowawczych, u¿ywania w nich swej mowy i wykonywania
przepisów religijnych. Szczególn¹ grupê praw wolno�ciowych tworzy³y
normy dotycz¹ce wolno�ci sumienia i wyznania oraz dzia³ania zwi¹z-
ków wyznaniowych.

Swoist¹ wymowê mia³y tutaj art. 111 i 113 konstytucji17. Konstytucja
marcowa uznawa³a wprawdzie równouprawnienie obywateli, ale nie
znosi³a automatycznie norm prawnych z ni¹ sprzecznych. Jedno z po-
stanowieñ konstytucji stwierdza³o bowiem: Wszelkie istniej¹ce obec-
nie przepisy i urz¹dzenia prawne, niezgodne z postanowieniami kon-

16 A. Ajnenkiel, Konstytucja II Rzeczypospolitej, [w:] Polska Niepodleg³a 1918�1939,
Wroc³aw 1984, s. 118.

17 Art. 111 � porêcza wszystkim obywatelom wolno�æ sumienia i wyznania. ¯aden
obywatel nie mo¿e byæ z powodu swego wyznania i przekonañ religijnych ograniczony
w prawach, przys³uguj¹cym innym obywatelom. Wszyscy mieszkañcy Pañstwa Polskiego
maj¹ prawo wolnego wyznania zarówno publicznie, jak i prywatnie swej wiary i wykonywa-
nia przepisów swej religii lub obrz¹dku, o ile to nie sprzeciwia siê porz¹dkowi publiczne-
mu ani obyczajno�ci publicznej. Art. 113 � ka¿dy zwi¹zek religijny uznany przez pañstwo,
ma prawo urz¹dzaæ zbiorowe i publiczne nabo¿eñstwa, mo¿e samodzielnie prowadziæ swe
sprawy wewnêtrzne, mo¿e posiadaæ nabywaæ maj¹tek ruchomy, zarz¹dzaæ nim i rozporz¹-
dzaæ pozostaje w posiadaniu i u¿ywaniu swoich fundacji i funduszów tudzie¿ zak³adów do
celów wyznaniowych, naukowych, dobroczynnych. ¯aden zwi¹zek religijny nie mo¿e jed-
nak stawaæ w sprzeczno�ci z ustawami pañstwa, za: J. Osuchowski, Prawo wyznaniowe...,
s. 91�92.
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stytucji, bêd¹ najpó�niej do roku od jej uchwalenia przedstawione cia³u
ustawodawczemu do uzgodnienia z ni¹ w drodze prawodawczej18.
Chodzi³o tutaj g³ównie o ustawodawstwo dyskryminuj¹ce niektóre
wyznania i narodowo�ci, obowi¹zuj¹ce przede wszystkim na terenie
podleg³ym Rosji. Na Kresach Wschodnich istnia³y liczne ograniczenia
wobec ¯ydów m.in. dotycz¹ce nabywania nieruchomo�ci, nadañ gór-
niczych, zamieszkiwania w pewnych okolicach. Niektóre z nich doty-
czy³y równie¿ Kongresówki. ¯ydzi mieli tak¿e ograniczony dostêp do
szkó³, urzêdów, stanowisk w samorz¹dach itp. Zarazem podlegali su-
rowszym ni¿ chrze�cijanie karom za niektóre przestêpstwa. Konstytucja
podwa¿a³a te¿ zasadê wolno�ci sumienia, przewiduj¹c obowi¹zkow¹
naukê religii dla m³odzie¿y poni¿ej 18 roku ¿ycia w szko³ach19.

Dopiero po dziesiêciu latach od uchwalenia konstytucji marcowej,
tj. 10 kwietnia 1931 r. zosta³y definitywnie zniesione ustaw¹ wszyst-
kie ograniczenia w stosunku do ¯ydów sprzeczne z ni¹20.

Konstytucja z 23 maja 1935 r. w sposób specyficzny potraktowa³a
prawa i swobody obywatelskie. Zamiast odrêbnych artyku³ów, zasady
te ujêto pobie¿nie przy zapisie o roli pañstwa, si³ zbrojnych, wymiarze
sprawiedliwo�ci, stanie zagro¿enia Rzeczypospolitej. Prawa obywa-
telskie przedstawiono w art. 5 O roli pañstwa, które zapewniæ mia³o
obywatelom mo¿liwo�æ rozwoju ich warto�ci osobistych oraz wolno-
�ci sumienia, s³owa, zrzeszeñ. Natomiast art. 7 konstytucji stanowi³:

1. Warto�ci¹ wysi³ku i zas³ug obywatela na rzecz dobra powszech-
nego mierzone bêd¹ jego uprawnienia do wp³ywania na sprawy
publiczne.

18 J. Tomaszewski, Niepodleg³a..., s. 182.
19 Tam¿e; A. Haftka, Ustawodawstwo Polski odrodzonej w stosunku do ¿ydowskiej

mniejszo�ci narodowej, [w:] ¯ydzi w Polsce odrodzonej. Dzia³alno�æ spo³eczna, gospo-
darcza i kulturalna, pod red. I. Schipera, A. Tatarkowera, A. Haftki, t. 2., Warszawa
1933, s. 239.

20 J. Tomaszewski, Niepodleg³a.., s. 183; Ten¿e, Zarys dziejów..., s. 33�34; A. Haftka,
Ustawodawstwo Rzeczypospolitej..., s. 240.
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2. Ani pochodzenie, ani wyznanie, ani p³eæ, ani narodowo�æ nie
mog¹ byæ powodem ograniczenia tych uprawnieñ21.

Ustêp drugi wyklucza³ dyskryminacjê narodowo�ciow¹, lecz tre�æ
ustêpu pierwszego u³atwia³a w przysz³o�ci projekty ograniczeñ praw
obywatelskich ¯ydów.

W konstytucji kwietniowej zosta³ zamieszczony punkt informuj¹cy,
i¿ prawa i swobody obywatelskie pozostawiaj¹ w mocy czê�ci odpo-
wiednich artyku³ów konstytucji marcowej 1921 r., dotycz¹cych w³a-
sno�ci, mniejszo�ci narodowych, stosunków wyznaniowych i organi-
zacji szkolnictwa mniejszo�ciowego.

W Sejmie coraz wyra�niejsze by³o d¹¿enie do ograniczenia praw
obywatelskich ¯ydów w Polsce. Jednym z przejawów tej tendencji,
sta³o siê uchwalenie przez parlament w kwietniu 1936 r. ustawy ogra-
niczaj¹cej znacznie mo¿liwo�ci przeprowadzenia tzw. uboju rytualne-
go (szechita)22.

Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rolnych w porozumieniu z nie-
którymi rabinami stara³o siê z³agodziæ postanowienia tej ustawy, po-
niewa¿ godzi³a ona jednocze�nie w ch³opów, lecz nie zmienia to faktu,
i¿ ingerowa³a ona w strefê wierzeñ religijnych, a wiêc by³a ona sprzeczna
z konstytucj¹.

Taki sam charakter mia³a ustawa z dnia 25 marca 1938 r. dotycz¹ca
wytwarzania i handlu dewocjami oraz przedmiotami kultu religiijnego
zarówno w chrze�cijani�mie, judaizmie i islamie23. Natomiast wy³¹cz-
nie ̄ ydów objê³o wprowadzenie �getta ³awkowego� w wiêkszo�ci uczel-
ni. Dnia 24 maja 1938 r. parlament uchwali³ ustawê, a miesi¹c pó�niej
minister sprawiedliwo�ci zarz¹dzi³ zamkniêcie list adwokatów ̄ ydów,
dotyczy³o to tak¿e aplikantów, którzy w najbli¿szym czasie mieli zda-
waæ egzaminy upowa¿niaj¹ce do wykonywania zawodu. Odt¹d mini-
ster mia³ corocznie ustalaæ liczbê nowych adwokatów24.

21 J. Tomaszewski, Zarys dziejów..., s. 44.
22 Tam¿e, s. 42�43; A. ¯bikowski, ¯ydzi, Wroc³aw 1997, s. 201.
23 J. Tomaszewski, Niepodleg³a..., s. 196.
24 Ten¿e, Zarys dziejów..., s. 45.
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b) przepisy o organizacji gmin ¿ydowskich

Gmina wyznaniowa by³a podstawow¹ jednostk¹ kieruj¹c¹ ¿yciem
spo³eczno�ci ¿ydowskiej na okre�lonym terenie. Do jej kompetencji
nale¿a³o: zapewnienie mo¿liwo�ci realizacji w obrêbie gminy wszyst-
kich praktyk wyznaniowych, troska o domy modlitw, czyli bo¿nice i syna-
gogi, opieka nad cmentarzami, zapewnienie pos³ug wyznaniowych,
opieka nad biednymi i chorymi cz³onkami gminy. Ka¿dy cz³onek gmi-
ny zobowi¹zany by³ do p³acenia podatku gminnego. W ten sposób
w ramach gminy, gromadzono fundusze niezbêdne do jej sprawnego
funkcjonowania.

Na czele gminy sta³ wybierany przez ogó³ Zarz¹d, który kierowa³
ca³okszta³tem ¿ycia gminy. W momencie gdy pojawia³y siê nieprawi-
d³owo�ci w dzia³alno�ci Zarz¹du b¹d� niejasno�ci dotycz¹ce gospodarki
finansowej w roli czynnika nadrzêdnego, odwo³awczego cz³onków
gminy, od decyzji zarz¹du wystêpowa³ starosta powiatowy. Starosta
powiatowy móg³ zawiesiæ pracê Zarz¹du gminy, powo³aæ jego komi-
sarycznych cz³onków itp. Nie ingerowa³ on jednak w sprawy kultu re-
ligijnego na terenie gminy25.

W pierwszych miesi¹cach niepodleg³o�ci zosta³y zachowane praw-
ne podstawy dzia³alno�ci ¿ydowskich gmin wyznaniowych pozosta³e
z lat zaborów i niemieckiej okupacji. Dawny zabór pruski i Górny �l¹sk
podlega³y przepisom pruskim, Galicja i �l¹sk Cieszyñski � normom
austriackim, województwa warszawskie, ³ódzkie i czê�æ bia³ostockie-
go � rozporz¹dzeniu niemieckich w³adz okupacyjnych z 1916 r., reszta
ziem dawnej Kongresówki � przepisom z 1921 r. z pewnymi pó�niej-
szymi modyfikacjami, a stan prawny na ziemiach wschodnich pozosta³
nieuregulowany26.

25 M. Wojciechowski, Z dziejów ludno�ci ¿ydowskiej w republice weimarskiej i II Rze-
czypospolitej w latach 1918�1939, [w:] Studia i szkice dziejów ̄ ydów w regionie Ba³tyku,
pod red. Z. H. Nowaka, przy wspó³pracy z Z. Karpusem, Toruñ 1998, s. 70�71.

26 M. Ringel, Ustawodawstwo Polski odrodzonej o gminach ¿ydowskich, [w:] ¯ydzi
w Polsce odrodzonej. Dzia³alno�æ spo³eczna, gospodarcza i kulturalna, pod red. I. Schipera,
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W okresie dwudziestolecia miêdzywojennego dokonano ujednoli-
cenia przepisów dotycz¹cych funkcjonowania gmin ¿ydowskich. Do
najwa¿niejszych aktów prawnych nale¿y zaliczyæ: dekret Naczelnika
Pañstwa Józefa Pi³sudskiego z 7 lutego 1919 r. oraz rozporz¹dzenia
prezydenta Rzeczypospolitej z 14 pa�dziernika 1927 i 6 marca 1938 r.27

Dekret Naczelnika Pañstwa z 7 lutego 1919 r. �O zmianach organi-
zacyjnych gmin ¿ydowskich na terenie by³ego Królestwa Kongreso-
wego�, rozci¹ga³ rozporz¹dzenie okupacyjne z 1916 r. na ca³y obszar
dawnej Kongresówki. Zosta³o ono dodatkowo zmodyfikowane w kie-
runku podkre�lenia czysto religijnego charakteru gmin28.

Kolejne rozporz¹dzenia: z 28 pa�dziernika 1925 r. i 9 marca 1927 r.
podporz¹dkowa³y tym przepisom pozosta³e ziemie, które dawniej nie
wchodzi³y w sk³ad Rosji. Umo¿liwi³o to ustalenie granic ¿ydowskich
gmin wyznaniowych w województwach wschodnich oraz rozpoczêcie
ich normalnej dzia³alno�ci29.

Ujednolicenie norm prawnych nast¹pi³o dopiero za spraw¹ rozpo-
rz¹dzeñ prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 14 pa�dziernika 1927 r.
i 6 marca 1928 r., które rozci¹gnê³y moc obowi¹zuj¹cego dekretu
z 1919 r. na ca³y obszar pañstwa (z wyj¹tkiem Górnego �l¹ska). Uzu-
pe³nia³y je rozporz¹dzenia dotycz¹ce wyboru organów gmin, rabinów
i podrabinów oraz gospodarki finansowej30.

Zgodnie z tymi przepisami istnia³ Zwi¹zek Religijny Wyznania Moj-
¿eszowego, z³o¿ony z posiadaj¹cych autonomiê gmin wyznaniowych

A. Tartakowera, A. Haftki, t. 2, Warszawa 1933, s. 242�245; J. Tomaszewski, Zarys
dziejów..., s. 38; Ten¿e, Niepodleg³a..., s. 187.

27 J. Tomaszewski, Niepodleg³a..., s. 187�199.
28 Krasowski, Zwi¹zki wyznaniowe w II Rzeczypospolitej, Studium historyczno-praw-

ne, Warszawa�Poznañ 1989, s. 186; M. Ringiel, Ustawodawstwo..., s. 244.
29 J. Tomaszewski, Niepodleg³a..., s. 188. Ten¿e, Zarys dziejów..., s. 38; Z. Waszkie-

wicz, Po³o¿enie prawne gmin wyznaniowych ¿ydowskich w województwie pomorskim (1918�
�1939), [w:] Stosunki narodowo�ciowe i wyznaniowe na Pomorzu w XIX i XX wieku, pod
red. J. Szilinga, t. 4, Toruñ 1995, s. 9.

30 Z. Waszkiewicz, Po³o¿enie...., s. 10�14; J. Tomaszewski, Zarys dziejów..., s. 38.
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znajduj¹cych siê na terytorium pañstwa. Z mocy prawa nale¿eli do niego
wszyscy wyznawcy religii moj¿eszowej w Polsce. Na czele zwi¹zku
staæ mia³a Rada Religijna, której jednak nigdy nie powo³ano, funkcje
jej pe³ni³ minister wyznañ religijnych i o�wiecenia publicznego.

Kompetencje gmin ograniczono do zagadnieñ religijnych oraz zwi¹za-
nych z tym �ci�le czynno�ci gospodarczych, takich jak: troska o zaopa-
trzenie w koszerne miêso, utrzymanie obiektów zwi¹zanych z kultem
(synagog, domów modlitw, ³a�ni rytualnych, cmentarzy), zarz¹dzanie
maj¹tkiem gminy, fundacjami oraz wszelkimi urz¹dzeniami i zak³ada-
mi do gminy nale¿¹cymi.

Sprawami gminy kierowa³, o czym mowa wy¿ej, Zarz¹d bêd¹cy
w³adz¹ wykonawcz¹, wybierany na sze�æ lat w demokratycznych wy-
borach. Utrzymywa³ on kontakty z w³adzami pañstwowymi, ustala³
wysoko�æ sk³adki gminnej. Wybór przewodnicz¹cego Zarz¹du nastê-
powa³ zazwyczaj wiêkszo�ci¹ g³osów (przy równej jej liczbie rozstrzy-
ga³ los). Podjêcie uchwa³y wymaga³o wiêkszo�ci g³osów, przy równo-
�ci g³osów wniosek uznawano za odrzucony. Stanowiska cz³onków
Zarz¹du by³y honorowe i bezp³atne.

W powy¿szych rozporz¹dzeniach podkre�lano, ¿e gminy powinny
mieæ rabina. W gminach mniejszych (poni¿ej 5 tys.), a do takich nale¿a³
W³oc³awek, wybierali go wszyscy cz³onkowie posiadaj¹cy prawo wy-
borcze. Przepis okre�la³ zakres kompetencji rabina gminy [...] ma nad-
zór nad urz¹dzeniami religijnymi, nauczycielami religii w ¿ydowskich
szko³ach wyznaniowych, rzezakami rytualnymi i innymi funkcjonariu-
szami wyznaniowymi w obrêbie gminny. Rabin ma wy³¹czne prawo
udzielania �lubów i rozwodów w obrêbie swojej gminy, z zastrze¿e-
niem praw rabinów stowarzyszeñ wyznaniowych.

Rabini op³acani byli przez gminê i zwolnieni od p³acenia podatku
pañstwowego. Rabini mogli pobieraæ op³aty za prowadzenie aktów stanu
cywilnego, udzielanie �lubów, rozwodów, dokonanie obrzezania, uczest-
niczenie w dzia³aniach s¹dów polubownych itp., wed³ug stawek obo-
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wi¹zuj¹cych w danej gminie. G³ównym zajêciem rabinów by³o jednak
nauczanie. Jako znawcy Talmudu i Tory mogli te¿ decydowaæ w kwe-
stiach prawa ¿ydowskiego. Rabini stanowiska swoje piastowali do¿y-
wotnio31.

Istotne postanowienia obowi¹zuj¹cych przepisów dotyczy³y wybo-
rów. Zgodnie z tradycj¹ uczestniczyli w nich tylko mê¿czy�ni. Wybory
mia³y byæ powszechne, równe, tajne, bezpo�rednie i proporcjonalne.
Regulamin wyborczy dawa³ prawo komisji, sporz¹dzaj¹cej spisy wy-
borców, pominiêcia osób które publicznie wystêpuj¹ przeciw wyzna-
niu moj¿eszowemu. Otwiera³o to drogê do rozmaitych interpretacji,
nieraz budz¹cych du¿e zastrze¿enia.

W rezultacie w drugiej po³owie lat dwudziestych i na pocz¹tku lat
trzydziestych toczy³a siê zaciêta walka o kierownictwo w gminach
miêdzy ugrupowaniami ortodoksyjnymi a syjonistycznymi, a tak¿e
miêdzy rozmaitymi lokalnymi grupami i zwolennikami ró¿nych cady-
ków. Wa¿n¹ p³aszczyzn¹ konfliktów sta³y siê równie¿ ró¿nice intere-
sów klasowych. Tradycyjnie w Zarz¹dach gmin zasiadali ludzie za-
mo¿ni, czemu w przesz³o�ci sprzyja³y zasady prawa wyborczego. Wraz
z jego demokratyzacj¹ do g³osu dochodzi³y nowe si³y spo³eczne, war-
stwy biedniejsze stopniowo wyzwalaj¹ce siê spod patronatu lokalnych
patrycjuszy. Bogatych by³o jednak trudno zast¹piæ, gdy¿ mieli wiêcej
czasu na zajmowanie siê sprawami gminy, a tak¿e sporo do�wiadczenia
w administrowaniu rozmaitymi obiektami oraz funduszami.

Przedstawiciele nowych si³ spo³ecznych czêsto kwestionowali podzia³
tych funduszy, protestowali przeciwko wyci¹ganiu korzy�ci maj¹tko-
wych z urzêdów gminnych przez przedsiêbiorców. Niekiedy ujawnia-
no nadu¿ycia.

Ostro�æ politycznych i spo³ecznych konfliktów wewn¹trz gmin ¿y-
dowskich podwa¿a³a w latach trzydziestych samorz¹d wyznaniowy
w Polsce. Gminy nie sta³y siê substytutem autonomii narodowej. Przy-

31 Z. Waszkiewicz, Po³o¿enie prawne..., s. 13�14.
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czyni³y siê za to do podtrzymania �wieckich instytucji ¿ydowskich,
zw³aszcza szkó³, na które przyznawano subwencje32.

3. Gmina wyznaniowa we W³oc³awku

Gmina wyznaniowa we W³oc³awku w my�l przepisów dotycz¹cych
organizacji gmin wyznaniowych ¿ydowskich na terenie by³ego Króle-
stwa Kongresowego, zaliczana by³a do gmin wielkich.

Gmina ta by³a zarz¹dzana przez Radê Gminy wyznaniowej oraz
przez Zarz¹d (Rada Gminy ¿ydowskiej we W³oc³awku liczy³a 12�15
cz³onków; Zarz¹d od 8 do 10 osób)33. Cz³onkowie Rady Gminy byli
wybierani przez cz³onków gminy ¿ydowskiej, maj¹cych czynne prawo
wyborcze. Do 1924 r., kiedy to odby³y siê pierwsze wybory, sprawy
gminy by³y administrowane przez Zarz¹d w niepe³nym sk³adzie. Wybo-
ry do organów samorz¹dowych gminy odby³y siê w 1924, 1931, 1936 r.,
lecz zmiany w sk³adzie Zarz¹du gminy nastêpowa³y czê�ciej34.

Wybory, które odby³y siê dnia 1 czerwca 1924 r., poprzedzi³y wie-
ce przedwyborcze zorganizowane w dniach 10 i 11 maja 1924 r. przez
syjonistów i poalejsyjonistów. Dnia 1 czerwca 1924 r. 401 osób, do
tego uprawnionych, g³osowa³o na 5 list wcze�niej wy³o¿onych w syna-
godze i lokalu zarz¹du gminy. Po wyborach prezydium Rady tworzyli:
Esler Dawid (syjonista), dr Fuks Leib (syjonista), Praszkier (ortodok-
syjny), natomiast do prezydium Zarz¹du nale¿eli: rabin L. J. Kowalski
(mizarchista), Szmul Srebnik (mizarchista), Henoch Janower (ortodok-
syjny), J. N. Kruszyñski (bezpartyjny), Izaak Bie¿yñski35.

Kolejne wybory odby³y siê dnia 20 maja 1931 r. Spo�ród 2371 ¯y-
dów, uprawnionych, g³osowa³y 1622 osoby, tj. 68,4% uprawnionych

32 J.  Tomaszewski, Zarys dziejów..., s. 40�41.
33 T. Kawski, Ludno�æ ¿ydowska..., s. 161.
34 B. Berent, ¯ydzi we W³oc³awku..., s. 291.
35 Tam¿e, tab. 3, s. 292; T. Kawski, Ludno�æ ¿ydowska..., s. 170.
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do g³osowania, a 15% ogó³u ¯ydów. Sk³ad osobowy organów gminy
¿ydowskiej uleg³ niewielkim zmianom w porównaniu do 1924 r. W prezy-
dium Rady zasiadali: Ersler Dawid (syjonista), Tchórz Kasryel (mizar-
chista), natomiast w prezydium Zarz¹du: Szmul Srebnik (mizarchista),
Herman Lewi (syjonista) i Izaak Bie¿yñski36.

Ostatnie wybory do organów samorz¹dowych gminy wyznaniowej
we W³oc³awku zarz¹dzono na dzieñ 16 wrze�nia 1936 r. Zg³oszono
11 list (w³adze administracyjne zatwierdzi³y 10). Ilo�æ zg³oszonych
list �wiadczy o du¿ym rozbiciu politycznym pomiêdzy wyborcami.
Liczba osób uprawnionych do g³osowania wynosi³a ok. 2600 osób. Pre-
zydium Rady w 1936 r. tworzyli dr Fuks Leib (syjonista), Bia³og³ow-
ski (mizarchista), z kolei w prezydium Zarz¹du zasiadali: F. Kaufman
(syjonista) oraz M. Szrubsztein (syjonista)37.

W latach 1938�1939 w gminie ¿ydowskiej we W³oc³awku powo³a-
no tzw. zarz¹d komisaryczny. Nie posiada³ on realnego wp³ywu na funk-
cjonowanie gminy. Dlatego te¿: zainteresowanie cz³onków zarz¹du
gminy ogranicza³o siê do niezbêdnych czynno�ci38.

W³adzê zwierzchni¹ nad gminami sprawowa³ minister WR i OP,
przy czym ogranicza³a siê ona tylko do kontrolowania polityki finanso-
wej gmin, regulaminu wyborczego do w³adz gminy i nadzoru szkolnic-
twa ¿ydowskiego39. Nadzór pañstwowy nad gmin¹ wyznaniow¹ ¿ydow-
sk¹ we W³oc³awku sprawowa³o Starostwo Powiatowe we W³oc³awku.
Ze strony gminy organem reprezentuj¹cym j¹ w stosunkach prawnych
z w³adzami miasta by³ Zarz¹d Gminy. On te¿ mia³ decyduj¹cy wp³yw
na ustalenie wysoko�ci podatków i wydatki bud¿etowe gminy. W�ród
wydatków najwiêksza suma przeznaczana by³a na potrzeby religijne,
a wiêc zakup �wiec i wyposa¿enie synagog, domów modlitw, utrzyma-
nie mykwy, cmentarza oraz pracowników gminy (poch³ania³y one 77,6%

36 Tam¿e, s. 171; B. Berent, ¯ydzi we W³oc³awku..., tab. 3, s. 292.
37 B. Berent, ¯ydzi we W³oc³awku, s. 292.
38 T. Kawski, Ludno�æ ¿ydowska..., s. 166.
39 J. Orlicki, Szkice z dziejów..., s. 46.
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wydatków w 1926 r.). Pozosta³e 22,4% ogólnej sumy wp³ywów prze-
znaczono dla instytucji dobroczynnych i szkolnych.

Na bud¿et gminy sk³ada³y siê miêdzy innymi �rodki pozyskiwane
z op³at pochodz¹cych z uboju rytualnego, pos³ug religijnych oraz ze sk³a-
dek gminnych. Dochody p³yn¹ce ze sk³adek siêga³y w latach 1922�1938
ok. 65�50% i z roku na rok mala³y. Dochody pochodz¹ce z uboju rytu-
alnego wynosi³y 33�40%40.

Tradycyjna gmina ¿ydowska wymaga zatrudnienia pewnej liczby
pracowników etatowych, aby mog³y byæ spe³nione wszystkie jej funk-
cje rytualne i liturgiczne. Do g³ównych funkcjonariuszy gminy, zwa-
nych kolei kodesz nale¿¹: rabini, kantorzy i rze�nicy rytualni, nato-
miast drugorzêdni funkcjonariusze gminy to wo�ny albo pos³ugacz
w bó¿nicy nazywany szamesem, pomocnik kantora chazan szeni, który
czêsto czyta w bó¿nicy przeznaczony na dany dzieñ fragment Tory
i prowadzi modlitwy w dni powszednie, a tak¿e mohel, wykonuj¹cy
obrzezanie rytualne, melamed, nauczaj¹cy w szkó³ce religijnej w syna-
godze, czyli chederze oraz sofer, czyli pisarz41.

Zgodnie z rozporz¹dzeniem o organizacji ¿ydowskich gmin wyzna-
niowych od 1899 r. w³oc³awska gmina wyznaniowa mia³a swojego ra-
bina: Jahudê Laiba Kowalskiego i podrabinów: Meyera Izzaka Kuczyñ-
skiego i Jakuba Ungera, którzy piastowali to stanowisko od 1914 r.
W 1919 r. zosta³ zatwierdzony przez starostê na stanowisku podrabina
Becalel Bie¿yñski. Od tego czasu w sk³ad rabinatu wchodzili rabin
i trzech podrabinów. Rabin J. L. Kowalski sprawowa³ nadzór nad sy-
nagogami (we W³oc³awku by³y dwie synagogi; pierwsz¹ z nich ¯ydzi
wybudowali w latach 1847�1854 przy ulicy ¯abiej 14, druga, zwana

40 B. Berent, ¯ydzi we W³oc³awku..., s. 46; T. Kawski, Ludno�æ ¿ydowska..., s. 162;
T. Kawski w swym artykule pisze, ¿e w wydatkach bud¿etowych gmin ¿ydowskich naj-
wiêksz¹ grupê stanowi³y pensje urzêdników gminy oraz rzezaków rytualnych � w gminie
w³oc³awskiej stanowi³y one 45�50 % wydatków, na opiekê spo³eczn¹ wydawano 25�30%,
12�15% poch³ania³o szkolnictwo, pozosta³e 5�18% inne wydatki.

41 A. Uterman, ¯ydzi wiara i ¿ycie, £ód� 1989, s. 250�254.
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te¿ �now¹�, zosta³a zbudowana w 1910 r. przy ulicy Królewieckiej 17
� by³a to fundacja kupca Józefa Golda), domami modlitw (by³o ich
14), nauczycielami religii w szko³ach wyznaniowych ¿ydowskich
i rzezakami rytualnymi. Posiada³a wy³¹czne prawo udzielania �lubów
i rozwodów w obrêbie swej gminy oraz obowi¹zek wyg³aszania kazañ
w soboty i w �wiêta. Rabinowi, tak jak podrabinom, nie by³o wolno
zajmowaæ siê handlem. Rabin Kowalski z racji zajmowanego stanowi-
ska wchodzi³ w sk³ad zarz¹du gminy wyznaniowej. W 1924 r. jedno-
my�lnie zosta³ wybrany przewodnicz¹cym zarz¹du gminy. Po jego
�mierci 14 lipca 1925 r. a¿ do koñca okresu miêdzywojennego gmina
¿ydowska we W³oc³awku nie mia³a swojego rabina. Jego powo³anie,
wykorzystuj¹c konflikt interesów pomiêdzy zwolennikami ró¿nych
partii ¿ydowskich we W³oc³awku, uniemo¿liwia³o starostwo powiato-
we. Funkcjê rabina pe³nili dotychczasowi podrabini42.

¯ydowska gmina wyznaniowa we W³oc³awku nale¿a³a do zamo¿-
nych, jej stan maj¹tkowy dobrze ilustruje tabela 3.

4. Struktura spo³eczno-zawodowa
ludno�ci ¿ydowskiej w II Rzeczypospolitej

 Strukturê spo³eczno-zawodow¹ ludno�ci ¿ydowskiej w okresie
dwudziestolecia miêdzywojennego charakteryzowa³ nieznaczny odse-
tek osób utrzymuj¹cych siê z pracy w rolnictwie i koncentracja tylko
na niektórych dzia³ach i ga³êziach gospodarki.

¯ydzi mieszkali g³ównie w miastach, trudnili siê handlem i przemy-
s³em. W handlu byli to kupcy znacz¹cych firm, hurtownicy, pó³hurtow-
nicy, a tak¿e �redni i drobni kupcy. Znacz¹c¹ liczbê ¯ydów notowano
tak¿e w przemy�le, g³ównie odzie¿owym i skórzanym. Je�li chodzi
o rzemios³o to trudnili siê g³ównie krawiectwem, szewstwem i garbar-

42 B. Berent, ¯ydzi we W³oc³awku..., s. 293�294.
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stwem. ¯ydzi byli na ogó³ w³a�cicielami lub wspó³w³a�cicielami fa-
bryk lub mniejszych zak³adów przemys³owych.

Wielu z nich posiada³o w³asne warsztaty rzemie�lnicze, pracownie
kapeluszy, czapek, wytwórnie guzików, papeterii itp.43

Te zajêcia okre�la³y charakter zatrudnienia i strukturê zawodow¹ lud-
no�ci ¿ydowskiej. Tam, gdzie ludno�æ ¿ydowska wystêpowa³a w zwar-
tej masie, wiêkszy odsetek ¯ydów pracowa³ w przemy�le i rzemio�le,
natomiast ¿yj¹cy w rozproszeniu ¯ydzi najczê�ciej zajmowali siê han-
dlem44.

�ród³o: APB, Urz¹d Wojewódzki Pomorski w Toruniu, Wydzia³ spo³eczno-polityczny,
sygn. 4485.

Tabela 3. Maj¹tek Gminy ¿ydowskiej we W³oc³awku w 1939 roku

43 Tam¿e, s. 22; J. Tomaszewski, Niepodleg³a..., s. 167; Ten¿e, Rzeczypospolita...,
s. 153�156; R. D¹browski, Dzia³alno�æ..., s. 66.

44 R. D¹browski, Dzia³alno�æ..., s. 67.

Warto�æ
(z³)

Inne nieruchomo�ci
Warto�æ

(z³)

1. Synagoga przy ul. ¯abiej 14 137 190 Plac przy ul. ¯abiej 16 4 500  

2. Synagoga przy 
ul. Królewieckiej 17 160 230

Dom sierot przy
ul. Królewieckiej 5 35 300  

3. £a�nia rytualna �Mykwa�
przy ul. Królewieckiej 4 4 485

4. Szko³a �Talmud Tora� 
przy ul. Królewieckiej 5 12 270

5. Cmentarz przy 
ul. Nowomiejskiej 25 12 000

6. Schronisko starców przy
ul. Stodólnej 35 37 560

7. Dom modlitw 
w Szpetalu Dolnym 37 240

400 975 39 800  

Nieruchomo�ci przeznaczone
do wykonywania kultu religijnego

Razem
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Koncentracja ¯ydów na niektórych tylko ga³êziach gospodarki wy-
nika³a g³ównie z historycznego rozwoju tej spo³eczno�ci, z tradycji wy-
konywania okre�lonych zajêæ, z tradycji religijnych oraz wzglêdów
politycznych.

Niektóre zawody by³y dziedziczone z ojca na syna, podczas gdy
inne by³y w przesz³o�ci ¯ydom zakazane, jak np. nabywanie ziemi na
w³asno�æ, a wiêc praca na roli.

Du¿e znaczenie mia³y tak¿e tradycje religijne zwi¹zane z nakazem
�wiêtowania soboty. Wierz¹cy ¯yd nie pracowa³ w sobotê oraz w nie-
dzielê, gdy¿ zakazywa³y mu to normy prawne. Dodaæ nale¿y, ¿e �wiêta
¿ydowskie obchodzono w innych terminach ni¿ chrze�cijañskie. Po-
wodowa³o to trudno�ci w zatrudnieniu ¯ydów w du¿ych zak³adach
przemys³owych i sk³ania³o ludzi wierz¹cych do pracy w ma³ych przed-
siêbiorstwach. Ich w³a�cicielami byli najczê�ciej ¯ydzi. Dochodzi³y
do tego wzglêdy polityczne. Robotnicy ¿ydowscy gotowi do pracy
w soboty, to ci którzy odeszli od religii i zazwyczaj sympatyzowali
z ruchem socjalistycznym lub komunistycznym. Ale takich z kolei
pracowników przedsiêbiorcy woleli nie przyjmowaæ. Odrêbne zagad-
nienie stanowi cichy, b¹d� oficjalny zakaz, zatrudniania ¯ydów w in-
stytucjach pañstwowych o znaczeniu strategicznym, takich jak koleje.
¯ydów zwalniano z pracy lub niechêtnie dawano im zatrudnienie tak¿e
w instytucjach samorz¹dowych i pañstwowych zwi¹zanych z woj-
skiem45.

Ludno�æ ¿ydowsk¹ pod wzglêdem sk³adu socjalnego mo¿na scha-
rakteryzowaæ nastêpuj¹co: drobnomieszczañstwo reprezentowa³o ok.
2 milionów osób, robotnicy, cha³upnicy stanowili 700 tys., inteligen-
cja i pracownicy umys³owi ok. 300 tys. i bur¿uazja ok. 100 tys.

Nale¿y podkre�liæ, i¿ ̄ ydzi byli spo³eczeñstwem drobnomieszczañ-
skim. Ludno�æ ta pod wieloma wzglêdami by³a zró¿nicowana wewnê-

45 J. Tomaszewski, Niepodleg³a..., s. 169.
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trznie, o czym decydowa³a pozycja ekonomiczna. Najni¿ej w hierarchii
spo³ecznej stali cha³upnicy, handlarze uliczni, straganiarze. Rzemie�l-
nicy samodzielni gospodarczo, w³a�ciciele wiêkszych sklepów repre-
zentowali poziom �redni. Najlepsze po³o¿enie ekonomiczne a zarazem
presti¿ spo³eczny posiada³a znaczna czê�æ rzemie�lników, w³a�cicieli
wiêkszych warsztatów, hurtowni lub du¿ych magazynów.

Inteligencja ¿ydowska sk³ada³a siê z grupy pracuj¹cych w wolnych
zawodach, nauczycieli, pracowników naukowych, lekarzy, adwokatów
i duchownych, zatrudnianych w ró¿nych przedsiêbiorstwach i instytu-
cjach, g³ównie ¿ydowskich. W�ród ̄ ydów odsetek pracowników umy-
s³owych w 1931 r. by³ najwiêkszy, je�li porównaæ inne grupy narodo-
wo�ciowe, i wynosi³ 6,6%.

Wspomnieæ nale¿y równie¿ o bur¿uazji ¿ydowskiej. Wed³ug spisu
z 1931 r. stanowi³a ona zaledwie 3,3% ogó³u zawodowo czynnych
¯ydów (ok. 80 tys.), za� ¿ydowski proletariat stanowi³ ok. 8% w Pol-
sce. W stosunku do ogó³u bur¿uazji krajowej bur¿uazja ¿ydowska sta-
nowi³a 45,3%46.

5. Struktura spo³eczno-zawodowa
ludno�ci ¿ydowskiej we W³oc³awku

Struktura spo³eczno-zawodowa ludno�ci ¿ydowskiej we W³oc³awku
w okresie miêdzywojennym wyró¿nia³a siê przewag¹ osób zatrudnio-
nych w handlu (42,2%) i w przemy�le (31,8%). W tych ga³êziach gospo-
darki zatrudnionych by³o 57,2% pracuj¹cej populacji ¿ydowskiej47.

¯ydowski handel charakteryzowa³o du¿e rozwarstwienie maj¹ce
swoje odzwierciedlenie w statusie maj¹tkowym. Kryterium by³a wiel-
ko�æ posiadanego maj¹tku, a tym samym odpowiednio wysoki udzia³

46 Tam¿e, s. 69.
47 B. Berent, ¯ydzi we W³oc³awku..., s. 302.
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w p³aceniu sk³adek na rzecz gminy ¿ydowskiej. Najzamo¿niejsi we
W³oc³awku wp³acali 1,5�2 tys. z³otych48. �Handlarze� po�redniczyli
miêdzy wsi¹ a miastem, dostarczaj¹c na wie� drobne towary przemy-
s³owe, zadawalaj¹c siê niewielkimi ilo�ciami zbo¿a, pieprzu, drobiem,
skórami zwierz¹t, jajami jako zap³at¹. Nale¿y podkre�liæ, i¿ ¯ydzi byli
monopolistami w handlu zbo¿em i innymi p³odami rolnymi. Dziedzi-
nami typowymi dla ¿ydowskiego handlu pozosta³ tak¿e obrót materia-
³ami budowlanymi, produktami ¿elaznymi, drzewem, towarami prze-
mys³owymi oraz galanteri¹ i konfekcj¹. ¯ydzi dominowali w handlu
tzw. ³okciowizn¹, ubraniami, futrami, poñczochami.

W 1919 r. we W³oc³awku 73% sklepów znajdowa³o siê w posiada-
niu kupców ¿ydowskich ¯ydzi, którzy pierwsi zaczêli te¿ sprowadzaæ
gotowe produkty, takie jak, ubrania czy buty.

W Drugiej Rzeczypospolitej udzia³ ¯ydów w handlu hurtowym we
W³oc³awku by³ znacz¹cy. W 1928 r. miasto dysponowa³o sieci¹ 18 hur-
towni, w tym 14 ¿ydowskimi, co stanowi³o 77,8% oraz liczb¹ 99 sk³a-
dów towarowych ró¿nych bran¿, z tego 88 to by³y sk³ady ¿ydowskie
(88,9% ogó³u). W latach trzydziestych postêpy w spolszczeniu handlu
nie przynios³y spadku ilo�ciowego ¿ydowskich hurtowni czy sk³adów,
co dowodzi s³abo�ci kapita³owej polskiego drobnomieszczañstwa49.

W 1918 r., w porównaniu z okresem przedwojennym, sytuacja dla
rozwoju przemys³u we W³oc³awku, jak i w ca³ej Polsce, by³a gorsza
(przemys³ otrzyma³ zaledwie ¼ potrzebnego do produkcji wêgla, bra-
kowa³o surowców, ros³y koszty produkcji, brakowa³o tanich kredytów).
¯ydzi szybko podjêli dzia³ania zmierzaj¹ce do wznowienia produkcji.
W sprawozdaniu sytuacyjnym dla powiatu w³oc³awskiego za 1919 r.

48 T. Kawski, Ludno�æ ¿ydowska..., s. 147.
49 Archiwum Pañstwowe w Toruniu Oddzia³ we W³oc³awku (dalej: APWT), Starostwo

Powiatowe W³oc³awskie we W³oc³awku z lat 1918�1939 (dalej: SPWT), Referat admini-
stracyjno-prawny (Wykaz zak³adów przemys³owych w powiecie w³oc³awskim we W³o-
c³awku) sygn. 1174; B. Berent, ̄ ydzi we W³oc³awku..., s. 302; T. Kawski, Ludno�æ ¿ydow-
ska, s. 147�149.



34 Rozdzia³ I

znajdujemy informacjê, i¿ na terenie miasta i powiatu w³oc³awskiego
dzia³a³y 52 fabryki50. Natomiast w 1920 r. zarejestrowano ju¿ 180 za-
k³adów przemys³owych, których w³a�cicielami byli ̄ ydzi (tj. 40% ogó-
³u). Ilustruje to tabela.

Tabela 4. Liczba czynnych zak³adów przemys³owych we W³oc³awku w 1920
roku

�ród³o: APW£, SPW£, Sprawozdanie sytuacyjne w powiecie w³oc³awskim za 1920 rok,
sygn. 328, k. 345.

Dopiero kryzys ekonomiczny 1929�1935 sparali¿owa³ rozwój prze-
mys³u we W³oc³awku, ale w latach 1933�1938 istnia³y 54 zak³ady prze-
mys³owe zatrudniaj¹ce powy¿ej piêciu robotników, w tym 33 ¿ydow-
skie, co stanowi³o 61,1%51.

Nale¿y podkre�liæ, i¿ podstawowym czynnikiem rozwoju miasta
przez ca³y okres miêdzywojenny by³y ró¿ne ga³êzie przemys³u czêsto

50 APW£, SPW£, Sprawozdanie sytuacyjne w powiecie w³oc³awskim za 1919 rok,
sygn. 328, k. 188.

51 B. Berent, ¯ydzi we W³oc³awku..., s. 308.

Ogó³em % Ogó³em % Ogó³em %

Fabryki wielkie 
i �rednie w rêkach 
¿ydowskich

28 68 28 30 56 48

Drobny przemys³ 
w rêkach ¿ydowskich

54 48 70 18 124 31

Rêkodzie³a w rêkach 
¿ydowskich

108 50 116 22 218 35

Czynne zak³ady 
przemys³owe

Miasto 
W³oc³awek

Powiat 
W³oc³awek

Razem
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zdominowane przez ludno�æ ¿ydowsk¹. ¯ydzi posiadali zak³ady pro-
dukcyjne w nastêpuj¹cych ga³êziach przemys³u52:

Przemys³ spo¿ywczy:
1) �W³oc³awska Fabryka Cykorii «STELLA»�; zarz¹d I. Grundland,

F. Grundland, J. £êczycki, W. Mirecki; w l. 1937�1938 reorgani-
zacja i zmiana nazwy na �W³oc³awska Fabryka Surgotów i Cy-
korii «STELLA» S.A.�;

2) M³yny wodno-parowe na S³odowie dzier¿awiony przez braci ¯y-
chliñskich oraz M. Czarnego; od 1928 tylko przez M. Czarnego;

3) M³yn wodno-motorowy na �wiecku (od 1927 Dawid Jakub);
4) W³oc³awski M³yn Parowy L. Stern i synowie. Spó³ka Akcyjna;
5) M³yn Motorowy «Suszyce»;
6) M³yn solny Lejb Stern;
7) Dystylarnia Parowa oraz Fabryka Wód Gazowanych Eryk Bauer

i spó³ka z o.o.;
8) Kujawska Olejarnia Bracia Gutowscy i Spó³ka;
9) M³yn Parowy M. Zausznica.

Przemys³ metalowy:
1) W³oc³awska Fabryka Drutu dawniej C. Klauke. Spó³ka Akcyjna;
2) Fabryka Gwo�dzi i Drutu «Clavus» Leon B¹d�zdrów i Spó³ka;
3) Fabryka Czê�ci Rowerowych Bracia Rawieccy.

Przemys³ ceramiczny:
1) Cegielnia Parowa M. P. Opatowski;
2) Cegielnia «Borowo» (L. Dystylier, J. Brot, A. Lichtenstein,

B. Silber).

52 APW£, SPW£, sygn. 1174; T. Kawski, ¯ycie gospodarcze mniejszo�ci ¿ydowskiej
we W³oc³awku w latach 1918�1939, maszynopis pracy magisterskiej dostêpny w bibliote-
ce Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyñskiej we W³oc³awku, Bydgoszcz 1995, s. 31�47;
B. Berent, ¯ydzi we W³oc³awku..., s. 303�308; Ksiêga adresowa Polski (wraz z Wolnym
Miastem Gdañskiem) dla handlu, przemys³u, rzemios³ i rolnictwa, Warszawa 1929.
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Przemys³ fajansowy:
1) W³oc³awskie Zak³ady Przemys³owe dawniej Teichfeld i Aster-

blum;
2) W³oc³awskie Fabryki Fajansu Leopold Czamañski;
3) Polska Fabryka Fajansu. Bracia Cohn i Spó³ka;
4) Fabryka Fajansu «Kermos» (Zygmunt From, Józef Asterblum,

Ernest Gold, Herman i Adolf Czamañscy oraz S. Ehrenreich).

Przemys³ chemiczny:
1) Fabryka Myd³a «Kujawianka»;
2) Fabryka Myd³a J. Heresztein;
3) Fabryka Przetworów Smo³owcowych Lux;
4) Fabryka Tektur Smo³owcowych i Wyrobów Cementowych;
5) W³oc³awskie Przedsiêbiorstwo Finkebsztein i Jakubowicz Tar-

tak Fabryka Papy;
6) Asfaltowe, Przetwory Chemiczne i Fabryka Tektur Smo³owco-

wych Ludwik Pystylier;
7) M. Le�niewski � produkcja papy.

Przemys³ papierniczy i graficzny:
1) W³oc³awska Fabryka Papieru. Spó³ka Akcyjna;
2) Drukarnia M. Wo³kowicz i Spó³ka;
3) Drukarnia Artystyczna;
4) Drukarnia G. Altman i D. Horowitz.

Przemys³ drzewny:
1) W³oc³awska Fabryka Przetworów Drzewnych M. L. Opatowski;
2) Tartak Parowy Szymon Kohn;
3) Tartak Finkelsztein i Jakubowicz oraz Fabryka Papy;
4) Przemys³ Drzewny «Odbudowa» J. Zausznica;
5) Parowa Fabryka Skrzyñ Ch. i J. Blumenthalowie;
6) Tartak Parowy i Heblarnia «Trak» Bracia Szymañscy;
7) Tartak Parowy i Sk³ad Drzewa Maurycy Poznañski;
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8) Tartak Parowy «Budulec» (Ludwik Stern i Salomon Leszczyñ-
ski);

9) Tartak Parowy M. ¯ó³ty.

Wymienione wy¿ej to tylko niektóre z wiêkszych zak³adów prze-
mys³owych znajduj¹cych siê w rêkach ¿ydowskich. Inne jak np. W³o-
c³awskie Przedsiêbiorstwo Asfaltowe, Przetwory Chemiczne, Fabryka
Tektur Smo³owych nale¿¹ca do L. Dystyliera, o czym nie ma mowy
w znanych mi opracowaniach, cieszy³y siê du¿¹ renom¹ nie tylko w Pol-
sce, ale równie¿ za granic¹. Fabryka ta zosta³a nagrodzona, za swoje
wyroby, na wystawie miêdzynarodowej w Londynie w 1932 r. najwy¿-
sz¹ nagrod¹ Grand Prix i z³otym medalem53.

Na wielko�æ produkcji, obrotów, a tym samym i zysk, wp³ywa³a
koniunktura w rolnictwie, które stanowi³o dla ludno�ci Kujaw g³ówne
�ród³o dochodu.

Znaczny odsetek ludno�ci ¿ydowskiej trudni³ siê rzemios³em.
W 1930 r. ¯ydzi pracowali w 35 zawodach zwi¹zanych z rzemios³em
na 49 odnotowanych. Ca³kowicie opanowali 9 zawodów (grawer, czap-
nik, perukarz, piernikarz, rze�biarz w drewnie, szmuklerz, sztukator,
tokarz, wyrób narzêdzi optycznych). Znaczny udzia³ mieli w cholew-
karstwie (96%), ku�nierstwie (92%), kapelusznictwie (86%), cukier-
nictwie (79%), krawiectwie (78%), szklarstwie (75%), introligatorstwie
i blacharstwie (po 67%), tapicerstwie (56%), fryzjerstwie (55%), po-
wro�nictwie, rymarstwie, szczotkarstwie (po 50%)54.

Dziêki zmianie prawa przemys³owego, która nast¹pi³a w 1927 r.,
¯ydzi otrzymali prawo zrzeszania siê we w³asnych cechach wyznanio-
wych55. We W³oc³awku zaczê³y powstawaæ pierwsze ¿ydowskie cechy
przemys³owe, które to wyodrêbni³y siê z sekcji bran¿owych Zwi¹zku
Rzemie�lników ¯ydów.

53 tak podaje reklama zamieszczona w �Kujawianinie� (informatorze handlowo-prze-
mys³owym) za 1938 r., wydawanym przez braci Piotrowskich we W³oc³awku.

54 T. Kawski, Ludno�æ ¿ydowska..., s. 150.
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W mie�cie powsta³o wówczas 12 cechów, za� przej�ciowo funkcjo-
nowa³o ich nawet wiêcej, jak np. utworzony w 1935 r. cech rymarzy
i powro�ników. Warto podkre�liæ, i¿ utworzony wówczas cech cukier-
ników ¯ydów by³ jedynym w tej specjalno�ci na terenie województwa
warszawskiego56. Ilo�æ cechów i liczebno�æ ilustruje tabela.

Tabela 5. Stan ¿ydowskich cechów rzemie�lniczych we W³oc³awku w latach
1930 i 1932

�ród³o: P. Bokota, Cechy rzemie�lnicze we W³oc³awku, [w:] W³oc³awek. Dzieje miasta,
pod. red. J. Staszewskiego, W³oc³awek 2001, s. 325.

Poziom zamo¿no�ci rzemie�lników ¯ydów bêd¹cych w³a�cicielami
warsztatów by³ determinowany kilkoma czynnikami. Zale¿a³ miêdzy
innymi od wielko�ci posiadanego warsztatu. Warsztaty rzemie�lnicze
by³y podzielone na kategorie od I do VIII w zale¿no�ci od liczby za-

55 P. Bokota, Cechy rzemie�lnicze we W³oc³awku, [w:] W³oc³awek. Dzieje miasta, pod
red. J. Staszewskiego, W³oc³awek 2001, 321�322.

56 Tam¿e, s. 324�325; B. Berent, Holocaust..., s. 252; �Kujawianin� informator han-
dlowo-przemys³owy, wydawany przez braci Piotrkowskich za 1938 rok.

1930 1932
 1. Cholewkarze 1929 18 40
 2. Cukiernicy 1929 16 14
 3. Fryzjerzy 1929 20 20
 4. Czapnicy i ku�nierze 1930 23 22
 5. Kapelusznicy 1930 13 11
 6. Krawcy 1929 65 46
 7. Malarze, murarze i zduni 1930 15 13
 8. Rze�nicy i wêdliniarze 1929 46 45
 9. Stolarze, tokarze i tapicerzy 1929 28 16

 10. Szewcy 1929 27 23
 11. Zegarmistrzowie, grawerzy, jubilerzy 1930 26 18

Lp. Cech Rok
utworzenia

Liczba misztrzów
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trudnionych w nich pracowników57. Wiêksza liczba zatrudnionych
w warsztacie �wiadczy³a o wy¿szym poziomie zamo¿no�ci w³a�cicie-
la. Na czele tej hierarchii stali hurtownicy ¿ydowscy. Istnia³a równie¿
zale¿no�æ miêdzy zamo¿no�ci¹ rzemie�lników i liczb¹ warsztatów
z tej samej bran¿y znajduj¹cych siê w mie�cie. Du¿a liczba warsztatów
jednakowej bran¿y powodowa³a szybkie nasycenie rynku wyrobami,
a tym samym ograniczony zbyt na produkowane towary (krawiectwo,
szewstwo). Na wzrost kapita³u rzemie�lników wp³yw mia³o tak¿e usy-
tuowanie warsztatu w centrum handlowym W³oc³awka (szybszy zbyt
wyprodukowanego towaru, wy¿sze ceny)58.

Inteligencja ¿ydowska reprezentowana by³a przez: lekarzy, nauczy-
cieli, pracowników umys³owych, o�wiatowych i kulturalnych59.

Kilka s³ów warto po�wiêciæ tym pierwszym. W 1922 r. rozpoczê³o
praktykê we W³oc³awku trzech ¿ydowskich lekarzy: dr Pinkus Fran-
kensztein, dr Majer Linke oraz dr Edward Berg. W trzy lata pó�niej
zatrudniono tutaj kolejnego lekarza wyznania moj¿eszowego dra Majle-
cha Lesiñskiego, a w roku 1928 nastêpnych trzech: dra Henryka Igiela,
dra Beniamina Brysza i dra Henryka Forberta. W latach trzydziestych
nastêpuj¹cy lekarze ¿ydowscy podjêli prace we W³oc³awku: dr Broni-
s³aw Waldmann-Goldowa, dr Morduch Leñski, dr Aron Hajdenwurcel,
dr Chaim Klein, dr Markus Kraushar, dr Chaim Frankiel oraz dr Fran-
ciszek Heliodor Szumer. Przed wybuchem II wojny �wiatowej w�ród
38 praktykuj¹cych tutaj lekarzy 15 by³o wyznania moj¿eszowego.
W tym okresie praktykowa³o tu trzech felczerów ¿ydowskich: S. Doj-
czer, Tajchmann oraz Józef Horn60.

57 Bronsztejn, Ludno�æ ¿ydowska..., s. 218.
58 Tam¿e, s. 310.
59 W 1919 r. na 47 lekarzy we W³oc³awku 23 by³o wyznania moj¿eszowego, w tym

13 dentystów: w roku szkolnym 1928/29 by³o ogó³em 283 nauczycieli, w tym 70 wyznania
moj¿eszowego, za: B. Berent, ¯ydzi we W³oc³awku..., s. 302.

60 T. Rejmanowski, Felczerzy i lekarze wyznania moj¿eszowego W³oc³awka i regionu
kujawskiego, �Zapiski Kujawsko-Dobrzyñskie�, t. 13, W³oc³awek 1999, s. 188�190.
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6. ¯ycie polityczne ¯ydów

¯ycie polityczne ¯ydów w Polsce przed wybuchem II wojny �wia-
towej cechowa³: niezwykle wybuja³y pluralizm partyjny, niew¹tpliwie
wyp³ywaj¹cy z indoktrynacji idea³ami mesjanizmu, syjonizmu, folki-
zmu i socjalizmu ¿ydowskiego. Wszystkie te idee ³¹czy³o przeciwstawie-
nie siê pr¹dom asymilacyjnym i antysemityzmowi. Dzieli³o natomiast
propagandowo-techniczne dzia³anie w walce o przysz³o�æ narodowo-
-pañstwow¹ ¿ydostwa, niezale¿nie lub wbrew antagonistycznym
sprzeczno�ciom klasowym61.

We W³oc³awku w okresie miêdzywojennym dzia³a³y i rozwija³y siê
nastêpuj¹ce ¿ydowskie partie:
1. Zwi¹zane z ruchem syjonistycznym i socjalistycznym:

� Wszech�wiatowa Organizacja Syjonistyczna (oddzia³ w³oc³aw-
ski z siedzib¹ przy ulicy Królewieckiej 35) � popularnie okre�la-
na jako Syjoni�ci Ogólni;

� Polej Syjon Lewica, Oddzia³ we W³oc³awku przy ulicy Króle-
wieckiej 23;

� Polej Syjon Prawica, Oddzia³ we W³oc³awku przy ulicy Króle-
wieckiej 23;

� Ogólno¿ydowski Zwi¹zek Robotniczy Bund � oddzia³ we W³o-
c³awku przy ulicy Piekarskiej 11.

2. Reprezentuj¹ce ruch ortodoksyjny:
� Organizacja ̄ ydów Ortodoksów, wystêpuj¹ca pod hebrajsk¹ naz-

w¹ Szlomej Emunej Isroel, potocznie zwana Agud¹, siedziba we
W³oc³awku przy ulicy Kowalskiej 5;

� Organizacja Syjonistów Ortodoksów Mizrachi, Oddzia³ we W³o-
c³awku przy ulicy £êgskiej 52/54.

Najwiêksz¹ popularno�ci¹ w�ród ludno�ci ¿ydowskiej W³oc³awka
przez ca³y okres miêdzywojenny cieszy³ siê ruch syjonistyczny. Na

61 Za: J. Orlicki, Szkice z dziejów..., s. 57�58.
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jego umocnienie wp³yw mia³y: pauperyzacja �rodowisk pracowniczych,
wyst¹pienia anty¿ydowskie w pierwszych latach istnienia II Rzeczypo-
spolitej, wielki kryzys gospodarczy oraz wzrost postaw antysemickich62.

Syjonizm by³ ruchem politycznym �wieckim. Syjoni�ci uwa¿ali, ¿e
antysemityzm powstaje tam, gdzie ¯ydzi s¹ rozproszeni w�ród innych
narodów. Jedynym rozwi¹zaniem wed³ug nich by³o utworzenie w³a-
snego pañstwa ¿ydowskiego w Palestynie. Prace palestyñskie by³y dla
nich celem najwa¿niejszym. Syjonizm postrzega³ spo³eczno�æ ¿ydow-
sk¹ jako odrêbny naród i uwa¿a³ za konieczne uznanie wspólnego jê-
zyka, którym móg³ byæ jedynie hebrajski. Bie¿¹ce zagadnienia ¿ycia
politycznego u syjonistów schodzi³y na plan dalszy, aczkolwiek nie
by³y lekcewa¿one.

Grupa syjonistów w³oc³awskich wywodzi³a siê z mieszczañstwa,
drobnomieszczañstwa oraz inteligencji ¿ydowskiej. Uchodzi³a ona za
grupê bardzo dobrze zorganizowan¹. Miernikiem sympatii politycz-
nych ¯ydów zamieszka³ych we W³oc³awku by³y wyniki g³osowania
do organów samorz¹dowych gminy ¿ydowskiej. Nale¿y podkre�liæ, ¿e
przez ca³y okres miêdzywojenny Organizacja Syjonistyczna w Polsce,
Biuro Komitetu Okrêgowego we W³oc³awku, mia³o swoich reprezen-
tantów w Radzie i Zarz¹dzie gminy ¿ydowskiej, byli to m.in.: Dawid
Ersler, dr Leib Fuks, Herman Lewi, Ferdynand Kaufman, Becalel Bie-
¿ynski.

Syjoni�ci posiadali równie¿ swych przedstawicieli w Radzie Miej-
skiej. W wyniku wyborów w marcu 1919 r. do Rady Miejskiej z listy
nr 10 � ̄ ydowskiego Komitetu Wyborczego weszli: Dawid Ersler, Fer-
dynand Kaufman, J. Szubiñski.

Po wyborach w 1922 r. w sk³ad Rady Miejskiej weszli: in¿. Alfred
Sztolcman, z-ca Jakub Zausznica.

Od 1926 r. Alfred Sztolcman pe³ni³ równie¿ funkcjê wiceprezesa
Magistratu m. W³oc³awka. W latach trzydziestych w posiedzeniach Rady

62 T. Kawski, Ludno�æ ¿ydowska..., s. 168.
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Miejskiej brali udzia³ ju¿ nowi radni syjonistyczni, jak: Horn, Miedziñ-
ski, Fuchs, Sz. Rotf, którzy aktywnie uczestniczyli we wspó³rz¹dzeniu
miastem oraz stali na stra¿y interesów swych wspó³wyznawców.

Dzia³alno�ci¹ w³oc³awskiej Organizacji Syjonistycznych kierowali:
dr Leib Fuks, Natan Perlberg, Dawid Ersler, Alfred Sztolcman, d³ugo-
letnim jej sekretarzem by³ Abraham Huberman. Do grupy syjonistycz-
nej W³oc³awka nale¿eli tak¿e: Izaak Kowalski, Natan Brecher, Chaim
Linke, Aleksander Jeziora, Moszek Weitzman, Meier Ernstein. Byli
oni g³osicielami nowej ideologii ¿ydowskiego odrodzenia narodowego.
Jeszcze zanim utworzono Narodowy Fundusz ¯ydowski zbierali pie-
ni¹dze na osiedlenie siê ¯ydów w Palestynie63.

Syjoni�ci za³o¿yli w 1917 r. Towarzystwo Gimnastyczno-Sportowe
Makabi, którego celem by³a troska o rozwój fizyczny nie tylko jego
cz³onków. Pod patronem syjonistów za³o¿ono równie¿ ¯ydowsk¹ Or-
ganizacjê Skautow¹ Haszomer Hacair (M³ody Harcerz) � Komenda
Gniazda W³oc³awskiego. Zadaniem organizacji by³o moralne i fizycz-
ne wychowanie m³odzie¿y ¿ydowskiej. Organizacja rozwinê³a sw¹ dzia-
³alno�æ po zarejestrowaniu w 1930 r. W³oc³awska Organizacja Syjoni-
styczna posiada³a stuprocentowe wp³ywy w miejscowym oddziale
Zwi¹zku Rzemie�lników ¯ydów. Zwi¹zek ów mia³ siedzibê przy ulicy
Królewieckiej 16, liczy³ ok. 350 cz³onków. W�ród ludno�ci ¿ydow-
skiej cieszy³ siê on du¿ym powa¿aniem64.

Syjoni�ci Ortodoksi Mizrachi (Wierni Zakonowi), reprezentowali
prawicê syjonistyczn¹. Pierwsze grupy zosta³y za³o¿one we W³oc³aw-
ku w 1918 r. Ruch mizarchistyczny wystêpowa³ jako samodzielny kie-
runek polityczny w ³onie syjonizmu. D¹¿y³ do faktycznego równoupraw-
nienia obywatelskiego ¯ydów i autonomii narodowo-kulturalnej, na
bazie gmin wyznaniowych z naczeln¹ ich reprezentacj¹ w postaci Zwi¹zku

63 B. Berent, ¯ydzi we W³oc³awku..., s. 280.
64 O. Nikonowicz, Przemiany polityczne we W³oc³awku w pierwszym okresie dyktatury

sanacyjnej 1926�1930, �Zapiski Kujawsko-Dobrzyñskie�, seria A, s. 175�176.
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Gmin ¯ydowskich Rzeczypospolitej. G³ówne has³o Mizrachi to: Torah
we Awodach tj. Religia, Nauka i Praca65. Rozwija³a ona za po�rednic-
twem organizacji Torbuth (Kultura) szerok¹ dzia³alno�æ kulturaln¹
i o�wiatow¹, m.in.: poprzez zak³adanie i utrzymywanie w³asnego szkol-
nictwa z jêzykami wyk³adowymi hebrajskim i polskim66.

Cz³onkowie w³oc³awskiej Mizrachi wywodzili siê z drobnego i �red-
niego mieszczañstwa. Do czo³owych dzia³aczy tej organizacji nale¿eli:
rabin J. L. Kowalski, Szmul Srebnik, Szyja Prawda, Kasryel Fiszel Tchórz,
którzy udzielali siê czynnie, w wieloosobowym zarz¹dzie stoj¹cym na
czele ¿ydowskiej gminy wyznaniowej. W latach trzydziestych grono
aktywistów Mizrachi powiêkszy³o siê m.in. o: I. M. Bidermana, J. Wê-
drownika, A. Izbickiego, M. D. Turkeltauba, H. F. Globusa, A. Ungera,
Frydlanda. W 1922 r. Mizarchistom uda³o siê zdobyæ miejsce w Radzie
Miejskiej przez uzyskanie mandatu zastêpcy dla Jakuba Zausznicy.
Dzia³alno�æ Mizrachi w organach samorz¹dowych gminy ¿ydowskiej
pozwala³a im na realizacjê w³asnych postulatów. Systematycznie wiêc
gmina subsydiowa³a szko³ê Mizrachi, której budynek mie�ci³ siê przy
ulicy £êgskiej67.

Nale¿y podkre�liæ, i¿ cz³onkowie Mizrachi otaczali opiek¹ oraz
wspomagali finansowo szereg ¿ydowskich instytucji socjalnych takich
jak: Schronisko dla Starców Wyznania Moj¿eszowego, Towarzystwo
Wspierania Biednych ¯ydów, Ochotnicze Stowarzyszenie Pielêgniar-
stwa, ̄ ydowski Dom Starców. Czê�æ swoich funduszy organizacja Mi-
zrachi przeznaczy³a na zakup ziemi w Palestynie68.

Inn¹ parti¹ syjonistyczn¹ we W³oc³awku, od 1928 r. by³a Nowa Or-
ganizacja Syjonistyczna, inaczej nazywana Syjoni�ci Rewizjoni�ci.
Partia ta nawo³ywa³a do prowadzenia zarówno politycznej, jak i zbroj-

65 A. Haftka, ¯ydowskie stronnictwa polityczne w Polsce odrodzonej, [w:] ¯ydzi
w Polsce odrodzonej. Dzia³alno�æ spo³eczna, gospodarcza i kulturalna, pod red. I. Schi-
pera, A. Tartakowera, A. Haftki, t. 2, Warszawa 1933, s. 259

66 Tam¿e, s. 259�261; J. Orlicki, Z dziejów stosunków..., s. 62.
67 B. Berent, ¯ydzi we W³oc³awku..., s. 281�282.
68 Tam¿e, s. 282.
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nej walki z Arabami oraz Wielk¹ Brytani¹, która mia³a mandat nad
Palestyn¹ o stworzenie pañstwa ¿ydowskiego w Palestynie po obu stro-
nach Jordanu. Odrzucali ideê walki klasowej uznaj¹c jedynie syndyka-
listyczne teorie arbitra¿u pañstwowego pomiêdzy kapita³em a prac¹
w przysz³ym pañstwie ¿ydowskim. Przybudówk¹ M³odzie¿owego NOS
by³o Stowarzyszenie M³odzie¿y ¯ydowskiej im. Trumpeldora w Pol-
sce, zwane potocznie w �rodowisku ¿ydowskim Bejtar69.

W my�l za³o¿eñ ideowych: cz³onkowie Bejtaru w Polsce po�wiêca-
j¹ siê jedynie dla syjonizmu pod którym rozumie siê odbudowê pañ-
stwa ¿ydowskiego w Palestynie. Wychodz¹c z tego za³o¿enia, «Brith
Trumpeldor» zwalcza wszystkie organizacje m³odzie¿owe, które s¹
wrogie syjonizmowi (...). Zwalcza te¿ m³odzie¿ syjonistyczn¹, która
obok syjonizmu wyznaje idea³y socjalistyczne70. Po ukoñczeniu 18 roku
¿ycia cz³onek Bejtaru automatycznie stawa³ siê cz³onkiem NOS.

Nowa Organizacja Syjonistyczna ³¹cznie z kierowan¹ przez ni¹ przy-
budówk¹ Bejtar, w latach trzydziestych liczy³a we W³oc³awku ok. 300
osób. Bejtarowscy w³oc³awscy redagowali ¿ydowsk¹ gazetê W³oc³aw-
ker Sztyme71.

Oprócz wy¿ej wymienionych partii istnia³a we W³oc³awku organi-
zacja polityczna o charakterze religijnym. W marcu 1919 r. na zebra-
niu ̄ ydów ortodoksów we W³oc³awku powo³ano oddzia³ Centralnej Or-
ganizacji ¯ydów Ortodoksów w Polsce pod nazw¹ Szlomej Emunej
Isroel (Pokój Wiernych Izraelitów). W Polsce zwi¹zek zosta³ za³o¿ony
w 1916 r. pod nazw¹ Agudas Haortodoksim (Zwi¹zek Prawowiernych).
G³ównymi jej dzia³aczami byli: Henoch Janower (prezes w³oc³awskej
Agudy), J. M. Borembus, Elizar Flakser, Syne Praszkier. Aguda ode-
gra³a wa¿n¹ rolê przede wszystkim w ¿yciu obyczajowym ̄ ydów w³o-
c³awskich72.

69 J. Orlicki, Z dziejów stosunków..., s. 66�68.
70 Tam¿e, s. 68�69.
71 B. Berent, ¯ydzi we W³oc³awku..., s. 283.
72 Tam¿e.
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Aguda odrzuca³a wszelkie polityczne koncepcje odbudowy pañstwa
¿ydowskiego w Palestynie. Zwalcza³a wiêc te partie ¿ydowskie, które
stawia³y sobie taki cel. Zarzuca im równie¿ upowszechnianie jêzyka
hebrajskiego, twierdz¹c, i¿ jêzyk hebrajski to jêzyk �wiêty i powinien
byæ tylko jêzykiem liturgii. Natomiast jêzyk jidisz, powinien byæ dla
¯ydów, jêzykiem dnia codziennego73.

W 1924 r. Aguda zorganizowa³a szko³ê talmudyczn¹ Jesodej To-
rach, która mie�ci³a siê przy ulicy Kowalskiej 5. Program jej ograni-
cza³ siê do studiowania Biblii i nauki jêzyka hebrajskiego. Agudy�ci
mieli swojego reprezentanta w Radzie Miejskiej, w osobie Syne Prasz-
kiera, lecz lojalna wobec w³adzy organizacja nie wnosi³a spraw ¿y-
dowskich na posiedzenie Rady Miejskiej74.

Oprócz syjonistów (ogólnych) i mizarchistów we W³oc³awku dzia-
³a³ tak¿e (utworzony w 1905 r. na konspiracyjnym zje�dzie w Ciecho-
cinku) zwi¹zek Socjalistów ̄ ydowskich Poalej-Syjon w Polsce. Pierwsi
cz³onkowie Poalej-Syjon we W³oc³awku wywodzili siê z inteligencji
i drobno mieszczañstwa. Aktywnymi dzia³aczami w tym okresie byli:
Feliks Kino, Jakub Kowalski, Wolf Nachtigal, M. ¯ychliñski, Józef
Horn, Fiszelewicz i inni. W latach nastêpnych nast¹pi³ rozwój tej orga-
nizacji.

W 1920 r. na V Konferencji �wiatowego Zwi¹zku Poalej-Syjoni-
stów w Wiedniu nast¹pi³ roz³am w partii. Znalaz³ on swoje odbicie
równie¿ w Polsce. Tu w latach 1922�1926 ukszta³towa³y siê dwie kon-
kurencyjne partie poalejsyjonistyczne: ¯ydowska Socjalistyczna Partia
Robotnicza Poalej-Syjon, krótko zwana PS-Prawica i ¯ydowska So-
cjalistyczna Demokratyczna Partia Robotnicza w Polsce (krótko PS-
-Lewica)75.

73 J. Orlicki, Z dziejów stosunków..., s. 58�59; A. Haftka, ¯ydowskie stronnictwa...,
s. 256.

74 B. Berent, ¯ydzi we W³oc³awku..., s. 284.
75 J. Orlicki, Z dziejów stosunków..., s. 63�65; A Haftka, ¯ydowskie stronnictwa...,

s. 270�271.
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Poalej-Syjon Prawica by³a po partii syjonistów (ogólnych) najlicz-
niejszym stronnictwem prawicy ¿ydowskiej we W³oc³awku76. G³ówny-
mi jej dzia³aczami byli: Józef Horn, Janusz Freier, Prawer, Kontrowicz,
Hersz Wolf Szenkier. W latach 1922�1926 czê�æ m³odzie¿y ¿ydow-
skiej organizacji Ceirej-Syjon zasili³a szeregi PS-Prawicy, m.in. Mo-
szek Lewi, Leib Luksemburg, J. Bornstein.

Program PS-Prawicy stanowi³ próbê godzenia interesów prawicy
z interesami klasowymi ¿ydowskich mas pracuj¹cych. Jednak¿e pro-
paguj¹c ideê pañstwa ¿ydowskiego w Palestynie � partia ta program
reform, lansowanych na u¿ytek robotników ¿ydowskich w diasporze,
przesuwa³a na drugi plan. M³odzie¿ow¹ przybudówkê PS-Prawicy by³a
organizacja Frajhajt (Wolno�æ)77.

Zadania swoje realizowa³a poprzez dzia³alno�æ polityczn¹, propa-
gandow¹ i kulturaln¹. Dzia³alno�æ polityczn¹ prowadziæ mog³a dziêki
wprowadzeniu swych cz³onków do cia³ samorz¹dowych gminy ¿y-
dowskiej (1924 r. � 1 mandat), do Rady Pañstwowej Kasy Chorych
(w 1925 r. po jednym mandacie z PS-Lewic¹ i Bundem) oraz do Rady
Miejskiej (w 1928 r. wybrano Józefa Horna)78.

Najlepiej postawê partii wobec ówczesnej rzeczywisto�ci ilustruje
deklaracja z³o¿ona przez jej cz³onków, piastuj¹cych mandaty radnych
miejskich, na posiedzeniu tej¿e Rady w dniu 9 grudnia 1927 r. We
wstêpie deklaracji czytamy: Frakcja stwierdza, ¿e obecna Rada Miej-
ska nie odzwierciedla prawdziwej woli ludno�ci miasta W³oc³awka,
poniewa¿ zupe³nie bezprawnie skasowano listê Opozycji Robotniczej.
Frakcja socjalistyczna Poalej Syjon-Prawica wystêpuje stale przeciw-
ko systemowi terroru i policyjnej samowoli, przeciwko jakiejkolwiek
organizacji robotniczej. Ponadto w czwartym punkcie deklaracji partia
stawia postulat �wieckich i bezp³atnych szkó³ dla wszystkich dzieci

76 W jidysz: Jidisze Socjalistisze Arbeter Partaj
77 Tam¿e, s. 64; O. Nikonowicz, Przemiany polityczne..., s. 177.
78 B. Berent, ¯ydzi we W³oc³awku..., s. 285.
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w wieku szkolnym... Dla dzieci ¿ydowskich... szkó³ z jêzykiem wyk³a-
dowym ¿ydowskim. Siódmy punkt deklaracji zawiera postulat wytrze-
bienia antysemityzmu z gospodarki miejskiej i zapewnienia ludno�ci
¿ydowskiej równych praw przy równych obowi¹zkach wobec miasta.
W ósmym punkcie deklaracji ¿¹dano... praw jêzyka ¿ydowskiego w dzia-
³alno�ci miejskiej. W zakoñczeniu deklaracja stwierdza: Frakcja socja-
listyczna Poalej Syjon-Prawica wyra¿a swe prze�wiadczenie, ¿e so-
cjalistyczna polska klasa robotnicza bêdzie prowadzi³a wspóln¹ walkê
o spe³nienie wymienionych wy¿ej zadañ79.

PS-Prawica udziela³a poparcia finansowego i otacza³a opiek¹ cha-
luców (cz³onków zwi¹zku Hechluc-Pionier) z kibucu w³oc³awskiego,
czyli obozu pracy, w którym chaluce przechodzili przeszkolenie zawo-
dowe przed wyjazdem do Palestyny. W tych krêgach szerzy³a swoj¹
ideologiê oraz zdobywa³a coraz wiêksz¹ popularno�æ. Do wzrostu po-
pularno�ci PS-Prawicy przyczyni³o siê równie¿ propagowanie kultury
¿ydowskiej poprzez organizowanie odczytów i prelekcji zwi¹zanych
z socjologi¹, literatur¹, kultur¹ ¿ydowsk¹. Ponadto rozwiniêto prace
w organizacji Freiheit oraz w za³o¿onym w 1930 r. Towarzystwie Po-
pierania Szkolnictwa ¯ydowskiego i Kultury ¯ydowskiej Szul-Kult.
Wspólnie z pozosta³ymi organizacjami syjonistycznymi patronowali
polejsyjoni�ci prawicowi Towarzystwu Szerzenia Pracy Zawodowej
i Rolnej w�ród ¯ydów, zarejestrowanej w listopadzie 1927 r.80

Konkurencyjna dla PS-Prawicy by³a PS-Lewica81. Jej postulaty pro-
palestyñskie by³y zbli¿one do ogólnosyjonistycznych. Uregulowanie
kwestii ¿ydowskiej w Polsce zamierza³a osi¹gn¹æ poprzez: tworzenie
autonomicznych instytucji dla specyficznych potrzeb ¿ydowskich, wy-
³¹czenie funkcji wyznaniowych spod kompetencji zarz¹du gminy,
uznanie jêzyka jidisz za jêzyk narodowy ¯ydów w Polsce. Natomiast

79 O. Nikonowicz, Przemiany polityczne..., s. 177.
80 Tam¿e; B. Berent, ¯ydzi we W³oc³awku..., s. 285�286.
81 W jidysz: Jdisze Socjalistisze Demokratisze Arbeter Partaj �Polej Sjon in Polejn�.
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program socjalistyczny tej partii przewidywa³: przebudowê ustroju spo-
³ecznego w duchu socjaldemokratycznym, stworzenie jednolitej, bez
ró¿nic narodowo�ciowych organizacji, zwi¹zków zawodowych82.

Dzia³aczami tej partii we W³oc³awku byli: Micha³ Przedecki, repre-
zentowa³ partiê w zarz¹dzie gminy, Hersz Zimelman dzia³aj¹cy w Ra-
dzie Miejskiej i inni. PS-Lewica mia³a wp³ywy w Zwi¹zku Zawodo-
wym Pracowników Handlu. Liczy³a jednak niewielu cz³onków i na ogó³
nie przejawia³a aktywnej dzia³alno�ci. Jedynie zarz¹d kooperatywny
M³ot, istniej¹cy we W³oc³awku od 1920 r., sk³ada³ siê z cz³onków Po-
alej-Syjon Lewicy. Zorganizowany przez poalejsyjonistów lewicowy
klub sportowy Stern (Gwiazda) potrafi³ przyci¹gn¹æ przede wszystkim
m³odych robotników i rzemie�lników ¿ydowskich83.

W latach trzydziestych w�ród proletariatu ¿ydowskiego silne wp³y-
wy zdoby³ Powszechny ¯ydowski Zwi¹zek Robotniczy Bund84. Jego
oddzia³ powsta³ we W³oc³awku w 1902 r. Bund w swoim programie
³¹czy³ konieczno�æ rewolucyjnej zmiany stosunków ustrojowych w Pol-
sce z d¹¿eniem do autonomii narodowo-kulturalnej dla ¿ydowskiej
mniejszo�ci narodowej. Zwalcza³ syjonizm jako ruch utopijny i szko-
dliwy dla interesów ¿ydowskich w Polsce i ci¹gle przypomina³, ¿e ¯y-
dzi bior¹cy czynny udzia³ w ¿yciu zbiorowo�ci polskiej nie przestaj¹
byæ ¯ydami85.

W pierwszych latach po odzyskaniu niepodleg³o�ci w³oc³awski od-
dzia³ Bundu rozrós³ siê do 700 cz³onków i sk³ada³ siê z proletariatu
i rzemie�lników ¿ydowskich. Na czele organizacji stali: Szlama Hiller,
Jakub Wyszogrodzki i Henryk Toruñczyk. Aktywnymi dzia³aczami byli
równie¿: Abram Toruñczyk, Meir Dawid, I. L. Rosental, N. Gluzman,
P. Gluzmanowa, Kalman Zielonka, Mania Rosen.

82 J. Orlicki, Z dziejów stosunków..., s. 65; A. Haftka, ̄ ydowskie stronnictwa..., s. 281.
83 B. Berent, ¯ydzi we W³oc³awku..., s. 286.
84 W jidysz: Algemener Jidiszer Arberter in Polejn � Bund�.
85 J. Orlicki, Szkice z dziejów..., s. 73; A. Haftka, ¯ydowskie stronnictwa..., s. 275.
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Dzia³acze Bundu prowadzili o¿ywion¹ propagandê partyjn¹ pod szyl-
dem organizacji zawodowych. Wp³ywali na dzia³alno�æ zwi¹zków za-
wodowych krawców, szewców, cholewkarzy (Zwi¹zek Zawodowy Pra-
cowników Ig³y, Pracowników Skórzanych). Sekretarzem zwi¹zków
zawodowych w mie�cie by³ Moszek J. Szatan. Zwi¹zki zawodowe, bê-
d¹ce pod wp³ywami Bundu, firmowa³y organizowane przez te organi-
zacje zebrania, comiesiêczne odczyty z udzia³em ¿ydowskich pisarzy
oraz przywódców politycznych.

Ju¿ od 1919 r. bundowcy wchodzili w sk³ad Rady Miejskiej. Byli to
radni i ich zastêpcy: Szlama Hiller, Abram Toruñczyk, N. Gluzman,
P. Gluzmanowa oraz H. Wyszogrodzki i I. Chajmowicz. W kolej-
nych wyborach w 1927 r. radnymi zostali: H. Wyszogrodzki, Sz. Hiller
i A. Toruñczyk (dwaj ostatni byli reprezentantami Bundu w Radzie
Miejskiej przez kilka kadencji).

W ostatnich wyborach do Rady w okresie miêdzywojennym w 1939 r.,
radnym zostali bundowcy: Szlama Hiller, dr Jakub Lessig oraz Moszek
Allmann. Na forum Rady Miejskiej cz³onkowie Bundu wspólnie z cz³on-
kami PPS walczyli o poprawê warunków socjalno-bytowych robotni-
ków. Bund uczestniczy³ tak¿e w podejmowanych przez PPS akcjach
strajkowych i manifestacyjnych. Systematyczn¹ pracê prowadzi³ na polu
o�wiaty ¿ydowskiej zgodnie z has³em laizacji szkolnictwa. Bund w³o-
c³awski zorganizowa³ w³asn¹ szko³ê ludow¹. By³a to tzw. Volkschule
przy ulicy Królewieckiej. Jej kierownikiem by³ Moszek Allmann86.

7. Antysemityzm

Omawiaj¹c dzieje ¯ydów w Polsce w okresie dwudziestolecia miê-
dzywojennego, nie sposób pomin¹æ dzia³alno�ci o charakterze antyse-
mickim prowadzonej przez niektóre partie polityczne, jak i grupy spo-

86 B. Berent, ¯ydzi we W³oc³awku..., s. 288.
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³eczne i zawodowe. Antysemityzm to wynikaj¹ca z ró¿nego rodzaju
uprzedzeñ postawa niechêci, wrogo�ci wobec ¯ydów i osób pocho-
dzenia ¿ydowskiego, prze�ladowanie i dyskryminacja ̄ ydów jako grupy
wyznaniowej, etnicznej lub rasowej oraz pogl¹dy uzasadniaj¹ce takie
dzia³anie87.

�ród³a antysemityzmu w II Rzeczypospolitej mia³y ró¿noraki cha-
rakter. Nale¿y wymieniæ tu ekonomiczne postawy niechêci, czy wrêcz
wrogo�ci wobec ¯ydów. W ich dzia³alno�ci gospodarczej dopatrywa-
no siê zagro¿enia dla polskiego handlu, przemys³u i rzemios³a.

Do pierwszych wyst¹pieñ anty¿ydowskich we W³oc³awku dosz³o
w dniach 5�9 stycznia 1919 r. Komuni�ci w celu destabilizacji sytuacji
politycznej w mie�cie, wykorzystuj¹c bardzo trudn¹ sytuacjê aprowi-
zacyjn¹ (brak podstawowych artyku³ów ¿ywno�ciowych) zwo³ali wiec,
na którym dosz³o do pierwszych ataków na uczestnicz¹cych w nim
¯ydów. Podburzani przez komunistów najczê�ciej m³odzi ludzie przez
kolejne cztery dni, wywo³ywali w mie�cie zaj�cia, podczas których
napadano na ¯ydów, a w mieszkaniach i sklepach ¿ydowskich wybija-
no szyby i grabiono towary. W³adze nie radzi³y sobie z ekscesami i nie
by³y w stanie zapewniæ ludno�ci ¿ydowskiej bezpieczeñstwa. Policja
w pierwszych dniach niepokojów nie reagowa³a na przemoc i rozboje.

W wielu wypadkach dopiero osobista interwencja starosty i Ko-
mendanta Policji wywiera³a wp³yw na wiêksz¹ sprawno�æ funkcjono-
wania Policji88.

Sytuacja uleg³a poprawie, gdy do W³oc³awka przyby³y dodatkowe
oddzia³y wojska. Ale ¯ydzi równie¿ ze strony ¿o³nierzy doznali wielu
upokorzeñ. ̄ o³nierz pilnuj¹cy porz¹dku zamiast udzieliæ pomocy ucie-
kaj¹cemu ̄ ydowi, uderzy³ go kolb¹ karabinu. Zosta³o to odebrane jako
zezwolenie do dalszych ataków. Zaj�cia we W³oc³awku nie spowodo-
wa³y powa¿niejszych strat, unikniêto ofiar.

87 Nowa Encyklopedia Powszechna, t. 1, Warszawa 1995, s. 187.
88 APW£, SPW£, sygn. 328.
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Policja wraz z wojskiem i ¿andarmeri¹ dokona³a aresztowañ eks-
cedentów, robotników, ¯ydów podejrzanych o strzelanie do wojska89.

Od tej pory w³adze wystrzega³y siê zdarzeñ, które mog³yby nieko-
rzystnie wp³yn¹æ na stan bezpieczeñstwa. I tak, np. starosta A. Olszewski
nakaza³, aby ceremonia przeniesienia roda³ów do synagogi (30 wrze-
�nia�1 pa�dziernika 1919 r.) odby³a siê w spokoju bez uroczystego
pochodu i muzyki90. Kolejne zaj�cia z udzia³em ¿o³nierzy mia³y miej-
sce podczas wojny polsko-bolszewickiej w lipcu i sierpniu 1920 r.
W mie�cie dosz³o ze strony ¿o³nierzy do wymuszeñ, podpaleñ sklepów,
a nawet wypadków bicia ¯ydów. Szczególnie kontrowersyjne wyda-
rzenia mia³y miejsce przy pracach nad umocnieniem miasta. Pracuj¹-
cych ¯ydów, zmuszano wówczas do wznoszenia okrzyków: Niech ¿yje
Polska, niech zdechn¹ ̄ ydzi. Nale¿y podkre�liæ, i¿ obecny przy tym by³
wysokiej rangi oficer p³k. Gromczyñski91.

Niepokój w�ród ludno�ci zamieszka³ej we W³oc³awku w grudniu
1922 r. wzbudzi³y wyst¹pienia prawicy w zwi¹zku z wyborem na urz¹d
prezydenta Rzeczypospolitej Gabriela Narutowicza. Narodowa Demo-
kracja odmówi³a prezydentowi elektowi, wybranemu g³osami pos³ów
zasiadaj¹cych na lewicy i reprezentuj¹cych mniejszo�ci narodowe, pra-
wa do reprezentowania narodu polskiego. Dzia³aj¹ca na terenie W³o-
c³awka Antysemicka Organizacja M³odzie¿y Polskiej Rozwój i Zwi¹-
zek Ludowo Narodowy urz¹dzi³y w mie�cie w dniach 8�12 grudnia
szereg wieców i manifestacji, podczas których wyra¿ono niechêæ i wro-
go�æ miêdzy innymi wobec ¯ydów i ich politycznych aspiracji. De-
monstracje przebiega³y spokojnie. Wznoszono jedynie okrzyki: Precz
z Narutowiczem, Precz z ¯ydami oraz rzucano �niegiem w okna skle-
pów i mieszkañ ¿ydowskich92.

89 Tam¿e.
90 A. Laskowski, Stosunki narodowo�ciowe w powiecie w³oc³awskim w okresie miê-

dzywojennym (1918�1939), maszynopis pracy magisterskiej w Archiwum UMK, Toruñ
2000, s. 126.

91 Tam¿e, s. 127.
92 APW£, SPW£, sygn. 349, k. 15�17.



52 Rozdzia³ I

Towarzystwo Rozwój nie ustawa³o w szerzeniu nastrojów antyse-
mickich. W kwietniu 1924 r. rozwieszano we W³oc³awku odezwy
anty¿ydowskie tej organizacji pt. Nie dajcie ¯ydom frymarzyæ krwi¹
Chrystusa Pana. Starosta powiatowy zakaza³ rozpowszechniania tej
odezwy, odwo³uj¹c siê do uczuæ religijnych chrze�cijan. W mieszka-
niach osób podejrzanych o antysemityzm przeprowadzono rewizje93.

Zaj�cia z ludno�ci¹ ¿ydowsk¹ spowodowane przez ¿o³nierzy mia³y
równie¿ miejsce w marcu 1924 r. Wówczas oficerowie 14 pu³ku pie-
choty po pijanemu zaczepiali przechodz¹cych ulic¹ ¯ydów, gro¿¹c im
broni¹. ¯o³nierze ci zostali poci¹gniêci do odpowiedzialno�ci przez
dowódcê 4 dywizji piechoty gen. Brygady Zieliñskiego94.

Do konfliktów na tle narodowo�ciowym dochodzi³o równie¿ w szko-
³ach. W 1925 r. wybuch³ spór miêdzy uczniami Gimnazjum im. J. D³u-
gosza a uczniami Gimnazjum im. Ziemi Kujawskiej. Spór ten dotyczy³
wspó³pracy z ¿ydowskimi gimnazjalistami przy redagowaniu pisma
szkolnego Echo95.

W dniach od 11�18 listopada 1931 r. W³oc³awek ponownie sta³ siê
widowni¹ ekscesów anty¿ydowskich wywo³anych przez uczniów szkó³
�rednich, �ci�lej rzecz ujmuj¹c, Pañstwowej Szko³y Rzemie�lniczo-Prze-
mys³owej oraz Gimnazjum Mêskiego im. J. D³ugosza, które by³o prowa-
dzone przez W³oc³awsk¹ Kuriê Diecezjaln¹. Uczniowie tych szkó³ byli
zwolennikami narodowej prawicy. Inspiracja do ich dzia³añ by³y wyst¹-
pienia anty¿ydowskie na wy¿szych uczelniach w Warszawie i w Wilnie.

W zaj�ciach uczestniczy³a równie¿ poza uczniami, uliczna ³obuze-
ria. Niepokój w mie�cie, dla swoich celów, starali siê wykorzystaæ ko-
muni�ci, tak¿e pochodzenia ¿ydowskiego. Naklejali oni odezwy wzy-
waj¹ce m³odzie¿ szkoln¹ do solidarno�ci z robotnikami i wzywali do
wyst¹pieñ przeciw rz¹dowi.

93 APW£, SPW£, sygn. 358, k. 15�17.
94 APW£, SPW£, sygn. 355, k. 190�194.
95 APW£, SPW£, sygn. 382, k. 1�30.
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Podczas ekscesów kilku przechodniów ¿ydowskich zosta³o lekko ran-
nych, jeden za� bardzo powa¿nie. Policja odnotowa³a równie¿ wypad-
ki prowokowania zaj�æ przez m³odzie¿ ¿ydowsk¹. W³adze wojewódz-
kie i powiatowe, aby st³umiæ ekscesy anty¿ydowskie, wyda³y policji
zgodê na u¿ycie pa³ek gumowych i gazów. Wobec osób stanowi¹cych
zagro¿enie dla porz¹dku policja stosowa³a areszt. Ogó³em zatrzymano
24 osoby (14 zwolniono), w tym sprawcê ciê¿kiego pobicia96.

W 1932 r. nasili³y siê wyst¹pienia anty¿ydowskie wywo³ane przez
Obóz Wielkiej Polski (OWP). Równie¿ we W³oc³awku OWP przez
ca³y 1932 r. prowadzi³o bardzo aktywn¹ propagandê anty¿ydowsk¹.
Cz³onkowie OWP rozlepili we wrze�niu na ulicach W³oc³awka plakaty
anty¿ydowskie, nawo³uj¹ce ludno�æ polsk¹ do bojkotu handlu ¿ydow-
skiego. Napisy na plakatach g³osi³y: Nie kupuj u ¯ydów; zamazywano
równie¿ szyldy sklepów i warsztatów ¿ydowskich97.

Fala wyst¹pieñ antysemickim narasta³a szczególnie w latach kryzy-
su ekonomicznego. Sprawi³a ona, i¿ inicjatywy spo³eczne podejmowa-
ne przez ̄ ydów systematycznie zamiera³y. Akcja straganowa przyczy-
ni³a siê do tego, ¿e targi i jarmarki sta³y siê miejscem bójek i napa�ci
na handluj¹cych ¯ydów98.

¯ydzi w reakcji na coraz ostrzejsz¹ agitacjê antysemick¹, budz¹c¹
nienawi�æ i podkre�laj¹c¹ wrogo�æ ¯ydów wobec pañstwa polskiego,
utworzyli Zwi¹zek ¯ydów Uczestników Walk o Niepodleg³o�æ Polski,
którego g³ównym celem by³a obrona granic Polski. Pierwsze uroczyste
posiedzenie zwi¹zku odby³o siê 17 listopada 1933 r. Wa¿nym wyda-
rzeniem dla cz³onków tego zwi¹zku oraz lokalnej spo³eczno�ci by³o
uroczyste ods³oniêcie 24 listopada 1935 r. na ¿ydowskim cmentarzu
we W³oc³awku, nagrobków 13 w³oc³awskich ̄ ydów, poleg³ych w wal-
kach o niepodleg³o�æ Polski w latach 1915�1920.

96 APW£, SPW£, sygn. 382, k. 1�30, sygn. 375, k. 1501.
97 A. Laskowski, Stosunki narodowo�ciowe..., s. 129.
98 Tam¿e, s. 129�130.
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M³odsze pokolenie ¯ydów swoje rozgoryczenie wobec ogólnej sy-
tuacji w kraju manifestowa³o w inny sposób ni¿ starsi ¯ydzi. We W³o-
c³awku 1 lipca 1935 r. grupa wyrostków ¿ydowskich uzbrojona w pa³-
ki zaczepia³a przechodz¹cych ulic¹ chrze�cijan krzycz¹c: Waliæ tych
skurwysynów Polaków99.

Kolejna fala antysemickich wyst¹pieñ w Polsce rozpoczê³a siê po
�mierci J. Pi³sudskiego. Akcja anty¿ydowska Narodowej Demokracji
nabra³a w tym to roku rozmachu w listopadzie i grudniu przed �wiêtami
Bo¿ego Narodzenia. Bojówki endecji pikietowa³y sklepy ¿ydowskie
i terroryzowa³y (robiono zdjêcia) polskich klientów robi¹cych zakupy
u ¯ydów. Poza pikietami bojkot ¯ydów prowadzono przez: agitacjê
domokr¹¿n¹, rozpowszechnianie ulotek, plakatów oraz nalepek z ha-
s³ami anty¿ydowskimi, takimi jak: Wszystkie �wiêta bez ¯ydów, Nie
kupuj u ¯yda, czy Ta �winia kupuje u ¯yda.

Cz³onkowie SN uczestnicz¹cy w akcjach anty¿ydowskich we W³o-
c³awku nie ponosili konsekwencji za swoje czyny. Sytuacja taka za-
chêca³a spo³eczno�æ lokaln¹ do udzia³u w powa¿niejszych zaj�ciach,
takich jak wybijanie szyb w sklepach i mieszkaniach ¿ydowskich czy
bicie ¯ydów100.

W marcu 1936 r. we W³oc³awku, odby³a siê akcja protestacyjna
ludno�ci ¿ydowskiej w zwi¹zku z rozpatrywanym przez parlament pro-
jektem o zniesieniu uboju rytualnego byd³a. 15 maja odby³o siê w tej
sprawie zebranie. Przybyli na nie przedstawiciele zwi¹zków zawodo-
wych wchodz¹cych w sk³ad Rady Zawodowej, CKW, PPS, CKW, Poale
Syjon Lewicy, KPP zorganizowali jednodniowy strajk w dniu 17 marca
1936 r., który zgromadzi³ 300 osób101.

Ostatecznie, protesty na niewiele siê zda³y � ustawa ograniczaj¹ca
ubój rytualny zosta³a uchwalona 20 marca 1936 r. przez Sejm, a trzy
dni pó�niej przez Senat. Ubój móg³ byæ prowadzony na obszarach,

 99 Tam¿e, s. 130�131.
100 APW£, SPW£, sygn. 393, k. 72, 129.
101 Tam¿e, k. 52, 54.
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gdzie ludno�æ wyznania moj¿eszowego, muzu³mañskiego i karaibskiego
stanowi³a minimum 3% ogó³u ludno�ci. Ustawa, która wesz³a w ¿ycie
z dniem 1 stycznia 1937 r. i ca³kowicie zakazywa³a uboju rytualnego
m.in. w województwie pomorskim, do którego w dniu 1 kwietnia 1938 r.
w³¹czono powiat w³oc³awski.

W czasie, gdy ¯ydzi protestowali przeciwko ustawie ograniczaj¹-
cej ubój rytualny, SN prowadzi³o o¿ywion¹ agitacjê anty¿ydowsk¹, rów-
nie¿ w tej sprawie. Na odprawie sekcji M³odych SN, która odby³a siê
2 kwietnia 1936 r. we W³oc³awku, zarz¹dzono, aby bezzw³ocznie przy-
st¹piæ do pikietowania sklepów ¿ydowskich. Agitacje zapocz¹tkowa-
no, rozpowszechniaj¹c ulotki anty¿ydowskie Zbud�cie siê Polacy, za-
mierzano te¿ rozlepiaæ plakaty: Do ataku, rozpoczynaj¹ce siê od s³ów:
Z dniem 1 kwietnia 1936 roku apelujemy do narodu, by stan¹³ do walki
od¿ydzeniowej Polsce. Niechaj nikt nie ¿a³uje ostatniego grosza i ostat-
nich swych si³, gdy¿ walka ta musi znale�æ zwyciêstwo102.

Szczyt akcji antysemickich we W³oc³awku przypad³ na 1937 r. En-
decja stosowa³a ró¿ne formy bojkotu handlu i rzemios³a ¿ydowskiego.
Po mie�cie kr¹¿y³y partyjne bojówki, które mia³y zniechêciæ do kupo-
wania u ¯ydów. Przed ka¿dym sklepem ¿ydowskim wystawa³a pikieta
broni¹ca Polakom wstêpu. Pikieciarze czêsto rekrutowali siê z miej-
scowych bezrobotnych, których op³aca³a konkurencja. W dni targowe
fotografowano Polaków wchodz¹cych do sklepów ¿ydowskich, foto-
grafie te umieszczano w wychodz¹cej w Bydgoszczy anty¿ydowskiej
gazetce Szabesgoj103.

Pod koniec marca 1937 r. SN wspierane przez Dziennik Kujawski
prowokowa³o we W³oc³awku zaj�cia anty¿ydowskie. Chciano w ten
sposób wywrzeæ presje na starostwie, aby nie zatwierdza³o decyzji
o targach w soboty. 5 sierpnia tego roku uda³o siê endecji wywo³aæ
ekscesy w mie�cie104.

102 Tam¿e, k. 388.
103 APW£, sygn. 409, k. 244.
104 APW£, SPW£, sygn. 328, k. 120�130.
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W pa�dzierniku kolportowano we W³oc³awku ulotki anty¿ydowskie
oraz rysunki Polaka kupuj¹cego u ¯yda opatrzone napisem: Dajesz
¯ydom fest kopniaka, gdy kupujesz u Polaka. Pamiêtaj, ¿e has³em
twoim swój do swego i po swoje. Te i inne ulotki drukowano na zlece-
nie SN w Poznaniu w lokalnych drukarniach w Inowroc³awiu i we W³o-
c³awku105.

Starosta w³oc³awski M. Murmy³o, wobec powtarzaj¹cych siê zaj�æ
i narastaj¹cych nastrojów antysemickich, wykazywa³ coraz wiêksz¹
bezradno�æ, której skutki najdotkliwiej odczuwa³a ludno�æ ¿ydowska.
Przed �wiêtem Kuczek106, które mia³y odbyæ siê w dniach 9�19 listo-
pada 1938 r., starosta wyda³ zakaz ustawiania sza³asów przy g³ównych
ulicach we wszystkich miastach w powiecie w³oc³awskim. Zarz¹dzenie
to uzasadniano m.in. wzglêdami estetycznymi, ale mia³o przede wszyst-
kim zapobiec zak³óceniom porz¹dku publicznego. W poprzednich la-
tach sza³asy prowokowa³y m³odzie¿ do chuligañskich wybryków107.

Pod koniec 1938 r., w zwi¹zku ze zbli¿aj¹cym siê �wiêtem Bo¿ego
Narodzenia, akcja anty¿ydowska prowadzona by³a coraz energiczniej.
W pa�dzierniku ulotki wzywaj¹ce do bojkotu rozpowszechniono w ogra-
niczonych ilo�ciach, natomiast w listopadzie pojawi³o siê ich znacznie
wiêcej: Walcz o Polskê bez ¯ydów, Zmusimy ¯ydów do emigracji
z Polski, Kupuj tylko u Polaków i inne108.

Na stosunki polsko-¿ydowskie we W³oc³awku w okresie miêdzy-
wojennym niew¹tpliwie mia³y wp³yw sytuacja i rozwój akcji antyse-
mickiej w kraju. Has³a SN o wysiedleniu niepokornych ¯ydów, w sy-
tuacji wzrastaj¹cego w wyniku z³ej sytuacji gospodarczej bezrobocia,
trafi³y na podatny grunt. W³a�nie we W³oc³awku przemys³, handel, rze-
mios³o, w du¿ej mierze by³y w rêkach ¿ydowskich.

105 APW£, SPW£, sygn. 1791, k. 241, 286.
106 �wiêto Kuczek-sukkot � upamiêtniaj¹ce namioty, w których Synowie Izraela miesz-

kali na pustyni po wyj�ciu z Egiptu.
107 APW£, SPW£, sygn. 233.
108 APW£, SPW£, sygn. 1792, k. 77, 85.
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Zbli¿aj¹ca siê wojna ³agodzi³a napiêcia miêdzy ¯ydami a Polakami
w skali ca³ego pañstwa. Mo¿na by³o zaobserwowaæ udzia³ ludno�ci
¿ydowskiej w przygotowaniach do obrony przed agresorem. By³ to tak¿e
okres po�piesznych wyjazdów niektórych grup tej mniejszo�ci narodo-
wej poza granice Rzeczypospolitej. Wybuch wojny w dniu 1 wrze�nia
1939 r. oznacza³ dla ludno�ci ¿ydowskiej w Polsce pocz¹tek zag³ady.



ROZDZIA£ II

Włocławek w granicach Kraju WartyWłocławek w granicach Kraju WartyWłocławek w granicach Kraju WartyWłocławek w granicach Kraju WartyWłocławek w granicach Kraju Warty

1. Faza przygotowañ
do masowych zbrodni na ¯ydach w Kraju Warty

a) okres Zarz¹du Wojskowego

1 wrze�nia 1939 r. o godzinie 4:45 wojska Trzeciej Rzeszy rozpo-
czê³y agresjê zbrojn¹ na Polskê. Po kilkunastodniowych walkach We-
hrmacht zaj¹³ znaczn¹ czê�æ ziem polskich. Z dniem 14 wrze�nia roz-
poczê³a siê, trwaj¹ca 1995 dni, okupacja W³oc³awka1. To, co dzia³o siê
w tym okresie we W³oc³awku by³o nastêpstwem organizacji politycznej
i administracyjnej zajêtych przez Niemców ziem polskich. Z tego wzglê-
du s³uszne wydaje siê, aby tym wydarzeniom po�wiêciæ kilka s³ów.

Wkraczaj¹c do Polski, wojska niemieckie rozplakatowa³y dwujê-
zyczn¹ odezwê dowódcy armii inwazyjnej i zarazem naczelnego do-
wódcy wojsk l¹dowych gen. Walthera Brauchitscha skierowan¹ do lud-
no�ci cywilnej, która g³osi³a: ...Na terytorium zajêtym przez wojska

1 W. Rezmer, Walki w rejonie W³oc³awka. 9�13 wrze�nia 1939 roku, �Zapiski Kujaw-
sko-Dobrzyñskie�, t. 6, W³oc³awek 1998, s. 277�279.
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niemieckie w³adzê wykonawcz¹ przejêli poszczególni dowódcy armii
w pasach ich dzia³ania...2

Okres sprawowania w³adzy na terenie okupowanej Polski, przez
Zarz¹d Wojskowy, trwaj¹cy 1 wrze�nia�25 pa�dziernika 1939 r. po-
dzieliæ mo¿na na dwa podokresy.

Pierwszy z nich przypada od 1 wrze�nia do 2 pa�dziernika 1939 r.,
wówczas pe³niê w³adzy na ziemiach polskich sprawowa³ z rozkazu
Hitlera, wspomniany wy¿ej naczelny dowódca wojsk l¹dowych gen.
Brauchitsch. Z jego ramienia w³adzê sprawowali dowódcy poszcze-
gólnych armii, bior¹cych udzia³ w agresji na Polskê. Przy ich boku
urzêdowali szefowie zarz¹dów cywilnych, do których nale¿a³a cywil-
na administracja zajêtych ziem3.

Tego rodzaju organizacja w³adzy przesta³a wystarczaæ w momen-
cie, gdy armie hitlerowskie znalaz³y siê w g³êbi Polski. Wówczas dnia
3 pa�dziernika 1939 r., na mocy dekretu Hitlera z 25 wrze�nia 1939 r.,
wprowadzano administracjê wojskow¹. Na jej czele stan¹³ dotychcza-
sowy dowódca armii �Pó³noc� gen. Rundstedt z tytu³em naczelnego
dowódcy �Wschód�. Podlega³y mu cztery okrêgi wojskowe: Prusy Za-
chodnie, Poznañ, £ód� i Kraków. W ramach administracji wojskowej
utworzono dla ca³ego okupowanego obszaru, jak i przy poszczególnych
dowódcach wojskowych, urz¹d szefów administracji dla zarz¹dzania
sektorem cywilnym z dr. Hansem Frankiem jako naczelnym szefem
administracji4.

Razem z dzia³aniami militarnymi i pracami nad przysz³¹ organiza-
cj¹ administracji na zajêtym terytorium szybko rozpoczêto przygoto-
wania do rozprawy biologicznej z ludno�ci¹ zamieszkuj¹c¹ podbite
tereny. Zgodnie z rasistowsk¹ ideologi¹ ostrze ludobójstwa hitlerow-
skiego skierowane zosta³o w pierwszym rzêdzie przeciwko ¯ydom.

2 Sz. Datner, 55 dni Wermachtu w Polsce 1 IX�25 X 1939, Warszawa 1967, s. 88.
3 Tam¿e, Cz. Madajczyk, Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce, t. 1, Warszawa

1980, s. 46.
4 Sz. Datner, 55 dni..., s. 88�89; Cz. Madajczyk, Polityka..., s. 46.
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Program hitlerowskiej polityki w tym zakresie mo¿na poznaæ z wielu
dokumentów, a przede wszystkim z memoria³u Ercharda Wetzla i Ger-
harda Hechta z listopada 1939 r. �O traktowaniu ludno�ci na by³ych
obszarach Polski z punktu widzenia rasowo-politycznego�, opracowa-
nego w RSHA z pocz¹tkiem 1940 r., tajnego �Generalnego Planu
Wschód� i wytycznych Himmlera z dnia 15 maja 1940 r. w sprawie
traktowania obcoplemiennych na Wschodzie. Hitlerowska polityka na-
rodowo�ciowa zmierza³a do zgermanizowania tych obszarów przez usu-
niêcie zamieszkuj¹cej je ludno�ci i osiedlenie Niemców etnicznych
sprowadzonych ze Wschodu5.

Realizacja tego programu zosta³a powierzona na mocy dekretu Hitle-
ra z dnia 7 pa�dziernika 1939 r. Himmlerowi, jako Reichsführerowi SS
i Komisarzowi do Spraw Umacniania Niemczyzny. Zgodnie z tym de-
kretem Himmler otrzyma³ nieograniczone prawo wyeliminowania...
szkodliwego wp³ywu obcych narodowi niemieckiemu czê�ci ludno�ci
które stanowi¹ niebezpieczeñstwo dla Rzeszy i dla niemieckiej wspól-
noty narodowej6.

We wrze�niu ukaza³y siê pierwsze dyrektywy dotycz¹ce sposobów
postêpowania z ¯ydami. W dniu 21 wrze�nia 1939 r. odby³a siê narada
dowódców grup operacyjnych policji bezpieczeñstwa dzia³aj¹cych
w Polsce; uzyskali oni wówczas wytyczne postêpowania wzglêdem lud-
no�ci ¿ydowskiej od Reinharda Heydricha. Heydrich rozró¿nia³ cel osta-
teczny (Endziel) postêpowania oraz kolejne etapy (Nahiziele) jego re-
alizowania. W pierwszym rzêdzie zaleca³ rozpoczêcie przygotowañ
natury technicznej i gospodarczej, zmierzaj¹cych do przesiedleñ ¯y-
dów, celem ich skoncentrowania w wiêkszych o�rodkach a¿ do ca³ko-
witego ich usuniêcia z terenów, które mia³y przypa�æ Rzeszy. Zaleca³
tworzenie gett, wprowadzenie przymusu pracy, oznakowanie, wyru-

5 M. Kaczmarek, Zag³ada ̄ ydów w Kraju Warty w hitlerowskiej polityce eksterminacyj-
nej, [w:] O�rodek zag³ady w Che³mnie nad Nerem i jego rola w hitlerowskiej polityce ekster-
minacyjnej. Materia³y z sesji naukowej � Konin 24 kwietnia 1995, Konin 1995, s. 47�48.

6 Tam¿e, s. 48.
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gowanie z ¿ycia gospodarczego. Zobowi¹zywa³ w koñcu do wspó³-
dzia³ania w �cis³ym porozumieniu z w³adzami wojskowymi i admini-
stracj¹ niemieck¹7.

Nakazana w wytycznych Heydricha wspó³praca przynios³a szybkie
owoce.

Od pierwszych dni okupacji zastosowano rasistowskie ustawy no-
rymberskie z 15 wrze�nia 1935 r., które nazi�ci wprowadzili wcze�niej
wobec ¯ydów niemieckich, austriackich i czeskich. Formalnie obo-
wi¹zywa³y one na ziemiach wcielonych do Rzeszy od 31 maja 1941 r.,
ale by³a to jedynie legalizacja ex post8.

Ju¿ w czasie trwania kampanii wrze�niowej, jak i w okresie Zarz¹-
du Wojskowego, oddzia³y Wehrmachtu i towarzysz¹ce im jednostki
Einsatzgruppen dokonywa³y indywidualnych i masowych morderstw
ludno�ci ¿ydowskiej. W prze�ladowaniach ̄ ydów bra³y równie¿ udzia³
formacje, takie jak Oddzia³y SS (Schutzstaffeln � SS) i Oddzia³y Sztur-
mowe (Sturmabteilungen � SA) oraz wywodz¹ce siê z miejscowego
spo³eczeñstwa Formacje Selbstschutzu.

Niszczono synagogi. Niektóre z nich podpalono, inne wysadzono
w powietrze lub te¿ demolowano ich wnêtrza. Winê za to zrzucano czê-
sto na ¯ydów.

Maj¹tek ¿ydowski od pierwszych dni okupacji podlega³ konfiskacie.
Przedsiêbiorstwa oddawano miejscowym Niemcom w komisaryczny
zarz¹d.

Mieszkania i sklepy ograbi³o wojsko, policja i miejscowi Niemcy.
Ewentualne zapasy znalezione u ¯ydów konfiskowa³a hitlerowska

opieka spo³eczna. Policja zabiera³a pieni¹dze znalezione podczas re-

7 M. Kaczmarek, Zag³ada ¯ydów..., s. 48; S. Nawrocki, Terror policyjny w �Kraju
Warty� 1939�1945, Poznañ 1973, s. 4; A. Eisenbach, Hitlerowska polityka zag³ady
¯ydów, Warszawa 1961, s. 183, 213, 238; D. D¹browska, Zag³ada skupisk ¿ydowskich
w Kraju Warty w okresie okupacji hitlerowskiej, �Biuletyn ¯IH� 1955, nr 13�14, s. 126.

8 D. D¹browska, Zag³ada skupisk..., s. 126.
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wizji w mieszkaniach ¿ydowskich. Na pocz¹tku pa�dziernika wpro-
wadzono przymus pracy dla ca³ej ludno�ci ¿ydowskiej. Poza tym ¯ydzi
na ka¿dym kroku byli maltretowani, szykanowani i bici9.

Mimo zapowiedzi g³ównodowodz¹cego Walthera Brauchitscha
z 11 wrze�nia 1939 r., ¿e wszelkie przepisy prawa miêdzynarodowego
bêd¹ szanowane, ludno�æ ¿ydowska zosta³a wyjêta spod prawa10.

b) Okres Zarz¹du Cywilnego

Dnia 25 pa�dziernika 1939 r. wesz³o w ¿ycie zarz¹dzenie Hitlera
o nowym podziale administracyjnym. W praktyce oznacza³o ono ko-
niec panowania na ziemiach polskich Zarz¹du Wojskowego i objêcie
administracji przez w³adze cywilne11.

Niemcy podzielili ca³e okupowane przez siebie terytorium na dwie
czê�ci: Generaln¹ Guberniê oraz tak zwane ziemie wschodnie wcielone
do Rzeszy. Na tych ostatnich utworzono na mocy zarz¹dzenia Hitlera
z dnia 8 pa�dziernika 1939 r. cztery nowe jednostki administracyjne,
dwa okrêgi Rzeszy: Reichsgau Danzing � Westpreussen i Reichsgau
Posen oraz dwie rejencje: katowick¹ i ciechanowsk¹. Nazwê Reichs-
gau Posen zmieniono w dniu 29 stycznia 1940 r. na Reichsgau War-
thendland (Kraj Warty) i ta ostatnia utrzyma³a siê a¿ do koñca wojny.
W³oc³awek znalaz³ siê w jego granicach12.

Kraj Warty, stanowi¹cy najwa¿niejsz¹ czê�æ ziem wschodnich wcie-
lonych do Rzeszy, by³ jednym z najwiêkszych okrêgów administracyj-
nych niemieckich, a w zamy�le jego twórców mia³ siê staæ okrêgiem
wzorcowym.

Podzielono go na trzy obwody regencyjne z osobnymi w³adzami
podleg³ymi namiestnikowi w Poznaniu. Ca³y teren liczy³ ogó³em

 9 M. Kaczmarek, Zag³ada ̄ ydów..., s. 48; D. D¹browska, Zag³ada skupisk..., s. 124�125.
10 M. Kaczmarek, Zag³ada ¯ydów..., s. 48.
11 Cz. £uczak, Kraj Warty 1939�1945, Poznañ 1972, s. 10; Sz. Datner, 55 dni..., s. 89.
12 Cz. Madajczyk, Polityka..., s. 65�66.
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43 905,19 km2 i dzieli³ siê na rejencje w nastêpuj¹cym stosunku: po-
znañska 15 419,53 km2, inowroc³awska 14 441,04 km2 oraz rejencja
³ódzka 14 044,62 km2 13.

Mapa 1. Podzia³ Administracyjny Kraju Warty

�ród³o: za: Cz. £uczak, Kraj Warty 1939�19. Studium historyczno-gospodarcze okupa-
cji hitlerowskiej, Poznañ 1972, s. 16�17.

Terytorium, które wesz³o w sk³ad Kraju Warty zamieszkiwane przed
wybuchem II wojny �wiatowej by³o 4 922 200 osób, w tym oko³o 400 000
¯ydów; najwiêcej w rejencji ³ódzkiej ok. 326 000 oraz inowroc³awskiej

13 S. Waszak, Bilans walki narodowo�ciowej rz¹dów Greisera, [w:] �Przegl¹d Za-
chodni� 1946, nr 6, s. 483; D. D¹browska, Zag³ada skupisk..., s. 123; Cz. £uczak, Kraj
Warty1939�1945. Studium historyczno-gospodarcze okupacji hitlerowskiej, Poznañ 1972,
s. 15.



64 Rozdzia³ II

� 54 087, a w poznañskiej � ok. 4500 ̄ ydów14. Ogromna czê�æ tej nacji
w wyniku realizacji hitlerowskiej polityki zag³ady ¯ydów zosta³a wy-
mordowana. Holocaust prze¿y³o niewielu, ok. 12 000 osób.

Stosunki narodowo�ciowe w Kraju Warty doskonale obrazuje arty-
ku³ S. Waszaka i zamieszczona w nim tabela:

Tabela 6. Stosunki narodowo�ciowe w Kraju Warty do roku 1939 (dane w ty-
si¹cach)

�ród³o: S. Waszak, Bilans walki narodowo�ciowej rz¹dów Greisera, [w:] �Przegl¹d Za-
chodni� 1946, nr 6, s. 486.

Na czele administracji Kraju Warty stan¹³ Artur Greiser jako na-
miestnik Rzeszy, czyli Reichsstaathalter, oraz szef NSDAP tego okrê-
gu � Gauleiter. Historia okupacji tego terytorium jest �ci�le zwi¹zana
z jego osob¹. Wyposa¿ony w pe³niê w³adzy partyjnej i pañstwowej,
Greiser skoncentrowa³ swoje wysi³ki na trzech zasadniczych sprawach:
na powiêkszaniu terytorium Kraju Warty, uczynieniu z niego wzorco-
wego okrêgu administracyjnego Rzeszy oraz germanizacji i zwi¹za-
nym z ni¹ opracowaniu metod postêpowania z zamieszka³¹ tu ludno-
�ci¹ polsk¹15. S³yn¹³ on z nienawi�ci do ¯ydów. Stosunek Greisera do
tej nacji doskonale charakteryzuje czê�æ jego przemówienia wyg³oszone-
go w Austrii w 1940 r. po za³o¿eniu getta ³ódzkiego a zatytu³owanego
�Judenpolityk�. Powiedzia³ on wówczas: W getcie ³ódzkim w Warthe-
gau wykorzystywana jest si³a robocza ¯ydów. ¯ydzi zdolni do pracy

Ogó³em Polacy Niemcy ¯ydzi Ogó³em Polacy Niemcy ¯ydzi

Poznañ 1269,6 1155,6 108,4 3,9 1373,9 1259,3 108,4 4,5
Inowroc³aw 1180,3 1038,2 88,4 51,1 1303,2 1157,4 89,1 54,1
£ód� 2095,2 1629,4 126,3 320,3 2245,4 1773,2 127,1 325,9

Razem 4545,1 3823,2 323,1 375,3 4922,2 4189,9 324,6 384,5

Rejencja
Rok 1931 Rok 1939

14 D. D¹browska, Zag³ada skupisk..., s. 122.
15 Cz. £uczak, Kraj Warty..., s. 11.
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zamieszkuj¹ w getcie, w którym pracuje siê na trzy zmiany w przemy�le
odzie¿owym. Co za� siê stanie z niepracuj¹cymi ¯ydami (tzn. z kobie-
tami, dzieæmi, starcami i chorymi) nie muszê tu mówiæ16. Widaæ ¿e ju¿
wtedy Greiser planowa³ ich zag³adê.

Po wprowadzeniu zarz¹du cywilnego (26 pa�dziernika 1939) i roz-
wi¹zaniu grup operacyjnych (grudzieñ 1939) postêpowanie w³adz wo-
bec ¯ydów nabra³o form zorganizowanych. Niemniej mie�ci³o siê ono
ca³kowicie w wytycznych Heydricha. Okre�lony w nich ramowo kieru-
nek dzia³añ obowi¹zywa³ do 1941 r.

W praktyce, chronologicznie rzecz bior¹c, hitlerowska polityka eks-
terminacyjna w Kraju Warty realizowana by³a etapami, przy zastoso-
waniu coraz to bardziej surowszych metod. Aleksander Pakentreger
w swym artykule wyró¿ni³a nastêpuj¹ce etapy eksterminacji ̄ ydów na
omawianym obszarze17:

� wprowadzenie terroru fizycznego, ekonomicznego, moralnego
i prawnego;

� wysiedlenie do Generalnego Gubernatorstwa;
� izolacja i koncentracja pozosta³ych po wysiedleniach ¯ydów

w gettach i skierowanie ich w czê�ci do obozów pracy (Judenla-
grów);

� likwidacja gett i obozów pracy po³¹czona z eksterminacj¹ ¯ydów
w o�rodkach wyniszczenia, najpierw w pierwszym na ziemiach
polskich obozie zag³ady w Che³mnie nad Nerem, a pó�niej w obo-
zach koncentracyjnych w O�wiêcimiu, Stuttowie, Revensbrück.

Zgodnie z zarz¹dzeniem Himmlera z dnia 30 pa�dziernika 1939 r.,
które stanowi³o, ¿e wszyscy ̄ ydzi z terenów przy³¹czonych do Rzeszy
w okresie od listopada 1939 r. do grudnia 1940 r. maj¹ byæ przesiedle-
ni do Generalnej Guberni, trwa³y wysiedlenia ludno�ci ¿ydowskiej
z terenów Kraju Warty. Akcj¹ wysiedleñcz¹ kierowali, czuwaj¹c nad

16 A. Pakentreger, Polityka w³adz niemieckich w tzw. Kraju Warty wobec ̄ ydów, [w:]
�Biuletyn ¯IH� 1977, nr 4, s. 35.

17 Tam¿e.
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jej sprawnym przebiegiem, inspektorzy Policji Bezpieczeñstwa pod kie-
runkiem szefa specjalnego referatu IV Departamentu (Gestapo) RSHA
Haupsturmführera SS Adolfa Eichmana.

Brutalne traktowanie, grabie¿ mienia, nieludzkie warunki w czasie
transportu i w miejscu osiedlenia by³y przyczyn¹ �mierci wielu wysie-
dlonych. Brak dok³adnych danych nie pozwala nam ustaliæ dok³adnej
liczby ̄ ydów deportowanych z Kraju Warty. Przyjmuje siê, ¿e w okre-
sie od wrze�nia do grudnia 1939 r. oraz w pierwszych miesi¹cach
1940 r. uby³o z Warthegau ok. 140 000 ¯ydów18.

Dla w³adz GG masowe wysiedlenia ludno�ci z �ziem wcielonych�
stworzy³y ogromne trudno�ci aprowizacyjne i mieszkaniowe. Konieczne
by³o ich wstrzymanie.

Ju¿ w pierwszym kwartale 1940 r. z powodu zaprzestania wysie-
dleñ w³adze okupacyjne przyst¹pi³y do tworzenia gett i izolowania
¯ydów. Pierwsze w Kraju Warty by³o getto ³ódzkie, które utworzone
zosta³o 8 lutego tego roku, na mocy zarz¹dzenia prezydenta policji
w £odzi, Brigadenführera SS Johanesa Schäfera. W lutym utworzono
równie¿ getta w Pabianicach i Warcie. W maju i czerwcu tego¿ roku
w Szadku, Kutnie, ¯ychlinie, a w roku nastêpnym kolejne, m.in. w £ê-
czycy, Kole, Uniejowie, W³oc³awku i Poddêbicach. Wszystkie wy¿ej
wymienione getta by³y zamkniête, ale obok nich powsta³y tzw. getta
otwarte, jak w Be³chatowie, Kaliszu, Ozorkowie, Zduñskiej Woli. Po-
wsta³a równie¿ niewielka liczba gett wiejskich19.

18 M. Kaczmarek, Zag³ada ¯ydów..., s. 48; D. D¹browska, Zag³ada skupisk..., s. 126.
19 A. Pakentreger, Polityka..., s. 39.
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2. W³oc³awek
w pierwszych miesi¹cach okupacji

Pierwsi ¯ydzi zostali zastrzeleni przez ¿o³nierzy Wehrmachtu ju¿
w trakcie zdobywania niektórych miejscowo�ci b¹d� zaledwie w kilka
godzin po ich opanowaniu. Podobny przebieg zdarzeñ we wrze�niu
1939 r. mo¿na odnotowaæ równie¿ we W³oc³awku20.

Wojska hitlerowskie wkroczy³y do miasta 14 wrze�nia 1939 r. Wów-
czas ustanowiono komisaryczny zarz¹d miasta i utworzono dowódz-
two tytu³owego obszaru armii, podlegaj¹ce dowódcy 8 armii hitlerow-
skiej � gen. Johannesowi von Blaskowitzowi21.

Stanowisko komisarza miasta, a nastêpnie nadburmistrza powie-
rzono Hansowi von Cramerowi, który przyby³ wraz z oddzia³ami We-
hrmachtu. Zastêpc¹ von Cramera mianowano przyby³ego z Niemiec
Standartenführera SA Eilerta Hesemeyera, który to równocze�nie pe³ni³
funkcjê przywódcy miejscowych oddzia³ów SA (Sturmabteilung SA)22.

Najwcze�niej przeciw ludno�ci ¿ydowskiej we W³oc³awku wyst¹-
pi³y oddzia³y SD nale¿¹ce do Einsatzgruppe III (oddzia³y do zadañ spe-
cjalnych) dowodzone przez dra Hansa Fischera, które wkroczy³y do
W³oc³awka wraz z oddzia³ami Wehrmachtu23.

Z tego okresu znane s¹ wypadki strzelania do bezbronnej ludno�ci
¿ydowskiej. W taki sposób zosta³ zabity, strza³em w ty³ g³owy, przez
id¹cego za nim ulic¹ Niemca, ¯yd o nazwisku Czaman24.

20 Cz. £uczak, Polityka ludno�ciowa i ekonomiczna hitlerowskich Niemiec w okupo-
wanej Polsce, Poznañ 1979, s. 99.

21 W. Rezmer, Walki w rejonie..., s. 277�278; T. Jaszowski, Okupacyjna martyrologia
¯ydów w³oc³awskich, [w:] Z badañ nad eksterminacj¹ ¯ydów na Pomorzu i Kujawach,
pod red. Tadeusza Jaszowskiego, Bydgoszcz 1983, s. 22.

22 T. Jaszowski, Okupacyjna..., s. 29�30; E. Pyszczyñski, Wrzesieñ 1939 roku we W³o-
c³awku, maszynopis w zbiorach Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyñskiej we W³oc³awku,
s. 6.

23 E. Pyszczyñski, Wrzesieñ 1939..., s. 7.
24 B. Berent, Zag³ada ̄ ydów, [w:] W³oc³awek. Dzieje miasta, pod red. Jacka Staszew-

skiego, t. 2, W³oc³awek 2001, s. 432�433.
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Jednak eksterminacja ludno�ci ¿ydowskiej tak na dobr¹ sprawê roz-
poczê³a siê dopiero z chwil¹ wkroczenia do miasta oddzia³ów drugie-
go pu³ku SS �Brandenburg� dowodzonego przez SS-Standartenführe-
ra Paula Nositza.

W dniu 22 wrze�nia 1939 r. wieczorem po godzinie policyjnej (czyli
2200) ¿o³nierze tej formacji zatrzymali, pod zarzutem nielegalnego gro-
madzenia siê, dwudziestu trzech ̄ ydów, zebranych na �wi¹tecznej mo-
dlitwie w domu Izraela Dyszla, zamieszka³ego przy ulicy £êgskiej 69.
By³ to pi¹tek, dzieñ poprzedzaj¹cy �wiêto ¿ydowskiego Jom Kippur
(�S¹dny Dzieñ�). Dziesiêciu spo�ród zatrzymanych ¯ydów zosta³o
zastrzelonych. M. Lisiak w swojej relacji podaje, i¿ kilku ̄ ydów, daj¹-
cych jeszcze oznaki ¿ycia zakopano ¿ywcem. Akcj¹ t¹ dowodzi³ eses-
man Kie³piñski. Na podstawie relacji �wiadków mo¿na ustaliæ jedynie
piêæ nazwisk zastrzelonych tego dnia osób. Byli to: Israel Dyszel, Hersz
i Huger G³owiñcscy, Jakub Birnholc, Bie¿yñski25.

Do dalszych wyst¹pieñ wobec ¯ydów dosz³o w dniu 24 wrze�nia
1939 r. Tego dnia Niemcy podpalili dwie synagogi. Najpierw przy ulicy

25 Instytut Pamiêci Narodowej Komisja �cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Pol-
skiemu Delegatura w Bydgoszczy, Ankiety dotycz¹ce zbrodni pope³nionych przez oku-
panta hitlerowskiego w latach 1939�1945 [Powiat W³oc³awek]�OKBZH w Bydgoszczy,
teczka nr 8: Represje na ludno�ci ¿ydowskiej przed utworzeniem getta, sygn. 26/61, k. 351
(dalej: IPN BY, sygn. 26/61); Archiwum ¯ydowskiego Instytutu Historycznego w War-
szawie, Getto � W³oc³awek, sygn. 301/375; M. Lisiak, Zag³ada skupiska ̄ ydów W³oc³aw-
ka, relacja w jêzyku ¿ydowskim, t³um. Jakub Bromberg, s. 2, (dalej: A¯IH, sygn. 301/ 375);
Protokó³ oglêdzin dwóch opisów z zespo³u akt E. Ringenbluma; rel. oznaczone sygn. ̄ IH
Ring. I/ 936 do³¹czony do akt Okrêgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Byd-
goszczy, które znajduj¹ siê w Instytucie Pamiêci Narodowej Oddzia³owej Komisji �ciga-
nia Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdañsku Delegatura w Bydgoszczy, sygn.
Ds. 25/66 (dalej: AOKBZH-B, sygn. Ds. 25/66); J. Libiszewski, Getta w powiecie w³o-
c³awskim, materia³y na sesjê naukow¹ �W 45 rocznicê zag³ady skupisk ¿ydowskich
w Kraju Warty�, Zduñska Wola, 23 X 1987, s. 3; T. Jaszowski, Okupacyjna..., s. 23;
D. D¹browska, Zag³ada skupisk..., s. 124;  M. Lisiak, Likwidacja ¯ydów we W³oc³awku,
�Gazeta Kujawska�, nr 97 z 26 IV 1946, s. 3; Cz. £uczak, Dzieñ po dniu w okupowanej
Wielkopolsce i Ziemi £ódzkiej (Kraj Warty) � kalendarium wydarzeñ, Poznañ 1993, s. 16;
E. Pyszczyñski, Wrzesieñ 1939..., s. 8.
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¯abiej, a nieco pó�niej przy ulicy Królewieckiej26. Od p³on¹cych syna-
gog zapali³y siê dwa s¹siaduj¹ce z nimi domy. Podpalenie tych domów
przypisano ¯ydom, sugeruj¹c, ¿e zrobili to w akcie zemsty27.

Fot. 2. W³oc³awek � p³on¹ca synagoga przy ulicy ¯abiej,
wrzesieñ 1939 r., fot. n.n., zbiory Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyñskiej

we W³oc³awku

Wykorzystuj¹c ten zarzut P. Nositz, dowódca 2 pu³ku SS-Branden-
burg, jeszcze tego samego dnia wieczorem, nakaza³ masowe areszto-
wania ̄ ydów i osadzenie ich w miejscowym wiêzieniu przy ulicy Karn-

26 M. Lisiak w swej relacji pisze, ¿e tego dnia zosta³ podpalony tak¿e dom modlitwy
cadyka z Góry Kalwarii.

27 IPN BY, sygn. 26/61, k. 352; AOKBZH-B, sygn. Ds. 25/66; D. D¹browska, Zag³a-
da skupisk..., s. 125; T. Jaszowski, Okupacyjna..., s. 23; Cz. £uczak, Dzieñ po dniu...,
s. 17; E. Pyszczyñski, Wrzesieñ 1939..., s. 8.
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kowskiego. W nocy z 24/25 wrze�nia zatrzymano ok. 1000 ¯ydów28.
Nazajutrz po zwolnieniu starych i ob³o¿nie chorych, wiêkszo�æ aresz-
towanych przeniesiono do koszar wojskowych przy ulicy ̄ ytniej. Aresz-
tantów trzymano jako zak³adników, chc¹c zastraszyæ spo³eczno�æ
¿ydowsk¹ i wymusiæ na Gminie ¯ydowskiej kontrybucje. Zak³adnicy
wykorzystywani byli do ciê¿kich robót. M. Lisiak w swych wspomnie-
niach na ³amach �Gazety Kujawskiej� opisuje wypadek jaki siê zda-
rzy³ podczas marszu do pracy jednej z grup zak³adników. ¯ona jedne-
go z aresztantów, a by³ nim Alta Szyler, rzuci³a mu kawa³ek chleba.
Wówczas jeden z esesmanów wyci¹gn¹³ pistolet i na jej oczach zabi³
mê¿a29.

Pogrom na ¯ydach dokonany przez odzia³y z 2 pu³ku �Branden-
burg� w dniach 22�25 wrze�nia 1939 wywo³a³a o¿ywion¹ korespon-
dencjê miêdzy w³adzami wojskowymi i w³adzami SS. Wynika z niej,
¿e dowódca pu³ku SS, Paul Nositz, tylko pozorowa³ przybycie do Pol-
ski otrzymanym, rzekomo od swoich prze³o¿onych, zadaniem przecze-
sania terenów zajêtych przez Wehrmacht, w poszukiwaniu rozproszo-
nych oddzia³ów polskich, zabezpieczenia porzuconej broni itp. W rze-
czywisto�ci przez ca³y czas pobytu w Polsce zajmowa³ siê aresztowa-
niem i mordowaniem ¯ydów. Dzia³a³ na polecenie SS-Gruppenführe-
ra Theodora Eickego, a sprawozdania ze swej dzia³alno�ci sk³ada³ do
sztabu H. Himmlera30.

W dniu 26 wrze�nia 1939 r. Oddzia³ SS Nositza wyjecha³a z W³o-
c³awka. W sumie nie ustalono, ilu ̄ ydów zosta³o we W³oc³awku zamor-
dowanych przez oddzia³y SS Nositza, jednak¿e barbarzyñski sposób

28 Dok³adna liczba aresztowanych jest trudna do ustalenia, autorzy podaj¹ sprzeczne
dane, np. Tadeusz Jaszowski w artykule Okupacyjna martyrologia ¯ydów w³oc³awskich
pisze, ¿e Nositz aresztowa³ 800 ¯ydów, dwóch ¯ydów zosta³o zastrzelonych, a jeden
ranny; M. Lisiak w swej relacji szacuje liczbê aresztowanych na ok. 1200 osób równie¿
D. D¹browska pisze o aresztowaniu 1200 zak³adników ¿ydowskich.

29 M. Lisiak, Likwidacja ¯ydów..., s. 3
30 T. Jaszkowski, Okupacyjna..., s. 24.
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przeprowadzania akcji przeciwko ¯ydom i fakt, ¿e odby³a siê ona na
polecenie najwy¿szych czynników policyjnych III Rzeszy ma swoj¹
historyczn¹ wymowê31.

Po opuszczeniu miasta przez tê formacjê, akcje przeciwko ¯ydom
kontynuowa³ komisaryczny burmistrz miasta von Cramer oraz jego
pomocnik Max Dunkhorst, który pe³ni³ funkcjê sekretarza lub jak inni
okre�laj¹ �adiunkta� Cramera. Dunkhorst, z pochodzenia Niemiec, uro-
dzony w £odzi, prawdopodobnie by³ informatorem von Cramera. Do
czasów II wojny �wiatowej pe³ni³ funkcjê urzêdnika pocztowego we
W³oc³awku, a ponadto pracowa³ jako trener sportowy w klubach ¿y-
dowskich �Makabi� we W³oc³awku i w £odzi. Okupacja Polski by³a
od dawna przygotowywana przez dowództwo wojskowe, centralne
w³adze NSDAP, wywiad oraz policje bezpieczeñstwa i gestapo. Przy-
sz³e w³adze okupowanych ziem polskich przygotowywa³y miejscowych
dzia³aczy maj¹cych s³u¿yæ im pomoc¹. Na pewno Max Dunkhorst ze
wzglêdu na swoj¹ pracê by³ cz³owiekiem dobrze zorientowanym w sto-
sunkach spo³eczno-politycznych we W³oc³awku i doskonale nadawa³
siê na informatora32.

Cramer mia³ wyj¹tkowo wrogi stosunek do ¯ydów. By³ autorem
wielu rozporz¹dzeñ anty¿ydowskich. Przyjmowa³ on delegatów Gmi-
ny ̄ ydowskiej odwrócony do nich plecami albo z rewolwerem w rêku33.

W dniu 29 wrze�nia 1939 r., w czasie �wiêta Sza³asów, ukaza³o siê
jego og³oszenie informuj¹ce, i¿ aresztowani ¯ydzi jako sprawcy po¿a-
rów z dnia 24 wrze�nia tego¿ roku, postawieni zostan¹ przed s¹dem
wojennym. Jednocze�nie Gmina ̄ ydowska zobowi¹zana zosta³a do ¿y-
wienia aresztantów i zap³acenia kontrybucji w wysoko�ci 100 000 z³o-
tych w terminie do 1 pa�dziernika 1939 r., pod gro�b¹ rozstrzelania
zatrzymanych w razie nie wywi¹zania siê z tego zobowi¹zania. Jeden
z punktów zarz¹dzenia Cramera zabrania³ ¯ydom poruszania siê po

31 Tam¿e.
32 T. Jaszkowski, Okupacyjna..., s. 28.
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chodnikach. ¯ydzi mieli chodziæ tylko jezdni¹, gdy¿ na chodniku za-
chowuj¹ siê wyzywaj¹co wobec ¿o³nierzy Wehrmachtu i wzbudzaj¹
wstrêt w�ród niemieckich ¿o³nierzy34.

Uzasadnienie represji niemieckich wobec ¯ydów w³oc³awskich
zawarte jest w meldunku, dzia³aj¹cej na terenie W³oc³awka, Einsatz-
gruppe III z dnia 30 wrze�nia 1939 roku:

Szczególnie bezczelne zachowanie wykazali ¯ydzi we W³oc³awku.
Chocia¿ prawie 1000 zosta³o tutaj aresztowanych przez Formacjê Tru-
pich Czaszek i umieszczonych w wiêzieniu, du¿e grupy ¯ydów sta³y
wyzywaj¹co po akcji aresztowania na chodnikach i w ten sposób utrud-
nia³y ruch niemieckich cz³onków Wermachtu...35

Kontrybucje w wysoko�ci 100 000 z³otych Zarz¹d Miasta uzasadni³
m.in. tym, i¿ ¯ydzi wykupuj¹c ¿ywno�æ spowodowali braki w zaopa-
trzeniu. W zwi¹zku z tym nakazano im zg³osiæ wszystkie posiadane
produkty ¿ywno�ciowe36.

Po zap³aceniu przez Gminê ¯ydowsk¹ pierwszej kontrybucji natych-
miast zosta³a ona obci¹¿ona drug¹ kontrybucj¹ w wysoko�ci 200 000
z³otych, a nastêpnie trzeci¹ w wysoko�ci 250 000 z³otych. Trzeci¹ kon-

33 A¯IH, sygn. 301/375, s. 4; M. Lisiak, Likwidacja ¯ydów..., s. 3.
34 A¯IH, sygn. 301/375, s. 2�3; IPN BY 26/61, k. 352; AOKBZH-B, Dokumenty

komisarycznego burmistrza W³oc³awka i Zarz¹du Gminy ̄ ydowskiej we W³oc³awku (lu�ne
karty w liczbie 49, nades³ane przez M.R.N. we W³oc³awku) do³¹czone do Akt �ledztwa
przeciwko Kurtowi Borutzkymu, Maxsowi Dunkhorstowi i innym, sygn. Ds. 25/66; J.
Libiszewski, Getta w powiecie..., s. 3�4; Jaszowski, Okupacyjna..., s. 24�25; M. Lisiak,
Likwidacja ¯ydów..., s. 3.

35 Ein besonders freches Benehmen haben die Juden in W³oc³awek an den Tag gelegt.
Obwohl hier durch VT. 1000 Juden festgenommen und ins Gerichtsgefängis eingeliefert
worden waren, standen nach der Festnahmeaktion die Juden in grossen Gruppen heraus-
forderung auf den Burgersteigen herum und behinderten dadurch den Pussgängerver-
kehr der deutschen Wehrmachtsangehörigen za: K. Leszczyñski, Dzia³alno�æ Einsatzgruppe
Policji Bezpieczeñstwa na ziemiach polskich w 1939 r. w �wietle dokumentów, �Biuletyn
GKBZH w Polsce�, t. XXII, Warszawa 1971, s. 142.

36 Tam¿e.
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trybucjê roz³o¿ono ¯ydom na piêæ rat po 50 000 z³otych p³atnych w ter-
minie od 4 listopada do 2 grudnia 1939 r.37

¯ydzi pozbawieni mo¿liwo�ci zarobkowania oraz oszczêdno�ci, któ-
re poch³onê³y poprzednie dwie kontrybucje, zmuszeni byli przezna-
czyæ na sp³atê trzeciej swoje nieruchomo�ci. Sp³ata by³a tym trudniej-
sza, ¿e wielu najbogatszych ̄ ydów opu�ci³o W³oc³awek w pierwszych
dniach okupacji. W tej sytuacji Cramer wyda³ zarz¹dzenie, w którym
grozi³ ̄ ydom, opuszczaj¹cym miasto bez zezwolenia, rozstrzelaniem38.

Uwiêzionych ̄ ydów wypuszczono z koszar dopiero po o�miu tygo-
dniach, przy czym Gmina ¯ydowska zosta³a zobowi¹zana do dostar-
czania dziennie Niemcom 800 robotników. Kontyngent ten by³ codzien-
nie wykorzystywany. Tworzono z niego tak zwane bataliony robotnicze.
¯ydzi codziennie rano maszerowali �rodkiem jezdni prowadzeni przez
Niemców. Dla zabawy konwojentów zmuszani byli do �piewania pio-
senki: Marsza³ek �mig³y-Rydz nie nauczy³ nas nic, a nasz Hitler z³oty
nauczy nas roboty. Najbardziej znanym miejscem, gdzie zatrudniano
¯ydów, by³y nabrze¿a Wis³y przy ulicy Piwnej. By³y tu najgorsze i naj-
ciê¿sze stanowiska pracy, robotnicy d�wigali ciê¿kie bloki kamienne
i wywozili gruz. Pracom tym towarzyszy³o bicie i kopanie ze strony
Niemców. Pewnego dnia podczas pracy upad³ ¯yd Osowski, w³a�ci-
ciel przedwojennego kina �S³oñce�, Niemcy bili go i kopali, a na ko-
niec, na oczach innych wspó³towarzyszy niedoli, zastrzelili. W krótkim
czasie ulica Piwna, ze wzglêdu na du¿¹ liczbê pope³nionych tu zbrod-
ni, zosta³a nazwana �ulic¹ �mierci�.

Inn¹ form¹ dyskryminacji ¯ydów by³o zarz¹dzenie o konieczno�ci
noszenia na plecach ¿ó³tych oznak, og³oszone w gazecie w³oc³awskiej
w numerze 15 �Leslauer Bote ABC dla W³oc³awka i Kujaw� z dnia 24
pa�dziernika 1939 r.39

37 T. Jaszowski, Okupacyjna..., s. 2; J. Libiszewski, Getta w powiecie..., s. 4.
38 Tam¿e.
39 A¯IH sygn. 301/375, s. 4; J. Libiszewski, Getta w powiecie..., s. 5.
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Zdaniem Jerzego Trunka, bieg³ego s¹dowego ¯ydowskiego Insty-
tutu Historycznego, by³o to pierwsze oficjalne zarz¹dzenie nakazuj¹ce
oznakowanie ¯ydów na terenie okupowanej Polski40.

Fot. 3. W³oc³awek � ulica 3 Maja,
¯ydzi w³oc³awscy z naszytymi na plecach ¿ó³tymi trójk¹tami,

fot. n.n., zbiory Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyñskiej

Tego¿ samego dnia, równie¿ w 15 numerze �Leslauer Bote ABC
dla W³oc³awka i Kujaw�, ukaza³o siê, wydane z polecenia niemieckiej
Policji Bezpieczeñstwa, og³oszenie Zarz¹du Gminy ¯ydowskiej we
W³oc³awku, mówi¹ce o obowi¹zku sk³adania przez ¯ydów zeznañ
maj¹tkowych41.

40 AOKBZH-B, sygn. Ds. 25/66, Pisemna ekspertyza s¹dowa z³o¿ona przez Jerzego
Trunka z ̄ IH, przy C.K. ̄ ydów w Polsce, wyg³oszona na rozprawie przeciwko przestêp-
cy wojennemu Hesemeyerowi, do³¹czona do Akt �ledztwa przeciwko Kurtowi Borutzky-
mu, Maxsowi Dunkhorstowi i innym.

41 AOKBZH-B, sygn. Ds. 25/66; Pisemna ekspertyza s¹dowa z³o¿ona przez Jerzego
Trunka z ̄ IH, przy C.K. ̄ ydów w Polsce, wyg³oszona na rozprawie przeciwko przestêp-
cy wojennemu Hesemeyerowi, do³¹czona do Akt �ledztwa przeciwko Kurtowi Borutzky-
mu, Maxsowi Dunkhorstowi i innym; J. Libiszewski, Getta w powiecie..., s. 5.
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Zdaniem J. Trunka oba te zarz¹dzenia dotycz¹ce ludno�ci ¿ydow-
skiej W³oc³awka wyprzedza³y znacznie ustawodawstwo niemieckie
w innych czê�ciach okupowanej Polski42.

Zarz¹dzenie o obowi¹zku sk³adania zeznañ maj¹tkowych, wydane
26 kwietnia 1938 r. dla ¯ydów zamieszka³ych na terenie III Rzeszy,
rozci¹gniête zosta³o na ziemie w³¹czone do niej w 1939 r. oficjalnie
dopiero 30 marca 1942 r.

Mo¿na przyj¹æ tezê, i¿ na terenie W³oc³awka, okupacyjne w³adze nie-
mieckie przeprowadzi³y eksperyment na ludno�ci ¿ydowskiej w zakre-
sie realizacji hitlerowskiej polityki wyniszczenia materialnego i moral-
nego tej narodowo�ci, który nastêpnie zosta³ rozszerzony na pozosta³e
ziemie okupowanej Polski.

Dokuczliw¹ form¹ dyskryminacji ¯ydów we W³oc³awku by³o po-
zbawienie tej ludno�ci mo¿liwo�ci zakupu ró¿nych towarów, które
Niemcy i Polacy mogli nabywaæ na kartki. ̄ ydzi kart przydzia³ów ¿yw-
no�ci czy ubrañ nie otrzymywali. Informowa³o o tym og³oszenie nr 11
zamieszczone w �Leslauer Bote� z dnia 15 pa�dziernika: Wszystkie
towary, za wyj¹tkiem towarów krótkich, bêd¹ wydawane tylko na kartki.
Wnioski o przydzielenie tych kartek nale¿y przed³o¿yæ do Kriegs-Wirt-
Schaftsamt (Urzêdu Gospodarki Wojennej), który jest do³¹czony do 7-
miu Komisariatów Policji. Wspomniane kartki otrzymaj¹ tylko osoby
wojskowe i niemieckiej administracji cywilnej, osoby narodowo�ci nie-
mieckiej oraz Polacy. ¯ydzi kartek nie otrzymaj¹43.

Nale¿y podkre�liæ, i¿ eksterminacja po�rednia i bezpo�rednia lud-
no�ci ¿ydowskiej W³oc³awka, �ci�le zwi¹zana by³a z prowadzon¹ akcj¹
germanizacji Kraju Warty. Jej istotnym elementem by³a dejudaizacja
tych ziem m.in. poprzez wysiedlenie tej nacji z W³oc³awka, które
w 1939 r. mia³o równie szybki przebieg, jak w ca³ym Kraju Warty.

42 Tam¿e.
43 A¯IH, sygn. 301/37, s. 5; �Leslauer Bote. ABC dla W³oc³awka i Kujaw�, nr 5 z dnia

15 X 1939, s. 1;
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Odpowiedzialnym za przebieg tej akcji by³ Eilert Heysemeyer jako
szef �Arbeitsstabu� utworzonego przez Zarz¹d Miejski dla spraw ewa-
kuacji i rozmieszczenia przesiedlonych ze wschodu volksdeutschów.
Eilert Heysemeyer otrzymywa³ rozkazy i instrukcje w sprawach ewa-
kuacji, wysiedleñ i osiedlenia Niemców od Wy¿szego Dowódcy SS
i Policji przy Namiestniku Kraju Warty. Wy¿si dowódcy SS i Policji
przy namiestnikach okrêgów lub przy zarz¹dcach prowincji byli pe³-
nomocnikami Komisarza ds. Umacniania Niemczyzny. Dla uspraw-
nienia akcji wywozu ludno�ci z W³oc³awka i okolicy uruchomiono
w po³owie stycznia 1940 r. �Ewakuierungsstab Aussenstelle Leslau�44.

W³oc³awek by³, o czym wspomnia³am wy¿ej, miastem o du¿ym
odsetku ludno�ci ¿ydowskiej. Ustalenie liczby ¯ydów zamieszka³ych
tu w 1939 r. jest trudne z uwagi na rozbie¿no�ci w materia³ach doty-
cz¹cych stosunków demograficznych w mie�cie. W relacji nieznanego
autora pochodzenia ¿ydowskiego, znajduj¹cej siê w ¯ydowskim Insty-
tucie Historycznym podano, ¿e w chwili wkroczenia Niemców do W³o-
c³awka na 70 000 mieszkañców by³o 17 000 ¯ydów (jest to zapewne
liczba zawy¿ona). W innym dokumencie ¯ydowskiego Instytutu Hi-
storycznego wymieniana jest liczba 12 000 ¯ydów we W³oc³awku45.

Liczbê 11 000 ¯ydów podaje spis Zarz¹du Gminy ¯ydowskiej we
W³oc³awku z dnia 15 listopada 1939 r. W sprawozdaniu burmistrza Cra-
mera z dnia 20 listopada 1939 r. podano, ¿e w mie�cie mieszka 72 000
osób, w tym: 58 000 Polaków, 12 000 ¯ydów i 2000 Niemców46.

44 J. Libiszewski, Getta w powiecie..., s. 6.
45 AOKBZH-B, sygn. Ds. 25/66, Protokó³ oglêdzin dwóch opisów z zespo³u akt

E. Ringenbluma; rel. oznaczone sygn. ¯IH Ring. I/ 936 do³¹czony do Akt �ledztwa prze-
ciwko Kurtowi Borutzkymu, Maxsowi Dunkhorstowi i innym; J. Libiszewski, Getta
w powiecie..., s. 6; T. Jaszowski, Okupacyjna..., s. 22.

46 AOKBZH-B, Ds. 25/66, Dokumenty komisarycznego burmistrza W³oc³awka i Za-
rz¹du Gminy ¯ydowskiej we W³oc³awku do³¹czone do Akt �ledztwa przeciwko Kurtowi
Borutzkymu, Maxsowi Dunkhorstowi i innym; J. Libiszewski, Getta w powiecie..., s. 6;
T. Jaszowski, Okupacyjna..., s. 22.
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Niespe³na 5 miesiêcy pó�niej, w sprawozdaniu z po³owy stycznia
1940 r. stwierdzono, i¿ we W³oc³awku mieszka³o ju¿ tyko oko³o 5000
¯ydów. Z raportów tych wynika, ¿e na przestrzeni kilku miesiêcy
w wyniku uchod�stwa wojennego oraz zorganizowanej akcji wysie-
dleñ do GG, do stycznia 1940 r. uby³o z tego miasta ok. 7000 osób.
Dalsze 1000 ¯ydów wysiedlono do koñca marca tego roku.

Pierwsze akcje wysiedleñcze rozpoczê³y siê ju¿ pod koniec pa�-
dziernika 1939 r. Poprzedzi³o je aresztowanie, na rozkaz Maxa Dunk-
horsta, nauczycieli Gimnazjum ̄ ydowskiego. Wys³ano ich do obozów
koncentracyjnych m.in. do Dachau. Wiêkszo�æ z nich zosta³a tam za-
mordowana. W ten sposób zgin¹³ m.in. znany poeta, pisarz, autor licz-
nych ksi¹¿ek dla dzieci F. B. Rawicki. Jego prochy zosta³y przes³ane
rodzinie do W³oc³awka.

Z wieloma z aresztowanych nauczycieli M. Dunkhort by³ zaprzy-
ja�niony, pracowa³ z nimi w Klubie Sportowy �Makabi�47.

Zorganizowane wysiedlania ludno�ci ¿ydowskiej do Generalnego
Gubernatorstwa rozpoczê³y siê w grudniu 1939 r. Dnia 1 grudnia 1939 r.
odszed³ pierwszy transport do O¿arowa (dystrykt Warszawa), a 15 grud-
nia do Wo³oszczowej (dystrykt Radom) i Zamo�cia (dystrykt Lublin).
Trzecia faza wysiedleñ, do Tarnowa (dystrykt Kraków), mia³a miejsce
15 lutego48.

Wysiedlenia odbywa³y siê w ciê¿kich warunkach: W�ród nocy, �nie-
¿ycy i mrozu sz³y ca³e kolumny ludzi, czêsto z dzieæmi na rêku. Wielu
¯ydów chorych, starych i dzieci zmar³o z zimna, g³odu i wyczerpania49.

Wysiedlani ¯ydzi byli bici i si³¹ wypêdzani z domów. Pozwalano
im zabieraæ tylko niewielkie pakunki rêczne. Transportowano podczas
ciê¿kiej zimy w zat³oczonych i nieogrzanych wagonach, co powodo-
wa³o w�ród nich wysok¹ �miertelno�æ.

47 A¯IH, sygn. 301/375.
48 A¯IH, 301/375, s. 4; D. D¹browska, Zag³ada...., tab. 15, s. 173.
49 A¯IH, 301/375, s. 4; M. Lisiak, Likwidacja ¯ydów we W³oc³awku � cd., �Gazeta

Kujawska�, nr 98 z 27/28 IV 1946, s. 3.
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50 M. Lisiak, Likwidacja ̄ ydów we W³oc³awku � cd., �Gazeta Kujawska�, nr 98 z 27/28
IV 1946, s. 3; J. Libiszewski, Getta w powiecie..., s. 7.

51 D. D¹browska, Zag³ada skupisk..., tab. 15, s. 173.
52 A¯IH, sygn. 301/375, s. 5�6; M. Lisiak, Likwidacja ¯ydów..., s. 3.
53 A¯IH, sygn. 301/375, s. 5; M. Lisiak. Likwidacja ¯ydów..., s. 3.

Przesiedleñców ¿ydowskich z W³oc³awka, jak i z innych miast i mia-
steczek Kraju Warty wywo¿ono do ró¿nych dystryktów GG, chc¹c
pozbyæ siê niewygodnego elementu i zrzucaj¹c k³opot na tamtejsze
lokalne w³adze. Te z kolei nie mia³y mo¿liwo�ci ani chêci ich zakwate-
rowania i ¿ywienia. Wielu z nich umiera³o podczas transportów, inni
umierali masowo st³oczeni w ch³odnych barakach, bez �rodków do
¿ycia50.

Po wstrzymaniu wysiedleñ w marcu 1940 r., we W³oc³awku pozo-
sta³o ok. 4000 ¯ydów51. Znajdowali siê oni w trudnej sytuacji mate-
rialnej, czêsto byli pozbawieni wszelkich �rodków do ¿ycia. Oficjalnie
nie wolno by³o im pracowaæ. Czê�æ z nich, aby prze¿yæ, nielegalnie
handlowa³a, inni za� utrzymywali siê z zasi³ków Gminy ¯ydowskiej
we W³oc³awku zasilanej pomoc¹ Jonitu (Amerykañskiego Komitetu
Pomocy ̄ ydom) z Warszawy. Dobrze mieli siê jedynie ¿ydowscy kraw-
cy i szewcy, którzy pracowali na rzecz niemieckich w³adz miasta. Nawet
sam burmistrz von Cramer ubiera³ siê u ¿ydowskiego krawca o nazwi-
sku Tabacznik52.

Równolegle do prze�ladowañ i terroru trwa³a masowa akcja konfi-
skaty mienia ¿ydowskiego: mieszkañ, mebli, po�cieli, bielizny, skle-
pów, warsztatów itp. Od pierwszych dni okupacji ¯ydów wyrzucano
z lepszych mieszkañ przy ulicach w centrum i przenoszono do najgor-
szych przy takich ulicach jak: D³uga, Królewiecka czy Zielony Rynek.
W centrum miasta i w miejscach publicznych zakazano ¯ydom poka-
zywania siê53.

Koncentracja ¯ydów w wydzielonych ulicach miasta stanowi³a na-
stêpny etap oczyszczania W³oc³awka z ¯ydów.
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Getto we WłocławkuGetto we WłocławkuGetto we WłocławkuGetto we WłocławkuGetto we Włocławku

1. Utworzenie i organizacja

W latach 1940�1941 w polityce w³adz hitlerowskich wobec ¯ydów
na pierwszy plan wysunê³a siê koncentracja tej ludno�ci w gettach oraz
jej wyniszczenie poprzez g³ód i niewolnicz¹ pracê.

Podstaw¹ tworzenia gett by³ wspomniany ju¿ przeze mnie telefono-
gram Reinharda Heydricha z 21 wrze�nia 1939 r., zawieraj¹cy g³ówne
wytyczne w sprawie rozwi¹zania problemu ¿ydowskiego. Mówi³ on
o dwóch g³ównych etapach jego realizacji; o koncentracji ¯ydów
w specjalnych miejscach odosobnienia oraz o ca³kowitej ich zag³adzie,
ukrytej za terminem �cel ostateczny� (Endziel). W zamy�le szefa poli-
cji bezpieczeñstwa, getto mia³o mieæ charakter przej�ciowy i stanowiæ
swoisty instrument eksterminacji po�redniej ¯ydów, prowadz¹cy do
ostatecznego celu, czyli zag³ady. Bardzo precyzyjnie cel tworzenia gett
okre�li³ prezydent rejencji kaliskiej, pó�niej ³ódzkiej, Friedrich Üebelhöer
w swoim tajnym okólniku, przes³anym do administracji partyjnej, pañ-
stwowej i policji 10 grudnia 1939 roku stwierdzaj¹c, i¿ utworzenie
getta (w £odzi) jest oczywi�cie tylko �rodkiem przej�ciowym. W jakim



80 Rozdzia³ III

czasie i jakimi �rodkami getto, tym samym £ód�, zostan¹ z ¯ydów
oczyszczone zachowujê dla siebie. Celem ostatecznym musi byæ jed-
nak wypalenie tej straszliwej plagi (Pestbeule) bez reszty1.

Jesieni¹ 1940 r. hitlerowska administracja W³oc³awka przyst¹pi³a
do utworzenia w dzielnicy miasta � Rakutówku, po³o¿onym w rejonie
¿ydowskiego cmentarza, getta dla wszystkich ¯ydów pozosta³ych
w mie�cie2.

Wybór Rakutówka na dzielnicê ¿ydowsk¹ nie by³ przypadkowy. Na
miejsca gett hitlerowcy wybierali celowo najbardziej zaniedbane, najgê-
�ciej zaludnione, brudne i nieskanalizowane dzielnice miast3. Rakutó-
wek bardzo dobrze spe³nia³ powy¿sze warunki. By³a to dzielnica nêdzy,
zamieszka³a g³ównie przez biedotê ¿ydowsk¹, zabudowana ruderami
i barakami, niewybrukowana i pozbawiona pr¹du elektrycznego4.

Przesiedlanie ¯ydów do getta rozpoczê³o siê w pa�dzierniku 1940
roku i odbywa³o siê etapami. Procesowi temu czêsto towarzyszy³a prze-
moc i grabie¿ mienia ¿ydowskiego. ¯yd w³oc³awski, Salomon Jesion,
wspomina: pamiêtam jak do naszego mieszkania przy ulicy Kaliskiej
przysz³o trzech cz³onków Hitlerjugend, kaza³o mnie, ¿onie i trojgu
naszych dzieci, wyj�æ z domu nic nie zabieraj¹c. To samo dzia³o siê
w innych domach. Wypêdzano z mieszkañ ludzi, prowadz¹c ich do utwo-
rzonego getta5. W pamiêci w³oc³awian szczególnie zachowa³ siê dzieñ

1 A. Einsenbach, Hitlerowska polityka zag³ady ̄ ydów, Warszawa 1961, s. 217; J. Kacz-
marek, Zag³ada ¯ydów..., s. 49.

2 A¯IH 301/375 s. 6; M. Lisiak, Likwidacja ̄ ydów we W³oc³awku, �Gazeta Kujawska�,
nr 98 z 27/28 IV 1946, s. 3; T. Jaszowski, Okupacyjna..., s. 28; W szponach hitlerowców,
[w:] Jak rodzi³o siê jutro. Kartki z dziejów W³oc³awka, oprac. Czes³aw Andrzejkowicz,
W³oc³awek 1955, s. 35; J. Libiszewski w swym referacie Getta w powiecie w³oc³awskim
podaje b³êdn¹ informacjê, i¿ getto we W³oc³awku utworzono wiosn¹ 1940 roku.

3 A. Einsenbach, Hitlerowska polityka..., s. 216.
4 A¯IH 301/375 s. 6; J. Libiszewski, Getta w powiecie..., s. 7; T. Jaszowski, Okupacyj-

na..., s. 28; W szponach hitlerowców..., s. 35; M. Lisiak, Likwidacja ¯ydów..., �Gazeta
Kujawska�, nr 98 z 27/28 IV 1946, s. 3.

5 AOKBZH- B, sygn. Ds. 25/66, Protokó³ przes³uchania �wiadka Salomona Jesiona.
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9 listopada 1940 r., kiedy to w rocznicê �kryszta³owej nocy�6, przeby-
waj¹ce w mie�cie formacje niemieckie przyst¹pi³y do przesiedlania
ostatniej grupy ¯ydów do getta, urz¹dzaj¹c sobie przy tym �krwaw¹
jatkê�. Akcj¹ t¹ dowodzi³ osobi�cie burmistrz von Cramer. Trwa³a ona
od godziny 1500 do 1700. Podczas jej realizacji ¯ydów, którzy do tego
czasu nie zd¹¿yli siê przesiedliæ do getta, wypêdzano z mieszkañ i kie-
rowano w stronê Rakutówka. Ustawieni na ulicach hitlerowcy bili prze-
chodz¹cych kijami i strzelali do bezbronnej ludno�ci. Kilku ¯ydów
zabito. Ca³a akcja zakoñczy³a siê masow¹ demonstracj¹ miejscowej
ludno�ci niemieckiej pod has³em: W³oc³awek bez ¯ydów7.

Fot. 4. Stary ¯yd w getcie, ok. 1940 roku,
fot. n.n., zbiory Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyñskiej we W³oc³awku,

nr 2561

6 �Kryszta³owa noc� (Kristallnacht) to wielki pogrom ̄ ydów, przeprowadzony przez
nazistów, w nocy z 9/10 XI 1939 r. Bezpo�redni¹ przyczyn¹ pogromu by³o zastrzelenie
przez ¿ydowskiego emigranta Herszela Grynszpana sekretarza niemieckiego w Pary¿u
Ernsta von Ratha.

7 AZIH 301/375; AOKBZH-B, sygn. Ds. 25/66, Protokó³ przes³uchania �wiadka Józe-
fa Nasielskiego; M. Lisiak, W szponach hitlerowców..., s. 36; Likwidacja ̄ ydów..., �Gaze-
ta Kujawska�, nr 98 z 27/28 IV 1946, s. 3.
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Teren getta wytyczono ulicami: Obroñców Pokoju, Nowowiejsk¹,
torami kolejowymi i Starodêbsk¹. Pocz¹tkowo getto nie by³o ogrodzone,
z czasem jednak otoczono je drutem kolczastym. Wewn¹trz rozebrano
wszystkie ogrodzenia i p³oty, by Niemcy mogli lepiej obserwowaæ ruch
ludno�ci ¿ydowskiej. Teren getta podzielono na wzór obozu koncen-
tracyjnego na �pola� oznaczone literami od A do S. Ulice nie posiada³y
nazw, natomiast ka¿dy z domów mia³ swój numer. Do getta prowadzi³y
dwie bramy wjazdowe, przy których znajdowa³y siê posterunki policji
niemieckiej8.

8 AOKBZH-B, sygn. Ds. 25/66, Protokó³ przes³uchania �wiadka Dawida Szejnwalda;
T. Jaszowski; Okupacyjna..., s. 29. W³oc³awskie gestapo sk³ada³o siê w du¿ej mierze
z mieszkañców miasta. Nale¿eli do niego: Julian Frank, by³y oficer zawodowy 14 pu³ku
piechoty, Kêpiñski, który pracowa³ jako dozorca na stadionie Kujawiaka, Miko³aj Szkoda
� przedwojenny szczotkarz.

Fot. 5. ¯ydzi w getcie w³oc³awskim,
fot. n.n., zbiory Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyñskiej we W³oc³awku
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Na obszarze tym, po uprzednim wysiedleniu Polaków w liczbie ok.
600 osób umieszczono ok. 3�4 tysiêcy ¯ydów. Zostali oni st³oczeni
zarówno w domach mieszkalnych, jak i zabudowaniach gospodarczych:
stajniach, oborach, drewutniach itp. Nie by³o w nich kanalizacji ani
sieci wodoci¹gowej. W jednej ma³ej izbie mieszka³y czêsto 2�3 rodzi-
ny. Interwencje spo³eczno�ci ¿ydowskiej, by getto rozszerzyæ, nie przy-
nios³y ¿adnego rezultatu.

Nadzór polityczny i policyjny nad gettem mia³o gestapo. Kierowni-
kiem Wydzia³u do spraw getta9 by³ esesman Otto10.

W po³o¿onych w pobli¿u obozu blokach magistrackich utworzono
rewir policyjny. Komendantami tego rewiru zostali: Imer i Raabe.
W rewirze tym zamykano ¯ydów, którzy w ró¿ny sposób narazili siê
hitlerowcom. Pobyt w nim niejednokrotnie koñczy³ siê �mierci¹11.

Zaopatrzenie w ¿ywno�æ pocz¹tkowo odbywa³o siê we w³asnym za-
kresie. ¯ydom wolno by³o wychodziæ do �aryjskiej�� czê�ci miasta dla
dokonania zakupów. Musieli oni jednak nosiæ specjalne oznakowania,
tzw. gwiazdy Dawida i ¿ó³te ³aty naszyte na plecach12.

Na teren getta mogli wchodziæ Niemcy i Polacy wy³¹cznie za oka-
zaniem specjalnego zezwolenia. Przychodzili oni tu do rzemie�lników
¿ydowskich, przede wszystkim krawców i szewców. Za wykonanie
us³ug p³acili ¿ydowskim rzemie�lnikom g³ównie produktami ¿ywno-
�ciowymi13.

 9 W protoko³ach przes³uchañ �wiadkowie podaj¹, i¿ esesman Otto by³ komendantem
getta, jest to prawdopodobnie b³¹d, gdy¿ w literaturze przedmiotu nie spotka³am siê
z przypadkiem, aby na czele getta sta³ komendant.

10 AOKBZH-B, sygn. Ds. 25/66, Protokó³ przes³uchania �wiadka Rachmila Sta¿yñ-
skiego; M. Lisiak, Likwidacja ¯ydów..., �Gazeta Kujawska�, nr 98 z 27/28 IV 1946, s. 3.

11 J. Libiszewski, Getta w powiecie..., s. 8 ; Jaszowski, Okupacyjna..., s. 28.
12 AZIH 301/375, s. 6.
13 A. Eisenbach, Hitlerowska polityka..., s. 235.
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2. Judenrat (Ältestenrat)

Strategiczny plan zag³ady ¯ydów europejskich, w pierwszym rzê-
dzie polskich, przewidywa³ systematyczne terroryzowanie ludno�ci,
sta³e os³abienie jej si³y biologicznej, z³amanie ducha i rozbicie jedno�ci.
Metody te mia³y u³atwiæ i przyspieszyæ eksterminacjê spo³eczeñstwa
¿ydowskiego. Sam Hitler twierdzi³: nasza strategia bêdzie polega³a
na tym, ¿eby zniszczyæ wroga od wewn¹trz, zmusiæ go do rozbicia sie-
bie jego w³asnymi rêkoma14. Temu mia³y s³u¿yæ m.in. tworzone przez
hitlerowców we wszystkich gettach Europy Wschodniej ¿ydowskie
Rady Starszych, tzw. Ältestenraty, stanowi¹ce namiastkê �samorz¹du
¿ydowskiego�. Zmuszane one by³y do wykonywania wszelkich pole-
ceñ w³adz okupacyjnych.

Do podstawowych obowi¹zków judenratów nale¿a³o: wielokrotne
sporz¹dzanie spisów ludno�ci ¿ydowskiej, pomoc policji ¿ydowskiej
przy wysy³kach ¯ydów do obozów pracy oraz przy przesiedlaniu lud-
no�ci ¿ydowskiej, wreszcie dostarczanie kontyngentów ludzi do obo-
zów �mierci. Judenraty otrzyma³y pewne uprawnienia do regulowania
¿ycia wewnêtrznego w dzielnicy ¿ydowskiej w zakresie: aprowizacji,
opieki spo³ecznej, pomocy lekarskiej, opieki nad uchod�cami itp. Po-
nadto by³y one zobowi¹zane do organizowania i utrzymywania szkó³
dla m³odzie¿y ¿ydowskiej. Prowadzi³y równie¿ ewidencjê ruchu lud-
no�ci w getcie, organizowa³y urzêdy stanu cywilnego, mia³y nadzór
nad cmentarzami. Poszczególnym judenratom przyznawano prawo
zorganizowania w³asnego s¹downictwa, policji gettowej i wiêzien-
nictwa15.

We w³oc³awskim getcie przewodnicz¹cym Rady Starszych by³:
Kowalski � tokarz drzewny, a jej cz³onkami: Ludwik Abramski � ku-

14 A. Eisenabach, Hitlerowska polityka..., s. 241�242.
15 AOKBZH-B, sygn. Ds. 25/66, Protokó³ z zeznañ �wiadka Dawida Szejnwalda;

J. Libiszewski, Getta w powiecie..., s. 8.
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piec, Alter � urzêdnik, Chaim Tabacznik � krawiec, Berglan � wspó³-
w³a�ciciel garbarni i kobieta o nazwisku Albersztein16.

Ze wzglêdu na przej�ciowy charakter, wielko�æ i krótki okres istnie-
nia w³oc³awskiego getta, Rada Starszych nie odegra³a tu tak znacz¹cej
roli, jak podobne instytucje w getcie krakowskim czy warszawskim.
O jej dzia³alno�ci wiadomo niewiele. By³a ona m.in. odpowiedzialna
za zaopatrzenie getta w ¿ywno�æ, opa³ i lekarstwa. Ich dystrybucj¹ zaj-
mowa³y siê wydzia³y: Aprowizacji, Wêglowy i Zdrowia. Dystrybucja
¿ywno�ci odbywa³a siê poprzez system kartkowy i kuchnie ludowe.
Dzienna racja przydzia³owa ¿ywno�ci wynosi³a od 600 do 900 kalorii.

Z relacji �wiadków wynika, i¿ w³oc³awska Rada Starszych uczest-
niczy³a tak¿e w organizowaniu przesiedlania ¯ydów z miasta do getta,
a nastêpnie w sporz¹dzaniu list kontyngentów ¯ydów wysy³anych do
obozów zag³ady.

3. Policja ¿ydowska

W getcie w³oc³awskim, podobnie jak w innych gettach, dzia³a³a tzw.
s³u¿ba porz¹dkowa, czyli policja ¿ydowska. W opinii �wiadków by³a
ona niejednokrotnie gorsza od policji niemieckiej. Jej komendantem by³
prawdopodobnie przedwojenny szewc Adam Szer, którego zdrobniale
nazywano �Ada��, za� jego zastêpc¹ Chrz¹stkowski z zawodu malarz17.

Policja ¿ydowska pilnowa³a porz¹dku i spokoju w getcie, dokony-
wa³a rewizji, walczy³a z czarnym rynkiem oraz uczestniczy³a w wysie-
dleniu mieszkañców getta do obozów zag³ady. Pogardzana i potêpiana
policja ¿ydowska by³a czêsto sama poddawana okrutnym formom szan-
ta¿u przez Niemców. Szanta¿ by³ konieczny, aby j¹ zmusiæ do pos³u-
szeñstwa. Prawie zawsze policjantom uczestnicz¹cym w �przesiedle-

16 AOKBZH- B, sygn. Ds. 25/66, Protoko³y przes³uchañ �wiadków Adama Goldsztej-
na i Salomona Jesiona; J. Libiszewski, Getta w powiecie ..., s. 8.

17 M. R. Marrus, Holocaust, Warszawa 1993, s. 168.
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niach� gwarantowano bezpieczeñstwo ich rodzin. Mówiono im, i¿ tylko
poprzez swoje pos³uszeñstwo, unikn¹ oni wraz ze swoimi bliskimi
wysiedleñ18.

Zenek Moszkowicz, cz³onek policji ¿ydowskiej we w³oc³awskim get-
cie, pisze w swej relacji, i¿ byæ policjantem ¿ydowskim to jedna z naj-
niebezpieczniejszych funkcji w getcie. SS-mani pod ró¿nymi pretek-
stami wystrzeliwali ludno�æ ¿ydowsk¹ oraz szykanowali policjantów19.
Dalej opisuje �mieræ dwóch swoich kolegów, którzy podobnie jak on,
byli policjantami w okresie okupacji. W kwietniu 1941 r.20 Zenek Mosz-
kowicz wraz z Jumkiem Kufeldem, Chmielem Motylem i Mordk¹ Wro-
c³awskim pe³ni³ nocn¹ s³u¿bê w getcie. Noc by³a wówczas ch³odna,
pada³ obfity deszcz. Przemokniêci policjanci, w celu wysuszenia ubrañ,
udali siê do mieszkania Mordki Wroc³awskiego. Moszkowicz i Ku-
feld, boj¹c siê kary za niesubordynacjê, tylko ogrzali siê i powrócili na
s³u¿bê. Po opuszczeniu mieszkania kolegi, kiedy zmierzali w kierunku
swojego rewiru, na rogu Rakutowskiej, spotkali dwóch SS-manów �
Bitnera i Rudolfa, patroluj¹cych ¿ydowsk¹ dzielnicê. Niemcy byli zdzi-
wieni nieobecno�ci¹ ̄ ydów na stanowiskach i zaintrygowani miejscem
pobytu pozosta³ej dwójki policjantów. Mimo prób ostrze¿enia, SS-ma-
nom uda³o siê naj�æ Wroc³awskiego i jego wspó³towarzysza w mieszka-
niu. Za zaniedbanie obowi¹zków ca³ej czwórce przed³u¿ono s³u¿bê do
godziny drugiej. Po tym incydencie ̄ ydzi rozeszli siê parami. Po chwili
Moszkowicz i Kufeld us³yszeli strza³y, poszli sprawdziæ co siê sta³o.
Napotkali ponownie tych samych SS-manów, którzy im o�wiadczyli, i¿
ich koledzy zostali zastrzeleni w chwili, gdy usi³owali uciec z getta21.

18 A¯IH, sygn. 301/174, Getto�W³oc³awek, relacja Zenka Moszkowicza, Ghetto w³o-
c³awskie w lipcu 1941 r.

19 Zenek Moszkowicz podaje w swej relacji, i¿ opisywane przez niego wydarzenia
mia³y miejsce w lipcu 1941 r., wed³ug mnie jest to b³êdna data, wskazuj¹ na to dane
w USC i w aktach �Zg�, które mówi¹, i¿ koledzy Moszkowicza: Mordka Wroc³awski
i Chmiel Motyl zostali zastrzeleni w kwietniu 1941 r.

20 A¯IH, sygn. 301/174.
21 A. Einsenbach, Hitlerowska polityka..., s. 204�205.
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 4. Przymus pracy

Przymus pracy formalnie na terenach w³¹czonych do Rzeszy zosta³
wprowadzony ustaw¹ z 3 pa�dziernika 1941 r. Jednak¿e ju¿ od pierw-
szych miesiêcy okupacji w³adze hitlerowskie wykorzystywa³y ¯ydów,
jako darmow¹ si³ê robocz¹. Do pierwszych zarz¹dzeñ w tej sprawie
nale¿y rozporz¹dzenie szefa policji w £odzi z dnia 5 pa�dziernika
1939 r., które ustanowi³o przymus pracy dla ludno�ci ¿ydowskiej w wieku
od 14 lat. Praca przymusowa mia³a spe³niaæ rolê �wychowawcz¹�
wobec ¯ydów. Przez �wychowanie� hitlerowcy rozumieli stopniowe
doprowadzenie ludno�ci do takiego stanu psychicznego i fizycznego
wyniszczenia, który umo¿liwi³by pó�niej ca³kowit¹ eksterminacjê22.

Fot. 6. ¯ydowski szewc przy pracy w getcie w³oc³awskim,
fot. n.n., zbiory Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyñskiej we W³oc³awku

Jak ju¿ wspomniano, czê�æ mieszkañców w³oc³awskiego getta pra-
cowa³a na rzecz niemieckich w³adz miasta. Zachowa³a siê kartoteka

22 AOKBZH- B, sygn. Ds. 25/66, Protokó³ przes³uchania �wiadka Józefa Nasielskiego;
M. Lisiak, Likwidacja ¯ydów..., �Gazeta Kujawska�, nr 99 z 29  IV 1946, s. 3; J. Li-
biszewski, Getta w powiecie..., s. 8.
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w³oc³awskiego gestapo, która stanowi rejestr ̄ ydów objêtych przymu-
sem pracy wed³ug wykonywanego zawodu (Aneks). Mia³a ona praw-
dopodobnie u³atwiaæ Niemcom dobór pracowników do niemieckich
zak³adów produkcyjnych. Grupa ¿ydowskich krawców w liczbie oko³o
60, by³a zatrudniona w niemieckich firmach: �Fryc� i �Drews�, z kolei
rymarze w firmie �Feif�. W przedsiêbiorstwach tych by³y ustalone
specjalne stawki zarobkowe dla ¯ydów, które wynosi³y zaledwie 35%
standardowej taryfy. Choæ ¯ydzi zarabiali o wiele mniej od aryjskich
pracowników, to jednak za zarobione pieni¹dze mogli siê swobodnie
wy¿ywiæ23.

W³adze okupacyjne nie ograniczy³y siê tylko do przymusowego za-
trudniania ̄ ydów na miejscu, ale deportowa³y ich równie¿ do, tworzo-
nych od wiosny 1940 r., na obszarze Kraju Warty, tzw. ¿ydowskich
obozów pracy (Judenlagrów). Powstawa³y one g³ównie w rejencji po-

23 M. Kaczmarek, Zag³ada ¯ydów..., s. 49.

Fot. 7. ¯ydzi przy pracy w getcie, ok. 1940, fot. n.n., zbiory Muzeum Ziemi
Kujawskiej i Dobrzyñskiej we W³oc³awku, nr 2562
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znañskiej dla budowy autostrady Poznañ�Frankfurt n. Odr¹, torów
kolejowych, dróg prowadzenia robót melioracyjnych, pracy w maj¹t-
kach ziemskich itp. Obozy by³y izolowane i strze¿one, a wszelkie prze-
winienia, nawet porz¹dkowe, karano �mierci¹24.

¯ydzi z W³oc³awka byli kierowani do obozów pracy m.in. we Wrze-
�ni, Nakle, Kobylempolu k. Poznania. Wiadomo, i¿ kilka dni po wybu-
chu wojny niemiecko-radzieckiej, 26 czerwca 1941 r., 500 ¯ydów
z W³oc³awka wywieziono do Fortu Radziwi³³ k. Poznania. W tydzieñ
pó�niej odjecha³ drugi transport do Chodzie¿y25.

6. Dzia³alno�æ kulturalna i polityczna
m³odzie¿y ¿ydowskiej w getcie

Noemi �Maanit �, m³oda mieszkanka getta warszawskiego, wiosn¹
1941 r., w konspiracyjnej gazetce harcerskiej �El Al.� (�Ku wy¿ynom�)
pisa³a: Boli, gdy siê pomy�li, ¿e tej wiosny tu nie ma, ¿e i to nam ode-
brano. Boli, tak bardzo boli, kiedy siê czyta o tej piêknej wio�nie [...]
kiedy�, gdy bêdziemy silniejsi, rozwalimy wszystkie mury niewolnicze
na �wiecie i we�miesz nas w swoje ramiona, w ramiona nowej, naszej
Wiosny26.

Pomimo tego, i¿ wojna zanegowa³a wszystkie ludzkie warto�ci, za-
bra³a marzenia i idea³y, to m³odzi ludzie starali siê nauczyæ ¿yæ w nowej
rzeczywisto�ci. We w³oc³awskim getcie dla podniesienia morale jego
mieszkañców i dodania im otuchy, m³odzie¿ ¿ydowska prowadzi³a
dzia³alno�æ kulturaln¹ i polityczn¹.

Na terenie cmentarza ¿ydowskiego w �domu oczyszczenia� zorga-
nizowano salê teatraln¹. Wybór domu pogrzebowego, na miejsce wy-

24 AOKBZH-B, sygn. Ds. 25/66, Protoko³y przes³uchañ �wiadków; M. Lisiak, Likwi-
dacja ¯ydów..., �Gazeta Kujawska�, nr 99 z 29 IV 1946, s. 3.

25 Getto � losy m³odych, pod red. Gra¿yny Pawlak, Warszawa 1992, s. 7.
26 A¯IH, sygn. 301/375, s. 7; M. Lisiak, Likwidacja ¯ydów..., �Gazeta Kujawska�,

nr 99 z 29 IV 1946, s. 3.
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stêpów teatralnych, wywo³a³ ostry sprzeciw ze strony ortodoksyjnych
¯ydów. Pomimo to, zespó³ aktorów amatorów, zorganizowany przez
Jakuba Tigera i Szmula Zigera, wystawi³ tam trzy przedstawienia, które
cieszy³y siê du¿¹ popularno�ci¹ w�ród spo³eczno�ci ¿ydowskiej getta27.

M³odzie¿, obok przedstawieñ teatralnych, organizowa³a równie¿ im-
prezy sportowe. Szczególnie du¿ym zainteresowaniem cieszy³y siê tu
walki bokserskie28.

Potajemne spotkania m³odzie¿y na cmentarzu ¿ydowskim by³y te¿
zwi¹zane z jej dzia³alno�ci¹ polityczn¹. W getcie dzia³a³y nadal: �Ha-
szomer Hacair�, �Zukunft�, rewizjoni�ci i lewe od³amy m³odzie¿y. Wy-
dawano nielegalnie pisma maj¹ce na celu podtrzymanie ducha
u pozosta³ej ludno�æ getta29.

27 Tam¿e.
28 Tam¿e.
29 Archiwum Pañstwowe w Toruniu (dalej: APT), S¹d Obwodowy we W³oc³awku

1939�1944, sygn. 3708, 1295, 4029, 4357, 4211, 3826, 124, 3206, 977, 3210, 3825, 184,
141, 9236; S¹d Specjalny we W³oc³awku 1939�1944, sygn. 394, 396, Wiêzienie S¹dowe,
sygn. 49.

Fot. 8. ¯ydzi na terenie getta, 1941, fot. n.n.,
zbiory Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyñskiej we W³oc³awku
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7. Przestêpstwa gospodarcze

Zamkniêcie getta, ograniczone dostawy ¿ywno�ci, lekarstw, opa³u,
powodowa³y konieczno�æ organizowania ich przemytu z aryjskiej czê-
�ci miasta. Akcje te by³y bezwzglêdnie zwalczane przez w³adze nie-
mieckie. Osoby, które zosta³y ujête, skazywano na surowe kary.

W aktach w³oc³awskich s¹dów: Specjalnego, Obwodowego oraz
Aresztu S¹dowego pojawiaj¹ siê nazwiska ¯ydów z W³oc³awka i po-
wiatu w³oc³awskiego, którzy dopu�cili siê wykroczeñ gospodarczych.
W�ród oskar¿onych znale�li siê: Altman Jude, Icek Fernst, Abram Pia-
seczny, Mordka Fabrykowski, Mojsze Zyszsek, Icek Gruszka, Izrael
Graban, Abraham Lewy, Samuel Markos, Rozanna Rifka, Szmul Ro-
senberg, Jahuda Rosenwasser, Abram Bozowicz30.

Najsurowszy wyrok zapad³ w sprawie Abrahama Kontrowicza, który
wraz z trzema Polakami zosta³ oskar¿ony o przemyt sze�ciu wagonów
m¹ki pszennej do Warszawy, przestêpstwo dewizowe i wrêczenie ³a-
pówek. A. Kontrowicza powieszono publicznie 9 czerwca 1941 r. na
placu D¹browskiego we W³oc³awku. Mia³o to byæ przestrog¹ dla innych.

Pozosta³e wyroki by³y mniej surowe, ogranicza³y siê do kilkumie-
siêcznego aresztu. Zachowa³ siê list dziecka ¿ydowskiego, które z aresz-
tu s¹dowego pisze do swych rodziców31:

Kochani rodzice,

Jestem w wiêzieniu we W³oc³awku od 6 listopada. Mam siê dobrze,
trzy razy dziennie dostajê ciep³e jedzenie, ka¿de z nas ma swoje ³ó¿ko.

Aron i Pinkus s¹ tutaj ze mn¹. Jestem ju¿ po przes³uchaniu. Jestem
oskar¿ony o kradzie¿ 140 sztuk brykietu i 4 kg drewna.

30 APT, Wiêzienie S¹dowe, sygn. 396.
31 Tam¿e.
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Proszê napiszcie co u was nowego i czy ojciec jeszcze pracuje, czy
wszyscy s¹ zdrowi, co robi¹ Sara i Frania. Proszê o szybk¹ odpo-
wied�.

Serdecznie pozdrawiam, buziaki
Jehuda Rosenwasser

List ten napisany zosta³ na specjalnym niemieckim formularzu prze-
znaczonym do tego celu. Formularz ten we wstêpie zawiera szereg
pouczeñ skierowanych do wiê�niów i ich rodzin, dotycz¹cych formy
kontaktu pomiêdzy nimi. Nie wolno by³o np. przysy³aæ aresztowanym
paczek, wyrobów tytoniowych, �rodków higieny osobistej, znaczków,
czy te¿ ¿ywno�ci. Wiê�niowie mieli prawo tylko raz w miesi¹cu wysy-
³aæ list. Listy od krewnych mia³y przybywaæ z tak¹ czêstotliwo�ci¹,
aby nie wzbudza³y podejrzeñ. Powinny one byæ napisane czytelnie,
w jêzyku niemieckim, co mia³o u³atwiæ ich kontrolê. W razie nie spe³-
nienia powy¿szych wymogów mog³y zostaæ nie dorêczone32.

8. Opieka zdrowotna i �miertelno�æ

Od samego pocz¹tku istnienia, getta by³y pomy�lane i traktowane
jako instrument fizycznego wyniszczenia osadzonej w nim ludno�ci.
¯ydzi wegetowali tu w trudnych warunkach lokalowych i sanitarnych.
W³adze niemieckie �wiadomie stwarza³y bionegatywne warunki ¿ycia,
w których powstawanie i rozszerzanie siê chorób zaka�nych by³o nie-
uniknione. Sprzyja³y temu: ogromna gêsto�æ zaludnienia, brak wody,
urz¹dzeñ sanitarnych i g³ód. Getta sta³y siê, jak je nazwa³ Goebbels,
�skrzyniami �mierci� (Todeskiste), a dziennik �Kölnische Zeitung�
z 5 kwietnia 1941 r., pisz¹c o hermetycznie zamkniêtym getcie ³ódz-
kim podkre�li³, i¿ by³o ono pomy�lane jako próba, jako wstêp do roz-

32 A. Eisenbach, Hitlerowska polityka..., s. 231.
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wi¹zania kwestii ¿ydowskiej, okaza³o siê najlepszym i najdoskonal-
szym rozwi¹zaniem tej kwestii33.

We w³oc³awskim getcie by³a jedna sanitariuszka Neta Lenkowska
i dwóch lekarzy dr Toruñski i dr Frankensztein, kapitan armii polskiej
wziêty do niewoli przez Niemców, a nastêpnie deportowany do getta34.
Ten ostatni by³ wstrz¹�niêty sytuacj¹ zastan¹ w getcie. Ludzie umie-
rali tu z g³odu i wycieñczenia, szerzy³y siê liczne choroby wynikaj¹ce
z trudnych warunków, w jakich przysz³o im egzystowaæ. Do najczê�ciej
spotykanych chorób nale¿a³y: choroby serca, zapalenie p³uc, gru�lica,
tyfus, astma, grypa, szkarlatyna. Dnia 19 lutego 1941 r. �nadzór zdro-
wotny� nad gettem zarz¹d miasta powierzy³ lekarzowi niemieckiemu
o nazwisku Borsutzky (Aneks)35.

Jesieni¹ 1941 r. funkcjê lekarza dla ¿ydowskiej dzielnicy powierzo-
no dr Danielowi Malczykowi. W okresie gdy obejmowa³ on sw¹ funk-
cjê w getcie wybuch³a epidemia tyfusu. Dr Malczyk w pi�mie z dnia
11 pa�dziernika 1941 r. otrzyma³ dok³adne instrukcje dotycz¹ce spo-
sobu postêpowania wzglêdem osób chorych lub podejrzanych o zacho-
rowanie na tyfus. Dla ich izolowania mia³ zarz¹dziæ utworzenie ma³ej
zamkniêtej zony. W tym okresie trwa³y te¿ prace nad przebudow¹ ³a�-
ni miejskiej w parowy zak³ad dezynfekcyjny. W swych cotygodnio-
wych raportach do Wydzia³u Zdrowia we W³oc³awku dr Malczyk po-
dawa³ liczbê nowych przypadków zachorowañ na tyfus lub grypê oraz
liczbê zgonów i skierowañ do domu po wyzdrowieniu. ̄ ydowska Rada
Starszych zg³asza³a policji wszelkie przypadki zachorowañ w celu od-
izolowania chorych i dezynfekcji mieszkañ36.

33 A¯IH, sygn. 301/174; AOKBZH-B, sygn. Ds. 25/66, Protokó³ ze zeznañ �wiadka
Dawida Szejnwalda; doktor Frankensztein prawdopodobnie zgin¹³ na terenie getta w³o-
c³awskiego; Verboten!, �Wiadomo�ci W³oc³awskie�, nr 31 z 3/4 III 1945 r., s. 1.

34 APW£, Zarz¹d Miejski W³oc³awka, Przygotowanie dzielnicy ¿ydowskiej, sygn. 19.
35 APW£, Pañstwowy Urz¹d Zdrowia na Miasto i Powiat W³oc³awski (Staatliche Gesun-

dheitsamt des Stadt und Landkreises Leslau) z lat 1939�1944 � jednostka bez ewidencji.
36 Urz¹d Stanu Cywilnego we W³oc³awku (dalej: USC we W³oc³awku), Zg³oszenia

zgonów z lat 1940�1943.
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Mo¿liwo�æ zapobiegania chorobom w getcie by³a ograniczona ze
wzglêdu na panuj¹ce w nim fatalne warunki higieniczne oraz brak
lekarstw. Sytuacja ta znacznie siê pogorszy³a, kiedy to w³adze niemiec-
kie miasta w obawie przed rozszerzeniem epidemii zdecydowa³y o zam-
kniêciu getta. Nast¹pi³o to dnia 16 listopada 1941 r. Na przestrzeni
16 miesiêcy istnienia getta we W³oc³awku zmar³o w nim ponad 200
¯ydów.

Tabela 7. Zestawienie zgonów ¯ydów z lat 1940�1942

�ród³o: Urz¹d Stanu Cywilnego we W³oc³awku we W³oc³awku, Zg³oszenia zgonów z lat
1940�1942.

W getcie w³oc³awskim nie stwierdzono masowych mordów. Odno-
towano jednak wiele zgonów z wycieñczenia. W ksiêgach stanu cywil-
nego zarejestrowano ponad 150 zmar³ych w roku 1941 i 1942, do dnia
12 kwietnia.

Nale¿y pamiêtaæ, i¿ rejestr zmar³ych nie jest �cis³y, a liczba zgonów
mo¿e byæ znacznie wiêksza. Zarejestrowano 16 zastrzeleñ. Wykaz za-
strzelonych ¯ydów37:
1. Gitla Berkowicz zastrzelony 25.03.1942 r.

ur. 11.12.1905, syn Icka i Rojzy
2. Szaja Brzeziñski zastrzelony 26.03.1942 r.

ur. 12.11.1921, syn Lejby i £aji
3. Josek Fuchs zastrzelony 12.03.1942 r.

ur. 23.12.1903, syn NN i Dwojry

Przyczyna
zgonu

Rok 1940 Rok 1941 Rok 1942 Razem

�mieræ naturalna 37 122 44 203

Zastrzelenie � � 16 16

Razem 37 122 60 219

37 IPN BY, sygn. 109 i 110, Akta w sprawie uznania za zmar³ego �Zg�,, S¹du Grodz-
kiego we W³oc³awku i S¹du Rejonowego we W³oc³awku.
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4. Berek Gniazdo zastrzelony 25.02.1942 r.
ur. 28.10.1918, syn Synola i Bojty

5. Nusch Grunwald zastrzelony 31.03.1942 r.
ur. brak, syn Lejby i Estery

6. Samuel Halpern zastrzelony 09.03.1942 r.
ur. 16.01.1898, syn Izaaka i Terli

7. Hersz Jesion zastrzelony 26.03.1942 r.
ur. 22.12.1901, syn Abrama i Rychy

8. Eliasz Jakubowicz zastrzelony 26.03.1942 r.
ur. 22.12.1901, syn Alego i Rywki

9. Mojsze Korndort zastrzelony 31.03.1942 r.
ur. 25.05.1904, syn Jakuba i Hindy

10. Ida Markowicz zastrzelona 31.03.1942 r.
ur. 14.03.1885, córka Szulina i Estery

11. Chmiel Motyl zastrzelony 12.04.1942 r.
ur. 26.11.1889, syn Ajzyka i Hindy

12. Rachela Rotman zastrzelona 25.03.1942 r.
ur. 23.07.1891, córka Abrama i Rywki

13. Abram Unger zastrzelony 07.02.1942 r.
ur. 17.12.1918, syn Rafa³a i Priwa

14. Icek Warszawski zastrzelony 12.03.1942 r.
ur. 03.09.1899, syn Uszycy i Ejdel

15. Mordka Wroc³awski zastrzelony 12.04.1942 r.
ur. 10.04.1889, syn Natan I Ryfki

16. Macha ¯ó³ta zastrzelona 11.02.1942 r.
ur.19.11.1909, córka Jakuba i Promot

Mo¿na przypuszczaæ, ¿e zastrzelonych ¯ydów w getcie w³oc³aw-
skim by³o znacznie wiêcej. Przemawia za tym fakt, i¿ istniej¹ stwier-
dzenia zastrzelenia ¯ydów odnotowane w aktach zgonu �Zg� S¹du
Rejonowego we W³oc³awku, a nie odnotowane w ksiêgach USC.
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Dotyczy to nastêpuj¹cych ¯ydów38:
1. Hersz G³owiñski ur. 08.12.1862 r.
2. Huger G³owiñski ur. 14.05.1863 r.

(obydwaj zostali zastrzeleni dnia
10.10.1939 r. w swoim mieszkaniu)

3. Mojsze Aron Dembiñski ur. 1918 r., zastrzelony w 10 1939 r.
4. Józef Hersz Cytron ur. 03.07.1923 r.;

zastrzelony w getcie 23.9.1941 r.
5. Jakub Cytron ur. 03.07.1920 r.

zastrzelony w getcie 23.09.1941 r.
6. Dawid Cytron ur. 03.07.1920 r.

zastrzelony w getcie 15.08.1941 r.
7. Michael Cytron ur. 20.07.1917 r.

zastrzelony w getcie 15.08.1941 r.

9. Deportowanie ¯ydów z W³oc³awka
do getta w £odzi

Atak na ZSRR 22 czerwca 1941 r. i masowe zbrodnie dokonywane
na ¯ydach przez dzia³aj¹ce na ty³ach frontu grupy operacyjne SD
(Einsatzgruppen SD) sta³y siê sygna³em dla w³adz Kraju Warty do roz-
poczêcia ludobójstwa tej nacji. Greiser, nie czekaj¹c na decyzje w³adz
centralnych, sam wyst¹pi³ z inicjatyw¹ rozwi¹zania kwestii ¿ydowskiej
na swoim terenie. Ju¿ w po³owie lipca 1941 r. zorganizowa³ w budynku
namiestnictwa konferencjê wy¿szych urzêdników Kraju Warty po�wiê-
con¹ temu problemowi. Po tej naradzie kierownik spraw narodowo-

38 A. Pakentreger, Polityka..., s. 44 i nast.; J. Baranowski, Zag³ada ¯ydów z Kraju
Warty i Europy Zachodniej w Che³mnie nad Nerem, [w:] O�rodek zag³ady w Che³mnie
nad Nerem i jego rola w hitlerowskiej polityce eksterminacyjnej. Materia³y z sesji nauko-
wej � Konin 24 kwietnia 1995 r., Konin 1995, s. 20.
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�ciowych i szef odcinka S³u¿by Bezpieczeñstwa Okrêgu w Poznaniu
SS-Strumbanführer Heinz Rolf Hoeppner wyst¹pi³ z propozycj¹, aby
¯ydów niezdolnych do pracy za³atwiæ (czyli u�mierciæ) szybko dzia³a-
j¹cym �rodkiem, motywuj¹c to humanitaryzmem wobec ludzi, których
rzekomo tej zimy nie bêdzie mo¿na wy¿ywiæ oraz ¿e bêdzie to przyjem-
niejsze ani¿eli dopuszczenie do �mierci g³odowej. W notatce s³u¿bo-
wej z 16 lipca 1941 r. Hoeppner o swej propozycji poinformowa³ szefa
referatu ¿ydowskiego w RSHA Adolfa Eichmana39. Wkrótce po tym,
bo 31 lipca 1941 r. H. Göring przes³a³ R. Heydrichowi dyrektywê,
w której poleci³ przedstawienie mu w nied³ugim czasie planów orga-
nizacyjnych, praktycznych i ekonomicznych �rodków do realizacji osta-
tecznego rozwi¹zania problemu. Heydrich traktuj¹c tê dyrektywê jako
sygna³ rozpoczêcia akcji masowej zag³ady ¯ydów, zleci³ opracowanie
szczegó³owego planu A. Eichmanowi, który z zadowoleniem siêgn¹³
do propozycji przedstawionych mu przez H. R. Hoeppera. W wyniku
tego Kraj Warty jako inicjator sta³ siê poligonem do�wiadczalnym ak-
cji ludobójstwa40.

Greiser postanowi³ utworzyæ w £odzi na bazie tamtejszej dzielnicy
mieszkaniowej dla ̄ ydów getto okrêgowe (Gaugetto), w którym skon-
centrowani zostan¹ tylko ̄ ydzi zdolni do pracy. Poniewa¿ za� w getcie
³ódzkim nie mo¿na by³o umie�ciæ dodatkowych mas ludzi ze zlikwido-
wanych gett prowincjonalnych, zdecydowa³ siê na wymordowanie nie-
zdolnych do pracy ¯ydów, tak w getcie ³ódzkim, jak i w gettach pro-
wincjonalnych. W zwi¹zku z tym zwróci³ siê do H. Himmlera z pro�b¹
o pozwolenie na fizyczn¹ likwidacjê ok. 100 000 ¯ydów z Kraju War-
ty, na co te¿ uzyska³ zgodê. W dniu 8 grudnia 1941 r. przyst¹piono do
organizowania obozu zag³ady w Che³mnie nad Nerem41.

39 A. Pakentreger, Polityka..., s. 44; J. Baranowski, Zag³ada ¯ydów..., s. 20.
40 J. Kaczmarek, Zag³ada ¯ydów..., s. 50; J. Baranowski, Zag³ada ¯ydów..., s. 20.
41 AOKBZH-B, sygn. Ds. 25/66, Protoko³y przes³uchañ �wiadków; M. Lisiak, Likwi-

dacja ¯ydów..., �Gazeta Kujawska�, nr 99 z 29 IV 1946, s. 3.
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Agresja Niemiec na ZSRR i powy¿sze decyzje centralnych w³adz
niemieckich i Kraju Warty, mia³y wymierny wp³yw na dalsze losy lud-
no�ci z w³oc³awskiego getta42.

Ju¿ w po³owie lipca 1941 r. Greiser wyda³ zarz¹dzenie w sprawie
deportacji 2900 ¯ydów z W³oc³awka i powiatu w³oc³awskiego do gau-
getta w £odzi. Decyzja ta wywo³a³a ostry sprzeciw ze strony ³ódzkiego
nadburmistrza miasta Wernera Ventzkiego i tamtejszego Gettoverwal-
tung (Zarz¹du Getta), którzy nie chcieli dopu�ciæ do powiêkszenia liczby
ludno�ci getta i zwi¹zanego z tym, pogorszenia siê sytuacji aprowiza-
cyjnej. Miêdzy W³oc³awkiem a £odzi¹ toczy³a siê w tej sprawie d³uga
i ostra korespondencja. Namiestnictwo w Poznaniu uznaj¹c, i¿ sprawa
odszkodowañ za utratê si³y roboczej przez miasto W³oc³awek, jak
i kwestia wy¿ywienia wysiedlonych z niego do getta ³ódzkiego ¯y-
dów, s¹ drugorzêdne wobec ogólnej polityki �Endlösung� prowadzo-
nej w Kraju Warty i nakaza³o przeprowadzenie deportacji najpó�niej
do 30 wrze�nia 1941 r.43

¯¹daniom Greisera sta³o siê zado�æ; dnia 26 wzre�nia 1941 r., zo-
sta³ wys³any z W³oc³awka pierwszy transport ¯ydów skierowany do
getta w £odzi. W transporcie tym licz¹cym 937 osób znajdowa³y siê
przede wszystkim kobiety, dzieci i starcy.

¯ydzi ci wspominali, i¿ nakazy opuszczenia W³oc³awka rozes³ane
zosta³y im w drugi dzieñ �wi¹t ¿ydowskiego Nowego Roku. Tego¿ dnia
wszyscy którzy otrzymali wezwania zostali skoszarowani w budynku
by³ego klasztoru. Baga¿e, zosta³y im czê�ciowo zarekwirowane jesz-
cze podczas k¹pieli we W³oc³awku. Pozosta³y dobytek mia³ dotrzeæ do
£odzi w przeci¹gu kilku dni44.

Transport ¯ydów w³oc³awskich przyby³ kolej¹ na bocznicê radogo-
sk¹ sk¹d doprowadzony zosta³ do getta. Prze³o¿ony Starszeñstwa ¯y-

42 AOKBZH-B, sygn. Ds 25/66, Pisemna ekspertyza s¹dowa z³o¿ona przez Jerzego
Trunka z ¯IH, przy C. K. ¯ydów w Polsce.

43 Kronika getta ³ódzkiego, oprac. D¹browska D., Dobroszycki L., t. 1, £ód� 1965, s. 262.
44 Tam¿e.
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dów w getcie ³ódzkim poleci³ przybyszów otoczyæ opiek¹. Otrzymali
oni od gminy ¿ydowskiej zakwaterowanie i bezp³atny wikt. Rozloko-
wano ich prowizorycznie w domkach na Marysinie oraz w opró¿nio-
nym w okresie urlopów �wi¹tecznych gmachu wiêziennym45.

W dwa dni pó�niej, 28 wrze�nia 1941 r., dotar³ do £odzi drugi trans-
port, licz¹cy 1054 ¯ydów z okolic W³oc³awka (Chodcza, Lubrañca,
Kowala, Brze�cia Kujawskiego i m. W³oc³awka). W trzecim transpor-
cie skierowanym do £odzi 9 pa�dziernika 1941 r. by³o 1051 ¯ydów
z gett powiatu w³oc³awskiego46.

Wed³ug doniesieñ Dyrekcji Policji we W³oc³awku z 26 wrze�nia
i 31 pa�dziernika 1941 r. z 3082 deportowanych ¯ydów 937 pochodzi-
³o z samego miasta W³oc³awek, reszta za� w liczbie 2145 z okolicz-
nych miejscowo�ci w powiecie w³oc³awskim. W�ród deportowanych
61,3% stanowili starcy (od 60 lat) oraz m³odzie¿ i dzieci w wieku od
15 do 20 lat. Ponad 70% wszystkich przesiedlonych stanowi³y kobiety.
Powy¿sze dane pozwalaj¹ stwierdziæ, i¿ ludno�æ ta deportowana zo-
sta³a do getta ³ódzkiego celem zag³ady w organizowanym obozie
w Che³mnie nad Nerem47. I tak te¿ siê sta³o na prze³omie marca i kwiet-
nia 1942 r.

10. Likwidacja w³oc³awskiego getta

Warunki w getcie w³oc³awskim z dnia na dzieñ stawa³y siê coraz
gorsze, ¿ycie spo³eczne zamar³o. Po wysiedleniach zmniejszono ob-
szar dzielnicy ¿ydowskiej, co spowodowa³o znacznie wiêksze zagêsz-
czenie ludno�ci i pogorszenie warunków mieszkaniowych, brakowa³o

45 Tam¿e; Archiwum Pañstwowe w £odzi, Prze³o¿ony Starszeñstwa ̄ ydów w Getcie
£ódzkim (Der Älteste der Juden in Getto Litzmannstad) 1940�1944, sygn. 863 (dalej:
AP£, PS¯, sygn. 863).

46 Tam¿e.
47 A¯IH, sygn. 301/307.
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te¿ ¿ywno�ci. G³ód sta³ siê zjawiskiem codziennym i powszechnym,
wzros³a �miertelno�æ, zgni³e buraki i kartofle by³y codziennym po¿y-
wieniem48. Zaczê³y siê szerzyæ choroby zaka�ne, a przede wszystkim
tyfus, które dziesi¹tkowa³y ludno�æ ¿ydowsk¹. Do getta przybywa³y
codziennie komisje sanitarne, które jednak nie by³y w stanie dora�nie
pomóc jego mieszkañcom. Polak, Teofil Hajda, który by³ cz³onkiem jed-
nej z takich komisji, tak opisuje warunki sanitarne panuj¹ce w dzielni-
cy ¿ydowskiej: by³o tu niesamowicie ciasno, brudno, ludno�æ ¿ydow-
ska g³odowa³a. Mówi, i¿ towarzysz¹cy mu Niemiec by³ zdumiony
widokiem dantejskich scen w getcie do tego stopnia, ¿e powiedzia³:
�wstydzê siê ¿e jestem Niemcem�49. Sytuacja by³a o tyle trudna, i¿
¯ydzi byli praktycznie pozbawieni opieki medycznej. W tym czasie
w getcie przebywa³ ju¿ tylko lekarz Toruñski, a gdy potrzebna by³a
pomoc specjalisty, nale¿a³o uzyskaæ specjalne zezwolenie. Pod pretek-
stem niebezpieczeñstwa wybuchu zarazy w mie�cie, dnia 6 listopada
1941 r., hitlerowcy ca³kowicie zamknêli getto. Spo³eczno�æ ¿ydowska
zosta³a zupe³nie odciêta od �aryjskiej� czê�ci miasta, przez co pozba-
wiono j¹ mo¿liwo�ci zaopatrzenia siê w podstawowe artyku³y ¿ywno-
�ciowe i leki. W celu ich zdobycia ¯ydzi byli zmuszeni do nielegalne-
go przekraczania granicy getta. Do przy³apanych na jej przechodzeniu
strzelano. Odizolowanym ¯ydom pomagali czêsto zaprzyja�nieni Po-
lacy, przemycaj¹c do getta ¿ywno�æ i lekarstwa oraz inne niezbêdne
artyku³y. Niektórzy z nich, tak jak Stanis³aw Kujawa, który zosta³ przy-
³apany na przerzucaniu przez ogrodzenie ¿ywno�ci do getta, przyp³aci³
to ¿yciem50.

48 AOKBZH-B, sygn. Ds 25/66, Zeznanie �wiadka Teofila Hajdy, który we wrze�niu
1939 r. by³ Przewodnicz¹cym Polskiego Komitetu Pomocy Polakom (uciekinierom z in-
nych miast i miejscowym) we W³oc³awku.

49 IPN BY 26/61, teczka 9, Pomoc udzielana przez Polaków eksterminowanym i prze-
�ladowanym ̄ ydom i obywatelom innych pañstw, k. 360.

50 A¯IH, sygn. 301/307; M. Lisiak, Likwidacja ¯ydów..., �Gazeta Kujawska�, nr 99
z 29 IV 1946, s. 3.
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Pod koniec 1941 r. Niemcy przyst¹pili do rozbiórki cmentarza ¿y-
dowskiego. Marmury i drogie pomniki, podobnie jak inne cenne rze-
czy nale¿¹ce do ̄ ydów, wywo¿ono z miasta. Do getta zaczê³y docieraæ
niepokoj¹ce informacje o likwidacji ludno�ci ¿ydowskiej w pobliskich
miasteczkach i wywo¿eniu jej do Che³mna n. Nerem. ¯ydzi zaczêli
domy�laæ siê najgorszego.

Do getta przyby³a kolejna komisja kwalifikacyjna, której pracami
kierowa³ kierownik Wydzia³u ds. Getta � Otto. Mê¿czy�ni w wieku od
14 do 50 lat, zdolni do pracy, zostali skierowani do poznañskich obo-
zów pracy w Nakle, Wrze�ni, Kobylempolu i innych. Dnia 26 kwietnia
1942 r. ostatnia partia mê¿czyzn opu�ci³a getto. Grupê tê prowadzono
ulic¹ Toruñsk¹ do posesji nr 11. W trakcie przemarszu ¯ydzi byli bici
i szykanowani przez konwojentów. Nastêpnego dnia zaprowadzono

Fot. 9. P³on¹ce getto, 1942,
fot. n.n., zbiory Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyñskiej
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ich na dworzec, gdzie dosz³o do kolejnych aktów terroru. Zosta³ tu
m.in. zastrzelony znany dzia³acz w³oc³awskiej Gminy ¯ydowskiej Be-
rek Berglej51.

Pozosta³¹ w getcie grupê 1000 mieszkañców, g³ównie kobiet, dzieci,
starców i chorych spisano i pozostawiono w zbiorczym punkcie. Pod
koniec kwietnia przyst¹piono do ostatecznej likwidacji getta w³oc³aw-
skiego. Resztê jego ludno�ci, hitlerowcy w trzech transportach wywie�li
do Che³mna n. Nerem52. Kilka dni po tej akcji esesmani podpali getto.
Pod koniec kwietnia 1942 r. W³oc³awek, wed³ug nomenklatury nie-
mieckiej sta³ siê �Judenfrei�53.

11. Spór o mienie
po ¯ydach w³oc³awskich

W³adze niemieckie czerpa³y ogromne korzy�ci materialne z grabie¿y
mienia ¿ydowskiego jak i z przymusowej pracy robotników ¿ydow-
skich w niemieckich zak³adach pracy, które produkowa³y prawie wy-
³¹cznie na potrzeby Wehrmachtu. Z dochodów uzyskanych z niewol-
niczej pracy robotników ¿ydowskich korzystali miejscowi i okrêgowi
urzêdnicy i dygnitarze niemieccy, z namiestnikiem Kraju Warty Greise-
rem na czele. Na jego specjalnie utworzone w Poznaniu konto (Sonder-

51 T. Jaszkowski, Okupacyjna..., s. 29. A¯IH 301/375 s. 11; M. Lisiak, Likwidacja
¯ydów..., �Gazeta Kujawska�, nr 99 z 29 IV 1946, s. 3.

52 T. Jaszkowski, Okupacyjna..., s. 29. A¯IH 301/375, s. 11.
53 W. Waryszewska, W³oc³awek w latach okupacji hitlerowskiej (1939�1945), maszy-

nopis pracy magisterskiej w Archiwum UMK w Toruniu, Toruñ 1992, s. 30; podaje i¿
w Archiwum Pañstwowym w Bydgoszczy znajduje siê zespó³: Akta miasta W³oc³awka,
w którym pod sygn. 56 mie�ci siê dokument stwierdzaj¹cy, ¿e od IV 1942 W³oc³awek jest
wolny od ¯ydów; w tej¿e pracy zamieszczona jest kopia tego dokumentu; miejsce jego
przechowywania musia³o ulec zmianie lub dokument zagin¹³, gdy¿ kiedy w IV 2003 roku
by³am w AP w Bydgoszczy nie odnalaz³am go tam.
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konto der Freude des Warthegaus), którym rozporz¹dza³ wy³¹cznie on
sam przekazano sumê 6 000 000 RM54.

Po likwidacji getta we W³oc³awku, pomiêdzy burmistrzem miasta
W³oc³awka a niemieckim Zarz¹dem Getta ³ódzkiego rozpoczê³a siê za-
¿arta walka o mienie pozosta³e po zlikwidowanej ludno�ci getta.

Wed³ug rozporz¹dzenia A. Greisera z 12 sierpnia 1941 r. ka¿da
firma zatrudniaj¹ca ¿ydowskich robotników winna by³a wys³aæ do kasy
niemieckiego Zarz¹du Getta sk¹d robotnik pochodzi³ 80% jego zarob-
ków netto.

Firma poznañska �Heino Pecht� zatrudniaj¹ca ̄ ydów w³oc³awskich
za okres od 8 kwietnia do 2 maja 1942 r. przekaza³a sumê 1185 RM
niemieckiemu Zarz¹dowi Getta w £odzi. Z decyzj¹ t¹ nie zgadza³ siê
burmistrz miasta W³oc³awka. Pismem z dnia 29 maja 1942 r. domaga³

54 A. Pakentreger, Polityka..., s. 40�41.

Fot. 10. Ludno�æ ¿ydowska przy pracy, ok. 1940,
fot. n.n., zbiory Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyñskiej we W³oc³awku
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siê on zwrotu tej sumy, motywuj¹c swoje ¿¹danie faktem, ¿e zarobki
�jego� ¯ydów nale¿¹ siê jemu55.

W odpowiedzi na to, ³ódzki Zarz¹d Getta, uzasadnia s³uszno�æ przy-
jêcia przez siebie wy¿ej wymienionej sumy. Podaje on, jako datê roz-
poczêcia wysiedlania ¯ydów z W³oc³awka, pocz¹tek kwietnia 1942 r.
Tak wiêc, wed³ug niego, w okresie 8 kwietnia 1942 do 2 maja 1942 we
W³oc³awku, by³o ju¿ ma³o rodzin robotników zatrudnionych poza get-
tem. Ponadto pisze, i¿ Gettoverwaltung w £odzi, zosta³ uznany rozpo-
rz¹dzeniem gaulaitera A. Greisera z 23 kwietnia 1942 r., za jedynego
spadkobiercê mienia po wymordowanych ¯ydach z ca³ego Kraju Warty
i dlatego uwa¿a, ¿e prawnie zatrzymuje ich zarobki56.

Otrzymawszy tak¹ odpowied� burmistrz W³oc³awka, w dniu 2 lipca
1942 r. przes³a³ Gettoverwaltung w £odzi rachunek na sumê 2579,20
za d³ugi ¿ydowskie wobec miasta oraz za koszta, jakie rzekomo miasto
ponios³o w zwi¹zku z likwidacj¹ getta, w tym tak¿e za ugaszenie po¿a-
ru spowodowanego przez Niemców57.

Na to Zarz¹d Getta w £odzi odpowiedzia³, ¿e mo¿e uznaæ tylko
rachunek za pr¹d elektryczny i za wodê zu¿yt¹ przez ̄ ydów, co za� siê
tyczy kosztów �oczyszczania� zlikwidowanego getta, obowi¹zek ten spo-
czywa na Zarz¹dzie Miejskim W³oc³awka, zarz¹dowi getta w £odzi
bowiem nie starczy³oby �rodków p³yn¹cych zarobków robotników
¿ydowskich zatrudnionych w obozach oracy jak i skonfiskowanego ma-
j¹tku pomordowanych. W istocie wed³ug spisu przekazanego Getto-
verwaltung w £odzi przez komisarycznych wójtów rz¹dowych siedmiu
gmin dochodów uzyskanych ze sprzeda¿y sprzêtu domowego ludno�ci

55 AOKBZH-B, sygn. Ds. 25/66, Pisemna ekspertyza s¹dowa z³o¿ona przez Jerzego
Trunka z ̄ IH, przy C. K. ̄ ydów w Polsce, wyg³oszona na rozprawie przeciwko przestêp-
cy wojennemu E. Hesemeyerowi, do³¹czona do Akt �ledztwa przeciwko Kurtowi Borutz-
kiemu, Maxsowi Dunkhorstowi i innym; Jerzy Trunek podaje w swej ekspertyzie nastêpu-
j¹ce sygnatury A¯IH XVI/5, s. 67�131; tam¿e, VIII/42, s. 151.

56 Tam¿e.
57 Tam¿e.
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¿ydowskiej z tych gmin wynosi³ zaledwie 385,25 RM. Suma ta jest
prawdopodobnie znacznie zani¿ona58.

12. Obóz zag³ady w Che³mnie nad Nerem
� miejsce ka�ni ¯ydów w³oc³awskich

Obóz w Che³mnie n. Nerem by³ pierwszym o�rodkiem zag³ady ¯y-
dów na ziemiach polskich, sta³ siê on wzorem dla przysz³ych o�rod-
ków zag³ady, w tym tak¿e w Generalnym Gubernatorstwie. Urucho-
miono go ju¿ w 8 grudnia 1941 r.59

Szczególnie zainteresowanym powstaniem o�rodka i odpowiedzial-
nym za jago zorganizowanie by³ namiestnik Kraju Warty Arthur Grei-
ser. On to sprzeciwi³ siê projektowi skoncentrowania wszystkich ¯y-
dów z Kraju Warty w jednym obozie, gdy¿ obóz taki musia³by przej�æ
pod zarz¹d Urzêdu Gospodarczo-Administracyjnego SS (WVHA), tak
jak wszystkie obozy koncentracyjne. Zyski czerpane z dotychczasowej
eksploatacji ¯ydów przesz³yby do SS. Postanowi³ on wtedy utworzyæ
�Gaugetto� w £odzi i skoncentrowaæ w nim wy³¹cznie zdolnych do
pracy ¯ydów. W getcie ³ódzkim nie mo¿na by³o ju¿ pomie�ciæ dodat-
kowych mas ludno�ci, dlatego te¿ Greiser postanowi³ wymordowaæ
niezdolnych do pracy ¯ydów, tak z getta ³ódzkiego jak i z gett prowin-
cjonalnych. W zwi¹zku z tym zwróci³ siê do H. Himmlera z pro�b¹
o zezwolenie na wymordowanie oko³o 100 000 ¯ydów z Kraju Warty
i uzyska³ na to zgodê Berlina. Wtedy te¿ prawdopodobnie podj¹³ osta-
teczn¹ decyzjê o utworzeniu o�rodka zag³ady; na miejsce tego o�rodka

58 Tam¿e.
59 W. Bednarz, Obóz straceñ w Che³mnie nad Nerem, Warszawa 1946, s. 13; D. D¹-

browska, Zag³ada skupisk..., s. 135; J. Baranowski, Zag³ada ¯ydów..., s. 21; J. Gulczyñ-
ski, O�rodek zag³ady w Che³mnie nad Nerem, [w:] O�rodek zag³ady w Che³mnie nad
Nerem i jego rola w hitlerowskiej polityce eksterminacyjnej. Materia³y z sesji naukowej �
Konin 24 kwietnia 1955, Konin 1995, s. 30.
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wybrano Che³mno n. Nerem ze wzglêdu na dogodne po³¹czenie komu-
nikacyjne, przede wszystkim z £odzi¹ � g³ównym skupiskiem ludno�ci
¿ydowskiej w Kraju Warty. Zagospodarowano niewielki pa³ac z par-
kiem, który ogrodzono p³otem, miejscow¹ ludno�æ w wiêkszo�ci wy-
siedlono, a lepsze zabudowania przejê³a za³oga Sonderkommando60.

Obs³uga obozu sk³ada³a siê z kilkunastu funkcjonariuszy gestapo
oraz z kilkudziesiêciu policjantów i ¿andarmów z £odzi i Poznania.
Podzielona by³a na komanda: �Hauskommando� pracuj¹ce we wsi,
w obrêbie o�rodka z pa³acem i �Waldkommando� � pracuj¹ce w lesie
rzuchowskim. Za³odze Sonderkommando do pomocy przydzielono gru-
pê wiê�niów polskich z Fortu VII w Poznaniu61.

Pierwszym komendantem obozu by³ SS-Hauptsturmführer Herbert
Lange (st¹d Sonderkommando �Lange�), a od marca 1942 roku, a¿ do
likwidacji o�rodka � SS Hauptsturmführer Hans Johann Bothmann (Son-
derkommando �Bothmann�). Komando to by³o te¿ nazywane Sonder-
kommando �Kulmhof� (od niemieckiej nazwy Che³mna)62.

Funkcjonowanie obozu mo¿na podzieliæ na dwie fazy. Pierwsza faza
obejmuje okres od 8 grudnia 1941 r. do 7 kwietnia 1943 r. Ekstermina-
cji dokonywano wówczas w przewo�nych komorach gazowych (Spe-
zialwagen, Sonderwagen) przy u¿yciu gazu spalinowego. ¯ydzi przy-
wiezieni do Che³mna wchodzili do pa³acu, gdzie mieli przygotowywaæ
siê do rzekomej k¹pieli i odwszenia przed zapowiadanym wyjazdem
na roboty do Niemiec. Pod pozorem przewozu do ³a�ni umieszczano
ich w samochodzie�komorze gazowej. Do wnêtrza doprowadzany by³
wylot rury wydechowej motoru, po uruchomieniu którego spaliny wy-
pe³nia³y komorê. W hermetycznie zamkniêtym wnêtrzu �mieræ nastê-

60 J. Gulczyñski, O�rodek zag³ady..., s. 30; S. Abramowicz, Stan polskich badañ nad
o�rodkiem zag³ady w Che³mnie nad Nerem, [w:] O�rodek zag³ady w Che³mnie nad Nerem
i jego rola w hitlerowskiej polityce eksterminacyjnej. Materia³y z sesji naukowej � Konin
24 kwietnia 1955, Konin 1995, s. 11.

61 J. Gulczyñski, O�rodek zag³ady..., s. 31.
62 Tam¿e; E. Serwañski, Obóz zag³ady w Che³mnie nad Nerem, Poznañ 1964, s. 37.
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powa³a w ci¹gu 10�15 minut. Po prze³¹czeniu wylotu rury, samochód
jecha³ powoli do oddalonego 4 km od wsi lasu rzuchowskiego. Tam
wymieniana co jaki� czas ekipa ¯ydów, zajmowa³a siê grzebaniem
zw³ok w rozleg³ych rowach mogi³ach. Latem 1942 r. prawdopodobnie
w obawie przed epidemi¹, rozkopano mogi³y i zw³oki spalono w spe-
cjalnie dla tego celu wyznaczonych miejscach, a pó�niej palono je
w krematoriach63.

Harmonogram zbrodni zosta³ opracowany perfekcyjnie. Jako pierw-
szych na zag³adê przeznaczono ¯ydów z gett okolicznych powiatów:
kolskiego i tureckiego, a wiêc tych którzy mogliby byæ �wiadkami zbrod-
ni i rozpowszechniaæ o niej wie�ci.

Nastêpnie przyst¹piono do likwidacji najwiêkszego skupiska lud-
no�ci ¿ydowskiej Kraju Warty � getta ³ódzkiego. W pierwszej fazie tej
akcji w dniach od 5�12 stycznia 1942 r. do Che³mna na �mieræ wys³a-
no ok. 4300 Romów i Sintich z obozu cygañskiego zlokalizowanego
na terenie getta ³ódzkiego64.

Po nich przysz³a kolej na usuniêcie elementu zbêdnego, nieproduk-
cyjnego z getta ³ódzkiego i zwi¹zanym z tym zwolnieniem miejsca dla
zdrowych i silnych fachowców, zlikwidowanych gett prowincjonalnych
przydatnych do zwiêkszenia produkcji.

Likwidacjê tej ludno�ci rozpoczêto 16 stycznia 1942 od zg³adzenia
tzw. wyrokowców, by nastêpnie przez �zasi³kowców� i tzw. rezerwê
pracuj¹c¹, obj¹æ dalsze grupy, a g³ównie tych, którym zarzucano to
tylko, ¿e jako mniej sprawni lub niedo³ê¿ni, najczê�ciej z przyczyn
niezale¿nych od siebie, nie mogli znale�æ dla siebie w getcie pracy65.

Deportacje nie ominê³y tak¿e ¯ydów zachodnioeuropejskich, wysie-
dlonych do getta w 1941 r., jak równie¿ czê�ci tych których przeniesio-

63 Tam¿e, s. 53�54; W. Bednarz, Obóz straceñ..., s. 20; J. Gulczyñski, O�rodek zag³a-
dy..., s. 30.

64 J. Baranowski, Zag³ada ¯ydów..., s. 22.
65 Tam¿e.
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no tu z gett prowincjonalnych. W ten sposób masow¹ i bezpo�redni¹
zag³ad¹ objêto w pierwszym rzêdzie osoby okre�lone przez nazistów
jako �elementy zbêdne�, które nie pracowa³y na rzecz gospodarki wojen-
nej III Rzeszy, a istnieniem swym obci¹¿a³y tylko bud¿et getta. W pierw-
szym etapie deportacji do obozu zag³ady w Che³mnie n. Nerem trwaj¹-
cym od 16 do 29 stycznia 1942 r. wywieziono z getta ³ódzkiego 10 003
osoby; w drugim od 2 lutego do 2 kwietnia tego roku na �mieræ wys³a-
no 34 037 osoby, w tym wszystkim 3082 ¯ydów z W³oc³awka i okolic
deportowanych do getta ³ódzkiego na prze³omie wrze�nia i pa�dzierni-
ka 1941 r.; w trzecim od 4 do 15 maja zlikwidowano dalszych 10 914
osób g³ównie ¯ydów z Europy Zachodniej (10 418 osób)66.

W przerwach pomiêdzy poszczególnymi etapami eksterminacji lud-
no�ci getta ³ódzkiego prowadzono akcjê likwidacji gett prowincjonal-
nych. Ludno�æ powiatu w³oc³awskiego poddano eksterminacji na prze-
³omie kwietnia i maja 1942 r. Wówczas u�miercono pozosta³¹, po de-
portacji w pa�dzierniku 1942 r. do getta w £odzi, ludno�æ gett we:
W³oc³awku, Brze�ciu Kujawskim, Chodczu, Kowalu, Luboniu, Lubrañ-
cu i Przedeczu, licz¹c¹ ³¹cznie 2557 osób67.

Na zakoñczenie akcji likwidacji gett prowincjonalnych nie koñczy
siê proces masowej zag³ady ludno�ci ¿ydowskiej Kraju Warty. W dniu
1 wrze�nia 1942 roku przyst¹piono ponownie do eksterminacji niepro-
duktywnej ludno�ci getta ³ódzkiego. W pierwszych trzech dniach tego
miesi¹ca zlikwidowano wszystkich chorych znajduj¹cych siê w szpi-
talach. Po nich przysz³a kolej na dzieci do lat 10 i starców powy¿ej 65
lat ¿ycia. W dniach od 3 do 12 wrze�nia do obozu zag³ady w Che³mnie
wywieziono 15 681 dzieci i starców. Akcja ta ostatecznie zakoñczy³a
proces przekszta³cania getta ³ódzkiego w obóz pracy68.

66 J. Baranowski, Zag³ada ¯ydów..., s. 22; I (H) Rubin, ¯ydzi w £odzi pod niemieck¹
okupacj¹, Londyn 1988, s. 74�75.

67 J. Baranowski, Zag³ada ¯ydów..., s. 22; D. D¹browska, Zag³ada skupisk..., s. 173,
tab. 15; J. Libiszewski, Getta w powiecie..., s. 6-9.

68 J. Baranowski, Zag³ada ¯ydów..., s. 23.
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69 Tam¿e, J. Gulczyñski, O�rodek zag³ady..., s. 30.
70 J. Gulczyñski, O�rodek zag³ady..., s. 30; E. Serwañski; Obóz zag³ady..., s. 50.
71 J. Baranowski, Zag³ada ¯ydów..., s. 23.

Drugi etap likwidacji ¯ydów z Kraju Warty w Che³mnie n. Nerem
rozpocz¹³ siê w czerwcu 1944 r. Ofiarami tej akcji stali siê mieszkañcy
ostatniego getta w Europie � getta ³ódzkiego69.

O podjêciu tej akcji zawa¿y³y dwa czynniki, a mianowicie sukcesy
kwietniowo-majowej ofensywy wojsk radzieckich, jak i zainteresowa-
nie jego likwidacj¹ ze strony A. Hitlera i H. Himmlera. Po ostatecznym
zapadniêciu decyzji w tej sprawie, prawdopodobnie w maju 1944 r.,
�ci¹gniêto z Jugos³awii Sonderkommando �Bothmnana� i przyst¹pio-
no do ponownego uruchomienia obozu w Che³mnie. Eksterminacji
dokonywano starymi sposobami w obrêbie lasu rzuchowskiego70.

Akcjê likwidacji rozpoczêto 23 kwietnia 1944 r., a przerwano po
niespe³na miesi¹cu 14 lipca 1944 roku. W jej wyniku 10 transportami
na �mieræ do obozu w Che³mnie wys³ano 7196 mieszkañców getta ³ódz-
kiego. Dnia 15 lipca 1944 r. akcje zag³ady ludno�ci getta oficjalnie
wstrzymano. Pozosta³¹ ludno�æ getta licz¹c¹ wówczas ok. 68 tys. osób
w dniach 9�29 sierpnia 1944 r. wywieziono do obozu Auschwitz-Bir-
kenau71.
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Mniejszo�æ ¿ydowska we W³oc³awku w okresie miêdzywojennym
ze wzglêdu na swoj¹ kulturê, mentalno�æ i obyczajowo�æ wyró¿nia³a
siê dalece od innych narodowo�ci zamieszkuj¹cych miasto. ¯ydzi po-
siadali tu w³asne instytucje kulturalne i spo³eczne, aktywnie uczestni-
czyli w ¿yciu politycznym i gospodarczym miasta, wiêkszo�æ zak³a-
dów przemys³owych i fabryk znajdowa³a siê w ich rêkach.

Sytuacja ludno�ci ¿ydowskiej zmieni³a siê diametralnie wraz z wy-
buchem II wojny �wiatowej. W³oc³awek znalaz³ siê w okresie okupacji
w granicach tzw. Kraju Warty, namiestnikiem tego obszaru zosta³ Artur
Greiser. Terytorium Kraju Warty, g³ównie z jego inicjatywy, zosta³o
poddane szybkiemu procesowi dejudajzacji.

Do pierwszych wyst¹pieñ skierowanych przeciwko ludno�ci ¿ydow-
skiej miasta, dosz³o wraz z wkroczeniem do W³oc³awka oddzia³ów
Wehrmachtu oraz towarzysz¹cych im oddzia³ów Einsatzgruppe III.
Nacja ta by³a przede wszystkim szykanowana przez niemiecki zarz¹d
miasta, który w krótkim czasie wyda³ szereg anty¿ydowskich zarz¹-
dzeñ. Ludno�æ ¿ydowsk¹ pozbawiono materialnych podstaw egzysten-
cji, zmuszano do wykonywania ciê¿kich, upokarzaj¹cych prac, prze-
�ladowano za dzia³alno�æ kulturaln¹, zakazywano wykonywania prak-
tyk religijnych.

Jesieni¹ 1940 r. zgodnie z dyrektywami wy¿szych czynników III Rze-
szy, utworzono we W³oc³awku getto, w którym st³oczono wszystkich
¯ydów znajduj¹cych siê w mie�cie. W³oc³awskie getto istnia³o do kwiet-
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nia 1942 r. Warunki egzystencji w dzielnicy ¿ydowskiej by³y ciê¿kie.
Ze wzglêdu na wysoki stopieñ zagêszczenia ludno�ci, brak ¿ywno�ci,
�rodków higieny oraz leków szerzy³y siê choroby zaka�ne, a stopieñ
umieralno�ci by³ wysoki.

Czê�æ ¯ydów z getta w³oc³awskiego w koñcu wrze�nia i na pocz¹t-
ku pa�dziernika 1941 r. zosta³a wysiedlona do getta w £odzi. Wiêk-
szo�æ stanowi³y kobiety i dzieci, gdy¿ zdrowi mê¿czy�ni zostali wy-
wiezieni do obozów pracy. Getto w £odzi stanowi³o dla nich etap
przej�ciowy, przed deportacj¹ do obozów zag³ady, g³ównie do Che³m-
na n. Nerem.

Tylko nielicznym ̄ ydom w³oc³awskim uda³o siê prze¿yæ okres oku-
pacji. W grupie tej znalaz³y siê osoby, którym uda³o siê uciec z obo-
zów pracy, ukrywali siê u Polaków, b¹d� przedostali siê do partyzant-
ki. Inni ocaleni zostali oswobodzeni przez wojska alianckie.
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Aneks 1

Wykaz zgonów ludno�ci ¿ydowskiej
z lat 1940�1942

Tabela 1. Daty zgonów za rok 1940

Lp. Imiê i nazwisko Data urodzenia Data zgonu

1. Bekerman Malka 1885 15.08.1940
2. Berenholz Icek 1858 15.11.1940
3. Berman Estera 1874 21.11.1940

4. Blumberg Jenta 1881 19.08.1940
5. Burdka Lojzer 1923 26.12.1940
6. Dancygier Hana 1904 05.08.1940
7. Dziêciarska Hana 1880 29.11.1940
8. Fiszlewicz Abram 1903 09.10.1940
9. Gelbart Abram 1885 05.12.1940
10. Genisbut Hela 1940 19.07.1940
11. Gruszka Sura 1888 16.11.1940
12. Gutman Jankew 1872 27.07.1940

13. Hilderbrand Rosalia 1872 23.09.1940
14. Jeske Erna 1887 17.02.1940
15. Jeske Hildergard 1891 19.11.1940
16. Jesion Abram 1865 29.08.1940
17. Kowalska Chowa 1873 10.12.1940
18. Kowalska Jura 1871 15.07.1940
19. Kieger Symcho 1884 03.09.1940
20. Król Beila 1867 01.09.1940

21. Lewkowicz Go³ga 1866 27.09.1940
22. Lewenstein Chudes 1894 01.11.1940
23. Latnik Ajzyk 1975 09.12.1940
24. Morgensztern Mojsze 1873 23.10.1940
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25. Moszkowicz Rywka 1900 16.07.1940
26. Mróz Gerszon 1865 07.12.1940
27. Piórek Josek 1855 16.11.1940
28. Poznañska Gitla 1863 14.12.1940

29. Macherko Zymon 1854 29.11.1940
30. Rabin Sztein Fajga 1920 03.11.1940
31. Szpiro Mariem 1870 31.10.1940
32. Sztachelberg Choskier 1919 14.12.1940
33. Sztulzaft Szmul 1922 17.07.1940
34. Twardowski Dawid 1865 25.09.1940
35. Zarosta Sara 1862 09.07.1940

36. Z³otogórski Symcha 1872 08.12.1940
37. ¯ychliñski Mariem 1916 30.09.1940
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Tabela 2. Daty zgonów za rok 1941

Lp. Imiê i nazwisko Data urodzenia Data zgonu

1. Aleksander Abram 1880 23.08.1941
2. Alter Beniamin 1914 09.11.1941
3. Apel Estra 1923 24.08.1941
4. Barman Pessa 1869 21.03.1941
5. Barman Moszek 1866 21.03.1941
6. Bander Jakub 1862 20.01.1941
7. Bauman Moszek 1866 21.03.1941
8. Bauman Pessa 1869 21.03.1941
9. Berenholz Che³m 1869 27.10.1941

10. Benrestein Chaja, Gela 1881 23.03.1941
11. Berkowicz Sura, Chana 1872 23.10.1941
12. Bill Ryfka 1875 08.10.1941
13. Bok Abraham 1875 08.05.1941
14. Borsztejn Chaja 1881 23.03.1941
15. Braun Icek 1868 04.06.1941
16. Brym Boruch 1900 11.01.1941
17. Celce Estera 1841 29.05.1941
18. Cha³a Mojsze 1868 21.04.1941
19. Czarny Hersz 1912 30.07.1941
20. Dach Matha 1874 19.01.1941
21. D¹browski Matys 1873 16.07.1941
22. Domanowicz Abram 1870 03.06.1941
23. Erdberg Pessa 1817 02.10.1941
24. Fischlewitz Chana 1874 04.10.1941
25. Fiszelewicz Szmul 1873 07.07.1941
26. Gelbart Micha³ 1885 28.04.1941
27. Gilbert Moszek 1875 11.08.1941
28. Gold Anszel 1868 08.10.1941
29. Goldberg Tuba 1871 04.03.1941
30. Goldberg Czajna 1870 03.11.1941
31. Gostyñska Chaja 1866 24.08.1941
32. Grabarz Abram 1840 14.08.1941
33. Grinberg Taubo 1889 08.03.1941
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34. Grinail Sura 1839 17.03.1941
35. Ganduk Jakub 1864 31.03.1941
36. Hogel Estra 1830 13.04.1941
37. Haimowicz Estra 1862 24.04.1941
38. Helgot Szlama 1840 25.09.1941
39. Jakubowska Sura 1865 13.07.1941
40. Jakubczak £aja 1877 31.08.1941
41. Kalmowicz Trana 1940 11.01.1941
42. Karmel Mordka 1863 18.11.1941
43. Kaufman Czarna 1900 03.06.1941
44. Kajmowicz Abram 1871 15.04.1941
45. Kajzer Ides 1882 24.09.1941
46. Kana³ Dawid 1881 28.08.1941
47. Keller Chajna 1862 02.08.1941
48. Kirszberg Abram 1866 17.03.1941
49. Koniñski Hersz 1885 04.07.1941
50. K³odowisk Jakub 1939 01.02.1941
51. K³odowski Chil 1908 12.12.1941
52. Kohn Choskel 1859 08.08.1941
53. Krasny Szmul 1893 03.03.1941
54. Krotoszyñska Golda 1870 22.03.1941
55. Krumbein Józef 1898 19.05.1941
56. Krosny Szmul 1893 03.03.1941
57. Kryszpel Micha³ 1864 09.02.1941
58. Kupersztejn Szabas 1940 16.09.1941
59. Kuter Fiszel 1878 22.08.1941
60. Laks Icek 1800 04.04.1941
61. Lewensztejn Juda 1860 05.08.1941
62. Lewkowski Chaim 1868 05.02.1941
63. Lichtensztejn Wolf 1878 24.03.1941
64. Lichtensztejn Dawid 1879 18.05.1941
65. Lichtensztejn Ester 1929 18.07.1941
66. Lichtensztejn Chana 1937 24.06.1941
67. £epek Mecha 1876 17.08.1941
68. Lewkowski Chaim 1868 05.03.1941
69. Lewensztejn Juda 1860 05.08.1941
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70. Luksemburg Hersz 1871 02.02.1941
71. Majer Majer 1866 13.07.1941
72. Mentlik Abracham Mendel 1873 27.02.1942
73. Mogielnicki Jankiel 1869 11.07.1941
74. Moszkowicz Iska Sura 1939 25.04.1941
75. Moszkowicz Lejbusz 1865 07.01.1941
76. Nysanbaum Rajzla 1860 10.07.1941
77. Panster Etkar 1880 24.09.1941
78. Piw Heinda 1876 31.03.1941
79. P³ywek Szaja 1922 13.06.1941
80. Pozer Mendel 1851 23.05.1941
81. Rawicka Rejta 1855 21.05.1941
82. Rosental Itka, Ryfka 1862 13.07.1941
83. Rozenberg Alje 1863 12.04.1941
84. Rusiecki Kiwa 1865 05.09.1941
85. Rusiecka Cyrla 1867 15.05.1941
86. Ryzman Pesa 1926 22.02.1941
87. Salomon Józef 1880 12.07.1941
88. S³ucha Balbina 1970 07.10.1941
89. Sulkowiak Sulim 1871 14.02.1941
90. Skrzypce Szloma 1917 16.01.1941
91. Szlamowicz Chaja, Liba 1898 10.11.1941
92. Szlamowicz Izrael 1926 11.12.1941
93. Sztulzaft Cudek 1867 09.09.1941
94. Szperling Hudys 1898 24.12.1941
95. Szteinbock Liba 1881 28.11.1941
96. Sztulzaft Berek 1881 16.07.1941
97. Sztulzaft £aja 1867 12.12.1941
98. Szulman £aja 1868 25.03.1941
99. Szulz Samuel 1877 05.03.1941
100. Szymacha Ryfka 1856 14.10.1941
101. Szymanski Chaim 1883 25.08.1941
102. Twardowska Tajga 1904 11.03.1941
103. Waserman Maja 1898 15.12.1941
104. Wagner Martin 1890 21.10.1941
105. Weber Mirjam 1921 18.09.1941
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�ród³o: Urz¹d Stanu Cywilnego we W³oc³awku, ksiêgi zgonów z lat 1940�1941.

106. Weintranb Hersz 1870 13.02.1941
107. Wilder Icek 1871 05.12.1941
108. Winter Szulim 1962 13.10.1941
109. Wo³kowicz Cerem 1867 24.02.1941
110. W³oc³awska Ryfka 1862 12.06.1941
111. Wróblewska Fajga 1888 07.12.1941
112. Wyszogrodzki Menachem 1879 11.03.1941
113. Wyszogrodzka Gitel 1869 02.06.1941
114. Zajdner Israel 1859 04.03.1941
115. Zybersztejn Szuwa 1891 04.11.1941
116. Zelkowicz Salomon 1870 07.02.1941
117. Zemelman £oja 1862 10.08.1941
118. Zemelman Abram 1979 04.05.1941
119. Zygfryd Necka 1886 01.01.1941
120. Zygler Moszek 1887 21.01.1941
121. Zylberg Chana, Ryfka 1866 06.01.1941
122. ¯ó³ty Jakub 1872 07.02.1941
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Tabela 3. Daty zgonów za rok 1942

Lp. Imiê i nazwisko Data urodzenia Data zgonu
1. Berkowicz Gitla 1805 25.03.1942
2. Berkowicz Sara 1908 25.03.1942
3. Brzezinski Szaja 1821 26.03.1942
4. Condorf Mojsze 1904 28.03.1904
5. Drawowska Szajna 1889 21.02.1942
6. Falc Cyrle 1862 19.02.1942
7. Flinkier Hudys 1878 02.03.1942
8. Fuchs Josek 1903 12.03.1942
9. Gniazdo Borek 1918 25.02.1942
10. Goldberg Rózia 1906 18.01.1942
11. Glesberg Moszek 1863 28.01.1942
12. Grümail Nusen 1863 31.03.1942
13. Halpern Samuel 1898 09.03.1942
14. Jakubowicz Eliasz 1901 26.03.1942
15. Jesion Hersz 1898 01.04.1942
16. Kaufmann Manachem 1880 18.01.1942
17. Kowalski Ester 1934 24.01.1942
18. Kowalski Berysz 1934 24.02.1942
19. Kruk Szymon 1893 15.03.1942
20. Kryszpel Rojza 1864 09.01.1942
21. Markowicz Ide 1885 31.03.1942
22. Motyl Chmiel 1889 12.04.1942
23. Nower Cywia 1860 04.01.1942
24. Peretz Abraham 1869 07.03.1942
25. Princ Nicha 1904 05.02.1942
26. Radziejewski Gimpel 1888 06.01.1942
27. Rotman Rachela 1891 25.03.1942
28. Rozenblat Chomis Szyja 1883 06.03.1942
29. Skórzyñska Hendla 1878 07.03.1942
30. Sommer Golda 1866 10.03.1942
31. Stupaj Moszek 1879 26.03.1942
32. Strykowska Ryfka 1856 30.01.1942
33. Szlamowicz Mojsze 1926 21.12.1942
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�ród³o: Urz¹d Stanu Cywilnego we W³oc³awku, ksiêgi zgonów z lat 1940�1941.

34. Szmulewicz Gusta 1875 12.03.1942
35. Szmulewicz Raca 1893 04.01.1942
36. Szpiegiel Frymet 1853 08.01.1942
37. Sztulzeft Abram 1895 24.01.1942
38. Sztulzeft Izrael 1816 22.03.1942
39. Sztulzeft Ruchel 1939 05.03.1942
40. Treiber Hersz Izrael 1940 09.01.1942
41. Unger Abram 1918 07.02.1942
42. Urwicz Chaja Maja 1863 10.01.1942
43. Warszawski Icek Mojsze 1899 12.03.1942
44. Weinstock Abraham 1886 25.03.1942
45. Wroc³awski Mordka 1889 12.04.1942
46. Wyszegrodzki £aja 1864 20.02.1942
47. Zaj¹c Mojsze 1869 06.01.1942
48. ¯ó³ta Malka 1900 11.02.1942



129Aneks

Aneks 2

Z kartoteki Gestapo
ewidencja ludno�ci ¿ydowskiej wed³ug zawodów

(g³ównie rzemie�lnicy, którzy w getcie w³oc³awskim
mogli pracowaæ na rzecz Rzeszy Niemieckiej1)

Krawcy:
1. Ankier Izrael
2. Artz Idel
3. Beiler Simon
4. Berglan Rafa³
5. Bermstern Hersz
6. Bock Henock
7. Brzustowski Nychman
8. Bywem Bromberg � damski
9. Hirsz Abraham

10. Ide Markowitz
11. Kemie Ber
12. Kra�niewski Józef
13. Leck Korylo
14. Lepck Józef Majer
15. Lubraniecki Gerszon
16. £êczycki Józef
17. Mêcarz Tuba
18. Neuman Hojne
19. Orze³ek

1 Niemo¿liwe jest odtworzenie pe³nej listy rzemie�lników, którzy znale�li siê w karto-
tece w³oc³awskiego Gestapo, gdy¿ pod czê�ci¹ zamieszczonych w niej zdjêæ podpisy s¹
nieczytelne, a pod innymi wcale ich nie ma.
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20. Pieprzynski Jakub
21. Piskorski Rywen
22. Rogozinski Wolf
23. Rozenba Gerszon
24. Schwarenband
25. Twarski Kamuel
26. Warszawski Mosech
27. Warszawski Chenoch
28. Wróblewski Abraham

Rze�nicy:
1. Bêdziñski Jakub
2. Blau Sumer
3. Herzberg Fischel
4. Kowalski Dawid
5. Ofenbach Abraham
6. Riem Maria
7. Riennam Chil Majer
8. Rosenber Moses
9. Rosenberg Dawid

10. Rosenberg Izaak
11. Rozenberg Szmul

Fryzjerzy:
1. Boch Dawid
2. Boch Icek
3. Bock Moech
4. Damast Abram
5. Goldschtein
6. Goldsztein Schlama
7. Grabman Fajga
8. Król Berek
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9. Podgórski Josek
10. Rafa³owicz Majer
11. Su³kowiak Hanel

Zegarmistrzowie:
1. Earbe Sane
2. Hercen Majleck Sheim
3. Hersz Abracham
4. Herzberg Aron
5. Izbicki
6. Lewkowski Chaim
7. Piechota Josek
8. Szpiro Mozel

Osoby trudni¹ce siê handlem:
1. Bjdels Salomon � artyku³y ¿ywno�ciowe
2. Buksman Abram � opakowania papierowe
3. Cohn Haja � owoce
4. Comber Dawid �  walizki
5. Czarny Ber � artyku³y spo¿ywcze
6. D¹browski Mojsze � pióra do po�cieli
7. Goldfarb Hersz � torebki papierowe
8. Gostynska Eda � s³odycze
9. Grabowska Ela � naczynia fajansowe

10. Grzywacz H. � sklep miêsny
11. Grzywacz H. � sklep miêsny
12. Jutnyñska Simon � handel drobiem
13. Kolski Maks � s³odycze
14. Kolski Pinkus � sklep z materia³ami malarskimi
15. Król Rubin � cukiernia
16. Kupferstein Abram � handel meblami
17. Lipski Herman � drogeria
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18. Machombaum Fauba � artyku³y ¿ywno�ciowe
19. Opatowski Nuta � s³odycze
20. Rawicka Laura � materia³y budowlane
21. Reich Szlamon � drogeria
22. Rojewski Anszel � sklep papierniczy
23. Rozenbaum � sklep z materia³ami malarskimi
24. Stark Berek � handlarz, artyku³y pi�miennicze
25. Tomenbaum Rytka � sprzeda¿ ciast
26. Wróblewski Dawid� pude³ka, kartony

Osoby wykonywuj¹ce inne zawody :
1. Bornstern � grawernik
2. Epsztein Nalan � rybak
3. Fagot Abraham � technik dentystyczny
4. Fischlewitsch Wolf � tokarz
5. Grynszpan � stolarz
6. Miner Efronim � siodlarz
7. Moszkowicz Fejfel � murarz
8. Pfeil Herman � siodlarz
9. Przedecki Szejwach � piekarz

10. Rokman Abraham � szklarz
11. Rozental Lejzer � technik dentystyczny
12. Rozenwasser Jakub Dawid � szewc
13. Skrzypce Lejb � stolarz
14. Sonabeud Bar Chanauel � fotograf
15. Stopszicki Moszek � szklarz
16. Stupaj Juda � fotograf
17. �piewak Sauder � piekarz
18. �piewak Symche � piekarz
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19. Tchórz Chaskiel � stolarz
20. Winsziak Jozeph � tokarz

Nazwiska, przy których nie by³o wpisanego zawodu lub by³ nie-
czytelny:

1. Eislig Lizer
2. Iszajewicz Abram
3. Karo Szmul
4. Kaschub
5. Król Salom
6. Liwszak Jakub
7. Manowicz Icek
8. Mendel Salom
9. Rundek Leib

10. S³ucka Balbina
11. Su³kowiak Spulim
12. Szulzinger Leizer
13. Tajner Iosek
14. Tischlewitsch Luter
15. Widziñski Aba
16. W³oc³awski
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Fragmenty kartoteki Gestapo we W³oc³awku

�ród³o: Zbiory Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyñskiej.
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Aneks 3

List Jehudy Rosenwasser
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�ród³o: Archiwum Pañstwowe w Toruniu, Wiêzienie S¹dowe, sygn. 396.
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Aneks 4

Dokument mówi¹cy o przekazaniu
�nadzoru zdrowotnego� nad gettem dr. Borsutzkiemu

�ród³o: Archiwum Pañstwowe w Toruniu Oddzia³ we W³oc³awku, Zarz¹d Miejski W³o-
c³awka, sygn. 19.
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Aneks 5

Lista ¯ydów deportowanych z W³oc³awka,
którzy zmarli na terenie Getta £ódzkiego

Lp. Nazwisko i imiê Data
1. Abramski Ludwik Friderik 24.03.1943
2. Adamaszek Heja 12.04.1942
3. Ajzenberg Dawid 19.04.1942
4. Ajzenberg Tauba 19.04.1942
5. Blusztajn Ides 15.10.1942
6. Blusztajn Noma 15.10.1942
7. Bok Micha³ 28.03.1944
8. Bok Sala 23.09.1942
9. Borensztajn Estera Chaja 31.08.1942

10. Borensztejn Mariem Ruchla 07.05.1943
11. Brzeinska Henia 19.08.1942
12. Buks Hana 23.07.1942
13. Cale Sura 08.05.1942
14. Chêciñski Abram 19.04.1942
15. Corerniszk Estera 06.04.1942
16. Czarna Motyl 30.03.1942
17. Czy¿ewski Izrael 22.06.1942
18. Dorembus Sara 17.06.1942
19. Ejzyk Hercka 23.03.1942
20. Ejzyk Malka 19.03.1942
21. Engel Fajga 13.06.1942
22. Engel Wolf Majer 05.12.1942
23. Frenkiel Moszek 20.02.1942
24. Frydman Lubiñska Rywka 11.01.1942
25. Fuks Ezry 17.04.1943
26. Fuks Icek 24.08.1942
27. Gelbard Tauba 22.02.1942
28. Goldberg Blima 24.07.1942
29. Goldberg Hersz 08.07.1942
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30. Gotowicz Gela Hinda 10.02.1942
31. Grzynacz Ita 25.03.1942
32. Grzynacz Jakub 27.03.1942
33. Gutgeld Fala 12.04.1942
34. Hirszbaum Sura 23.04.1942
35. Izbicka Hindaa 15.09.1942
36. Jakubowicz Frymeta 18.02.1942
37. Jeruchemsohn Rachela 29.08.1942
38. Kon Judyta 26.06.1942
39. Kowalska Grenda 08.05.1944
40. Kowalska Najblum Fajga 29.06.1942
41. Kowalski Abram 03.10.1942
42. Kowalski Icek 20.07.1942
43. Kowalski Najblum Jakub 01.06.1942
44. Kowo³da Udel 18.12.1941
45. Kuczyñski Zelig 01.07.1942
46. Lerer Abram 28.08.1942
47. Mróz Symon 23.03.1942
48. Nitka Wolf 13.08.1942
49. Nojszeter Abram 28.06.1942
50. Perelmuter Srul 21.01.1942
51. Perkal Szmul 07.11.1942
52. Piotrowska Chaja 11.03.1942
53. Przedborska Hinda 08.03.1942
54. Rosenberg Jakub 31.05.1942
55. Rozenbaum Malka Dwojra 18.01.1942
56. Rzeszewski Izrael 22.06.1942
57. Siwiak Chana Laja 23.04.1942
58. Sochaczewski Jakub Arje 1942
59. Srebnik Jakub 26.12.1941
60. Stein Enoch 29.07.1942
61. Stein Rude 15.06.1942
62. Szklarczyk Juda 16.03.1942
63. Szklarczyk Rywka 25.03.1942
64. Szpiegiel Eliasz 23.08.1942
65. Topermann Sara 03.03.1942
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�ród³o: Lodz � Names List of ghetto inhabitans 1940�1944, Yad Vashen, Jerusalem 1994.

66. Wadkowicz Estera Ryckla 18.10.1942
67. Wadler Ignaz 10.04.1942
68. Wajnberg Szaja 17.11.1942
69. Wajngart Gitla 14.05.1942
70. Wassecygier Giela 31.01.1942
71. Wiczunszewski Helena 30.03.1942
72. Wiczunszewski Jankiel Dawid 30.04.1942
73. Wirszberg Chil Majer 15.07.1942
74. Wirszberg Rojza brak
75. Wuzek Sura 08.06.1942
76. Zajcer Jakubowska Sura 08.03.1942
77. Zawadzka Frajda 26.06.1942
78. Zemelman Icek 04.04.1943
79. Zlotnicki Dawid 09.06.1942
80. Zoltkowska Tauba 12.05.1942
81. Zurawski Jakub 22.04.1942
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Aneks 6

Lista ¯ydów deportowanych do getta w £odzi
z W³oc³awka, a nastêpnie wysiedlonych

do obozów zag³ady

Lp. Nazwisko i imiê Data

1. Bak Hena Mirla 12.09.1942
2. Berkenfeld Chana 25.09.1942
3. Biszofswerder 14.05.1942
4. Bok Abram 01.10.1942
5. Bok Chana 01.10.1942
6. Bok Izrael 01.10.1942
7. Bok Laja 29.10.1942
8. Bok Nacha 01.10.1942
9. Bok Tauba 14.07.1944

10. Brock Susa 14.05.1942
11. Bryn Chana 14.05.1942
12. Brzezinska O. 10.09.1942
13. Brzeziñska Regina 10.09.1942
14. Chojnacka Jochewet brak
15. Czarna Bajtel Byna 21.07.1942
16. Czarna Laja 20.03.1942
17. Czarna Ruchla 20.03.1942
18. Czarna Sura 20.03.1942
19. Czyszny Lajb 14.05.1942
20. Czyszny Ryfka 14.05.1942
21. Czy¿ewski Moszek 09.09.1942
22. Czy¿ewski Wiera 09.09.1942
23. Dancigier Anna 09.09.1942
24. Dancigier Ides 09.09.1942
25. Dojszen Ita 22.09.1942
26. Dojszen Mojsze 22.09.1942
27. Drashman Sura Chawa 22.07.1942
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28. Drashman Szaher 14.05.1942
29. Engel Chaja Gitla 10.03.1944
30. Finkelsztein Chana 07.09.1942
31. Finkelszttein Hersz 07.09.1942
32. Fischbaum Chaskiel 16.03.1942
33. Fischbaum Fuks Estera 16.03.1942
34. Frajman Moj¿esz 10.09.1942
35. Frenkiel Alje Alter 14.09.1942
36. Frenkiel Estera 15.09.1942
37. Frenkiel Guta 14.09.1942
38. Frenkiel Prszkier Estera 31.03.1942
39. Frenkiel Sara 15.09.1942
40. Frydman Heniek 12.09.1942
41. Frydman Sala 12.09.1942
42. Fuks Ber brak
43. Fuks Dwojra brak
44. Fuks Estera brak
45. Fuks Frejda brak
46. Fuks Izrael Lajb brak
47. Fuks Marjem brak
48. Fuks Rak Szejwa 10.09.1942
49. Fuks Ruchla 22.09.1942
50. Fuks Sura brak
51. Gendenbliz Genisblit Perla 21.09.1942
52. Gliwko Hersz 10.09.1942
53. Gliwko Rachel 10.09.1942
54. Gliwko Szajna 10.09.1942
55. Goldberg Josef 07.09.1942
56. Grosman Brachla 15.03.1942
57. Grosman Roma 15.03.1942
58. Gryszpan Rynia 15.03.1942
59. Grywal Estera Malka 14.05.1942
60. Horn Liba 10.05.1942
61. Iwanowicz Sura 14.05.1942
62. Izbicjki Henoch 14.05.1942
63. Izbicka Lippman 07.09.1942
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64. Izbicka Mirla 10.05.1942

65. Izbicka Tauba 14.05.1942

66. Jakubowicz Ita 22.09.1942

67. Jakubowicz Ruth 22.09.1942

68. Jakubowicz Tauba 22.09.1942

69. Jakubowska Recha 04.05.1942

70. Jeruchemsohn Halina 15.09.1942

71. Jurkiewicz Rachel 10.09.1942

72. Jurkiewicz Rubin 10.09.1942

73. Kafka Rachela 14.05.1942

74. Kaliski Bejer 14.05.1942

75. Kawka Chana Rywka brak

76. Kawka Estra Sura brak

77. Kawka Sajna Ruchla brak

78. Kawka Wolf brak

79. Keller Brana 14.05.1942

80. Kesselmann Jakub 14.05.1942

81. Klodowska Berta 12.07.1942

82. K³odowska Idka 12.07.1942

83. K³odowska Oljasz Dawid 12.07.1942

84. Knop Fela 21.09.1942

85. Knop Guta 21.09.1942

86. Kovylkowska Hinda 14.05.1942

87. Kowalsi Aron 10.09.1942

88. Kowalsi Icek 10.09.1942

89. Kowalsi Symcha 10.09.1942

90. Kowalsiki Mojsze 10.09.1942

91. Kowalska Chana 07.07.1944

92. Kowalska Dwojra 09.09.1942

93. Kowalska Gitel 09.09.1942

94. Kowalska Ita 07.09.1942

95. Kowalska Ruchla 10.09.1942

96. Krakowska Chana 12.07.1944

97. Krakowska Mavel 07.09.1942

98. Krakowska Tauba 07.09.1942

99. Kwaczkowska Gitl brak



144 Aneks

100. Kwaczkowska Mirl 10.09.1942
101. Kwaczkowska Sznajdl 10.09.1942
102. Kwaczkowska Wyszogr Masza brak
103. Lewkowicz Enoch 14.05.1942
104. Mentlik Gela 14.05.1942
105. Mróz Blima 14.06.1942
106. Najman Moszek 9.1942
107. Piekarska Chana 10.09.1942
108. Piekarska Miral 10.09.1942
109. Po�ladek Helena 10.09.1942
110. Po�ladek Sara 10.09.1942
111. Rotter Szoel 14.05.1942
112. Rozekier Chaja Gitla brak
113. Rozenkier Chawa brak
114. Rozenkier Estera brak
115. Rozenkier Ruchla brak
116. Rozenkier Sonia brak
117. Rozenkier Szlama brak
118. Rozenkier Szmul brak
119. Rubin Klara 10.04.1942
120. Rubin Pesa 10.04.1942
121. Rubin Rajzla 10.04.1942
122. Silberberg Estera 14.07.1944
123. Silberberg Ryfka 14.07.1944
124. Silberberg Sura 12.05.1942
125. Sklarczyk Hersz 21.07.1942
126. Sochaczewska Neta Z³ata 14.09.1942
127. Stein Sura 14.05.1942
128. Szefler Fajuns 22.09.1942
129. Szefler Pletwowska Michra 22.09.1942
130. Szkolnik Majren 07.09.1942
131. Sztark Chaim brak
132. Sztark Chaim brak
133. Sztark Jechalja brak
134. Sztark Mariem brak
135. Sztulzaft Bajla brak
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�ród³o: Lodz� Names List of ghetto inhabitans 1940� 1944, Yad Vashen, Jerusalem 1994.

136. Szuger Estera 11.09.1942
137. Szuger Natan 11.09.1942
138. Szulimowicz Ita 12.09.1942
139. Szulzinger Brana 12.09.1942
140. Szulzinger Malka 12.09.1942
141. Szulzinger Masza 12.09.1942
142. Szulzinger Szymon 12.09.1942
143. Szulzingier Szyfra 12.09.1942
144. Szymoñska Adela brak 
145. Szymoñska Adela brak
146. Szymoñska Elka brak
147. Szymoñska Elka Sura brak
148. Szymoñska Mariem brak
149. Szymoñska Mariem brak
150. �lepak Hudys 16.09.1942
151. Tabacznik Bajla 14.04.1942
152. Tabacznik Lajzer 14.04.1942
153. Tabacznik Ruchla 14.04.1942
154. Tabacznik Salomonowicz Golda 14.04.1942
155. Tugman Jakub 14.05.1942
156. Wadkowicz Golda 11.09.1942
157. Wadkowicz Krusa 11.09.1942
158. Wadkowicz Samuel 11.09.1942
159. Wierzorka Szajna 15.03.1942
160. Winter Rachela 03.07.1944
161. Wyszegrodzki Frymet 11.09.1942
162. Wyszegrodzki Wolf 11.09.1942
163. Zawadzki Symcha Ida 02.01.1942
164. Zemelman Chaja 26.06.1942
165. Zemelman Dawid 26.06.1942
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A

neks

Herkunft Transport
Zeltpunkt der
ankunft 1941

Männer Frauen Zusammen

Frankfurt/M 1 Transport 22. X. 460 726 1186
Köln 2        � 23. u. 31. X. 795 1219 2014
Emden 1        � 25. X. 41 81 122
Hamburg 1        � 26. X. 417 646 1063

Düsseldorf
Zusammen mit
den 2. Transp.
Aus Berlin II

28. X. 454 550 1004

Zusammen 2 Transp. X 2167 3222 5389

Herkunft Männer Frauen Zusammen
Leslau 268 669 937
Lubraniec 232 530 762
Chodecz 74 242 316
Brze�æ Kuj. 109 290 399
Kowal 183 485 668
Zusammen 866 2216 3082

�ród³o: Archiwum Pañstwowe w £odzi, Prze³o¿ony Starszeñstwa ¯ydów w Getcie £ódzkim, sygn. 8637.

* Spezieliezierung der Eingesiedelten aus anderen Städten des Altreiches nach Herkunft
** Spezieliezierung der Eingesiedelten aus Leslau und Umbebung (3 Transport) nach Herkunft

M. F. Z. M. F. Z. M. F. Z. M. F. Z. M. F. Z. M. F. Z. M. F. Z. M. F. Z.
1936 5 8 13 9 7 16 2 2 4 9 10 19 � 2 2 25 29 54 39 31 70 64 60 124

7 7 9 16 8 10 18 3 2 5 22 8 30 � 1 1 40 30 70 28 39 67 68 69 137
8 11 4 15 11 13 24 4 � 4 17 11 28 1 1 2 44 29 73 19 35 54 63 64 127
9 4 2 6 3 12 15 1 1 2 9 3 12 � 2 2 17 20 37 30 31 61 47 51 98

1940 1 7 8 8 12 20 1 1 2 3 1 4 � 2 2 13 23 36 13 19 32 26 42 54
1 2 3 5 5 8 13 1 2 3 � 2 2 � � � 8 15 23 21 10 31 29 25 68

Zusam-
men

1587 2467 4054 2167 3222 5389 1733 3266 4999 2546 2453 4999 230 282 512 8263 11690 19953 966 2216 3082 9129 13906 23035

Ja
hr

ga
ng

A  N  Z  A  H  L    D  E  R    E  I  N  G  E  S  I  E  D  E  L  T  E  N:

aus Berlin
(14 Transporte;
am 18, 25, 30 X

u. 2 XI 1941)

aus anderen
Städten

des Altreiches*)

aus Wien
(5 Transporte:

am 16, 24, 28, 29 X
u. 3 XI 1941) 

Insgesamt

aus Prag
(5 Transporte:

am 19, 22, 27 X
u. 1, 3 XI 1941) 

aus Luxemburg
(1 Transport:

am 18 X 1941)
Zusammen

aus Leslau
und

Umgebung**)
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