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Żydzi polscy pod okupacją niemiecką

Pierwsze prześladowania

Już podczas kampanii wrześniowej 1939 r. wkraczający Niemcy traktowali Żydów ze szczególną brutalnością. Dochodziło
do zabójstw, znęcania się, grabieży. Władze okupacyjne wprowadziły liczne restrykcje dotyczące Żydów. Od 1 grudnia
obowiązywał nakaz oznakowania ludności żydowskiej. W Generalnym Gubernatorstwie były to opaski z niebieską
gwiazdą Dawida, a na terenach wcielonych do Rzeszy najczęściej żółte łaty naszyte na ubraniu. 

 

Zdjęcie: Opaska z Gwiazdą Dawida, MHZP Polin, Wikimedia

Żydom nie wolno było zmieniać miejsca zamieszkania bez zgody władz, podróżować koleją, obowiązywały ich różne
ograniczenia w korzystaniu z przestrzeni publicznej. Niemcy skonfiskowali należące do Żydów przedsiębiorstwa i
nieruchomości oraz zablokowali ich konta bankowe. Na gminy żydowskie nakładali kontrybucje pieniężne. Niemieccy
okupanci wprowadzili nakaz pracy fizycznej dla Żydów i utworzyli przeznaczone dla nich obozy pracy. Prasa okupacyjna
przeznaczona dla Polaków prowadziła antysemicką propagandę. 
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Zamknięcie Żydów w gettach

Już jesienią 1939 r. Niemcy rozpoczęli koncentrowanie ludności żydowskiej w gettach.  Najczęściej otoczono je drutem
kolczastym lub drewnianym parkanem, czasem – jak w Warszawie i Krakowie – wysokim murem. Żydom pod groźbą kary
nie wolno było opuszczać gett bez specjalnej przepustki. Od jesieni 1941 r. groziła za to kara śmierci.

Do większych miast i miasteczek Niemcy przesiedlali Żydów z innych miejscowości. W przeludnionych gettach panował
głód, w fatalnych warunkach sanitarnych szerzyły się epidemie, brakowało źródeł utrzymania. Podstawą egzystencji była
wyprzedaż mienia i praca w warsztatach produkujących na potrzeby Niemców. Wobec niewystarczających przydziałów
żywności przetrwanie zależało od szmuglu ze „strony aryjskiej”. Śmierć z głodu i chorób zbierała wielkie żniwo.
Uwięzienie przez Niemców Żydów w gettach było formą ich pośredniej eksterminacji. 

Getta na ziemiach Polskich

Po inwazji na Związek Radziecki w czerwcu 1941 roku Niemcy tworzyli getta dla Żydów także na nowo zajętych terenach
Europy wschodniej. W sumie na przedwojennym obszarze Drugiej Rzeczypospolitej podczas wojny istniało niemal 700
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większych i mniejszych gett, z czego ponad 300 w Generalnym Gubernatorstwie. Do największych należały getta w
Warszawie, Łodzi, Lwowie, Wilnie, Białymstoku, Lublinie, Częstochowie. 

Getto warszawskie

Największe getto w Warszawie zajmowało cztery kilometry kwadratowe w środku miasta. Niemcy zamknęli w nim 360
tys. Żydów. W wyniku późniejszych przesiedleń ludność getta warszawskiego zwiększyła się do 450 tys. w 1941 r.
Podobnie jak w innych gettach, mimo wysiłków Rady Żydowskiej starającej się zorganizować minimalne warunki
egzystencji, panowały tu dramatyczne warunki. W najcięższym położeniu znajdowali się przesiedleńcy i uchodźcy z
innych miejscowości pozbawieni podstawowych środków do życia. W getcie warszawskim wyniku głodu i chorób zmarło
ok. 100 tys. osób. Założone przez historyka Emanuela Ringelbluma Podziemne Archiwum Getta Warszawy
dokumentowało życie codzienne i przebieg zagłady Żydów polskich.

 

Mapa przedstawia obszar getta warszawskiego w najszerszych granicach, naniesiony na obecny plan miasta.

Pod okupacją sowiecką
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Na terenach zajętych przez Armię Czerwoną znalazło się ok. 1,2 mln polskich Żydów. Dodatkowe 300 tys. uciekło na
wschód przez Niemcami. Pod okupacją sowiecką Żydów dotknęły skutki sowietyzacji – upaństwowienie sklepów i
przedsiębiorstw, ograniczenia życia religijnego, likwidacja gmin i instytucji żydowskich – ale nie groziły im takie
prześladowania jak pod władzą Niemców. Wielu Żydów skorzystało z możliwości awansu społecznego i pracy w
sowieckiej administracji. Te postawy powodowały niechęć wobec nich ze strony Polaków, którzy w tym samym czasie z
grupy uprzywilejowanej stali się grupą represjonowaną.

Represje

Sowieckie represje polityczne dotknęły również Żydów. Trzecia wielka deportacja ludności z czerwca 1940 r. objęła około
80 tys. uchodźców spod okupacji niemieckiej, głównie Żydów (tzw. bieżeńców). Paradoksalnie wywózka na Syberię
uratowała im życie. Większość Żydów polskich ocalałych z Zagłady stanowili ci, którzy przed 1941 r. z różnych powodów
znaleźli się w głębi ZSRR. 
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