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Wpołowie czerwca 1942 r. Niem -
cy przystąpili do realizacji pierw -
szego etapu Aktion „Rein hardt” 

w Tarnowie. Część osób deportowano 
do obozu zagłady w Bełżcu, wie lu za-
mordowano na ulicach lub obrzeżach 
miasta, dla pozostałych w mieście utwo-
rzono getto. 
 
Po wybuchu wojny 
Wojska niemieckie wkroczyły do Tar-
nowa 7 września 1939 r. W tamtym okre-
sie w mieście mieszkało około 25 tys. Ży-
dów, co stanowiło niemal 40 proc. ów-
czesnej jego populacji. W większości byli 
to sklepikarze, drobni przedsiębiorcy 
– szewcy, krawcy, a także tradycyjni, nie-
zamożni, religijni Żydzi. Pośród tej grupy 
znaleźli się też dobrze wykształceni le-
karze, adwokaci, artyści i inni przedsta-
wiciele elity intelektualnej, kulturalnej 
oraz finansowej Tarnowa. W kolejnych 
miesiącach niemieckiej okupacji do mia-
sta trafiali przesiedleńcy, zarówno z po-
łożonych nieopodal miejscowości, jak 
też osoby spoza granic Generalnego Gu-
bernatorstwa (GG). Dokwaterowywano 
ich do przypadkowych mieszkańców, 
organizowano też dla nich punkty 
zborne. 

Ludność żydowska w GG stop-
niowo była pozbawiana praw i swobód 
osobistych. Zabierano im środki finan-
sowe, zakazywano praktykowania nie-
których zawodów, pozbawiono szkol-
nictwa i znacząco ograniczono praktyki 
religijne. Z czasem nałożono przymus 
pracy, a także oznakowano ich w społe-
czeństwie, nakazując nosić opaskę 
z gwiazdą Dawida. W kolejnych miesią-
cach ograniczano też możliwość zmiany 
miejsca zamieszkania, a nawet prze-
mieszczania się. Społeczność żydowska 
starała się do tych warunków zaadapto-
wać i funkcjonować, choć z każdym 
miesiącem ich sytuacja się pogarszała. 

Pieczątki na życie 
Kluczowy dla losów ludności żydow-
skiej w GG okazał się rok 1942. Wiosną 
Niemcy przystąpili do realizacji Ak-
tion „Reinhardt”, której celem była 
Zagłada wszystkich Żydów z tego te-
renu. Pierwszą miejscowością w dys-
trykcie krakowskim, z której deporto-
wano Żydów do ośrodka zagłady 
w Bełżcu, był Kraków. Z tamtejszego 
getta wywożono ich od początku 
czerwca 1942 r. 

Kolejnym miejscem, w którym 
przeprowadzono takie działania był 
Tarnów. Przygotowania rozpoczęły się 
10 czerwca 1942 r., od rejestracji osób 
zdolnych do pracy. W tamtym okresie 
w Tarnowie formalnie nie istniało 
getto, Żydzi przebywali w swoich do-
tychczasowych miejscach zamieszka-
nia. Szacuje się, że w mieście mogło 
ich być nawet 40 tys.  

Trudno określić, jaką świadomość 
czekającego ich losu mieli wówczas ży-
dowscy mieszkańcy Tarnowa. Niektó-
rzy wiedzieli już o wywożeniu osób 
z lubelskiego czy krakowskiego getta. 
Niemniej w tamtym okresie większość 
wciąż wierzyła, że jadą oni do obozów 
pracy. Pogłoski krążyły po dzielnicy ży-
dowskiej, ale wielu nie uznawało ich 
za istotne. 

Janina Schiffówna podkreślała, że 
„Judenrat nie uświadomił ludzi, co ich 
czeka, więc ludzie nie przypuszczali, że 
na nich kolej i nie uciekali. Byliśmy jak 
sparaliżowani i niezdolni do żadnego 
czynu”. Pod wpływem wiadomości 
o wywożeniu części ludzi z Tarnowa, 
udała się z siostrą do siedziby gminy ży-
dowskiej i tam była świadkiem scen po-
żegnań członków rodzin, którzy nie do-
stali potwierdzenia dalszego pobytu 
w mieście. „Ludzie ci wierzyli, że się roz-
stają chwilowo, brali 10-kilogramowe 
paczki z najniezbędniejszymi rzeczami. 
Wierząc, że rozstajemy się na pewien 
czas tylko” – wspominała po wojnie. 

Posiadanie w dokumentach stem-
pla o zatrudnieniu decydowało o tym, 
kto pozostanie na miejscu, a kogo 
Niemcy deportują. Jedna z żydowskich 
mieszkanek Tarnowa, Lili Wider, wspo-
minała po wojnie: „Tłumy ludzi zaległy 
przed Arbeitsamt i przed innymi punk-
tami zbornymi, gdzie wydawano pie-
czątki. Wydawano dwojakie i nikt się 
nie orientował, które są lepsze. Jedne 
były ze swastyką i napisem Sicherheits -
polizei (te były dobre), drugie zaś z lite -
rą K. Ale i te dobre zawodziły, bo wielu 
ich właścicieli rozstrzelano”. 

Rodzina osoby pracującej mogła 
pozostać razem z nią. Na tamtym eta-
pie akcji Żydzi bardzo wierzyli, że po-
siadanie odpowiedniego stempla za-
pewni im ochronę. Niektórzy za taką 
pieczątkę oferowali nawet łapówki. 
Czerwcowe dni pokazały jednak, że 
pieczątki nie dawały pełnej gwarancji 
na pozostanie w mieście. 

 
Krwawa akcja 
Osoby wybrane do deportacji groma-
dzono w punkcie zbornym. W przy-
padku Tarnowa był to plac Magdebur-
ski. Tam w upale, nierzadko bez wody 
i jedzenia, oczekiwały one na dalsze 
działania. Z relacji wynika, że dodat-
kowo tych ludzi szykanowano, nakazu-
jąc, by klęczeli, a kto nie chciał się pod-
porządkować, był bity, a nawet docho-
dziło do rozstrzeliwań. Niemcy zezwa-
lali zabrać ze sobą bagaż o wadze do 10 
kg. Początkowo wybierano osoby, które 
uznawano za bezproduktywne – dzieci, 
kobiety, w tym ciężarne, osoby starsze 
i chore. Do wywózki kierowano też naj -
uboższych. Tych, którzy nie byli w sta-
nie dostać się na punkt zborny, mordo-
wano na miejscu. 

Mieszkania osób skierowanych 
do transportu pieczętowano. Wpro-
wadzono też odpowiedzialność zbio-
rową, jeśli ktoś próbował uciec lub 

Nakaz noszenia opasek z gwiazdą Dawida obowiązywał na terenie całego 
GG, a za brak ich posiadania w miejscach publicznych karano więzieniem. 
Na zdjęciu żydowska kobieta na tarnowskiej ulicy w okresie niemieckiej 
okupacji
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„BYLIŚMY JAK SPARALIŻOWANI”
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ROZMAWIAŁ 
ROMAN GIEROŃ 

– Rozpocznijmy może 
od przed stawienia zbioro-
wego portre tu ludności ży-
dowskiej żyjącej w Tarnowie 
w przededniu wybuchu 
II wojny światowej. 

– Należałoby powiedzieć 
o dwóch sprawach. Po pierw-
sze, o samej ludności rdzen-
nie tarnowskiej, ale także 
o olbrzymiej grupie Żydów 
pochodzących z Polski, któ-
rzy w 1938 r. zostali wydaleni 
z Niemiec i musieli zamiesz-
kać w Rzeczypospolitej.  
W Tarnowie powstał specjal -
ny komitet, który pomagał 
tym, którzy przybyli wów-
czas do miasta. Dodajmy, że 
musiała to być dość znaczna 
liczba osób. W pierwszej fa-
zie część z nich została 
umieszczona w domach mo-
dlitwy.  

– W Tarnowie musiało zrobić 
się ciasno… 

– …a do tego pojawiły się 
antagonizmy między ludno-
ścią rdzennie tarnowską 
a tymi, którzy przez przymus 
musieli tutaj zamieszkać. 
Znamy relacje mówiące 
o tym, że niektórzy z przyby-
łych Żydów – zapewne tych, 
którzy żyli w Niemczech 
na nieco wyższym poziomie 
– nie chcieli mieszkać w do-
mach, w których nie było ła-
zienki. 

– A jakie grupy żydowskich 
mieszkańców Tarnowa mo-
żemy wyróżnić? 

– Zdecydowaną więk-
szość tarnowskich Żydów 
stanowili ortodoksi – chasy-
dzi. W mieście mieszkali 
także liberalni Żydzi, którzy 
czuli się związani z kulturą 
polską i którzy uważali się 
za obywateli polskich pocho-
dzenia żydowskiego. Mieli 
oni własną synagogę, w któ-
rej kazania wygłaszane były 
w języku polskim. To nie była 
zbyt duża grupa, ale trzeba 
zwrócić uwagę, że była ona 
wyjątkowo aktywna. Nale-
żały do niej osoby najbogat-
sze, które były w stanie spon-

sorować pewne wydarzenia 
i działania. Wśród Żydów li-
beralnych byli również 
przedstawiciele inteligencji, 
lekarze i adwokaci. Byli też 
biedacy mieszkający na ży-
dowskiej ulicy. 

– Ilu było tych liberalnych?  
– Myślę, że mogli stano-

wić sześć lub siedem procent 
tej społeczności. Szacunek 
ten nie jest do końca pewny. 
Pamiętajmy, że przed samym 
wybuchem II wojny świato-
wej do Tarnowa przybyła 
duża grupa Żydów, która zo-
stała wyrzucona z Niemiec. 

– Czy Tarnów był specyficz-
nym miastem? 

– W mieście mieszkało aż 
czterdzieści cztery procent 
mieszkańców, którzy należeli 
do społeczności żydowskiej, 
co oczywiście powodowało, 
że miasto miało swoją specy-
fikę. Zapewne przekładało się 
to także na stosunki między 
Żydami a resztą społeczeń-
stwa.  

– A jak kształtowały się te re-
lacje? 

– W Tarnowie doszło 
do pewnej ugody między ży-
jącymi tutaj społecznościami. 
Obie strony były od siebie 
– w jakimś sensie – zależne. 
Widać to bardzo wyraźnie 
na przykładzie miejskiej rady, 
w której współpracowali ze 
sobą radni żydowscy i kato-
liccy. Już przed I wojną świa-
tową w wyborach burmi-
strzem zostawał chrześcija-
nin, a wiceburmistrzem był 
przedstawiciel społeczności 
żydowskiej. 

– Czyli dochodziło do pew-
nych kompromisów? 

– Pamiętajmy, że w Tar-
nowie żyły dwie społeczno-
ści, które miały odrębne zda-
nia i które promowały inte-
resy swoich grup. Jednak 
występowały takie sytuacje, 
kiedy należało współdziałać 
i współpracować. Podam na-
stępujący przykład. Mamy 
w Tarnowie tzw. Park Strze-
lecki, który w okresie mię-
dzywojennym cieszył się 

szczególnym zainteresowa-
niem wśród wszystkich 
mieszkańców. Było to miej-
sce, gdzie wszyscy bardzo 
chętnie przychodzili. W ra-
dzie miasta była stworzona 
specjalna sekcja, która zaj-
mowała się tym obiektem. 
Co ciekawe, w jej pracach 
brali udział zarówno chrze-
ścijanie, jak i Żydzi. To jest 
oczywiście banalna kwestia, 
ale chciałem zasygnalizo-
wać, że w mieście, w wielu 
obopólnych sprawach było 
porozumienie między tymi 
społecznościami.  

– A zjawisko antysemityzmu? 
– W latach trzydziestych 

XX wieku nastroje antyse-
mickie w niektórych kręgach 
wzrastały. W Tarnowie nie 
odnotowano jednak jakichś 
szczególnych ekscesów. Do-
chodziło do pewnych kon-
fliktów, na przykład między 
chrześcijańskimi i żydow-
skimi rzeźnikami przy sprze-
daży mięsa pochodzącego 
z uboju. Możemy także za-
uważyć dość mocną rywali-
zację w sferze sportowej. 
W mieście istniały kluby 
sportowe chrześcijan i Ży-
dów, które ostro ze sobą kon-
kurowały. 

– Jak wyglądało życie tarnow-
skich Żydów w pierwszych 
miesiącach niemieckiej oku-
pacji? 

– Już tydzień po wkro-
czeniu do Tarnowa okupant 
wydał zarządzenia, które 
mocno ograniczyły prawa 
ludności żydowskiej. Jed-
nym z pierwszych takich ak-
tów prawnych był zakaz wy-
konywania rytualnego 
uboju. W listopadzie 1939 r. 
kupcy żydowscy, którzy po-
siadali sklepy w budynkach 
miasta, otrzymali wypowie-
dzenia. Miesiąc później po-
łowa żydowskich piekarń 
i sklepów z mięsem została 
zamknięta. Nowe władze 
wyrzucały żydowskich wła-
ścicieli z prowadzonych 
przez nich warsztatów i skle-
pów pod pozorem zachowa-
nia przepisów sanitarnych. 
Żydzi byli pozbawiani kolej-
nych praw i równocześnie 
możliwości normalnego 
funkcjonowania i zarobko-
wania. Na skutek tych dzia-
łań, w Tarnowie bardzo 
szybko pojawiły się żydow-
skie rodziny, które zostały 
pozbawione środków do ży-
cia. 

– Czy ktoś je wspierał? 
– Tak. Ratunkiem dla 

nich była gmina żydowska, 
która musiała jeszcze bar-
dziej rozwinąć działalność 
charytatywną. A przypo-
mnijmy, że już w 1939 r., 
w związku z napływem lud-

ności żydowskiej z Rzeszy, 
fundusze gminy były na gra-
nicy wytrzymałości. Mimo 
ogromu jej starań, już od po-
czątku wojny duża grupa 
społeczności żydowskiej 
miała problemy z utrzyma-
niem normalnych racji żyw-
nościowych. 

– Czemu miały służyć badania 
antropologiczne przeprowa-
dzone pod koniec marca 
i na początku kwietnia 1942 r. 
na ponad setce rodzin żydow-
skich w Tarnowie? 

– Nazistowska propa-
ganda intensywnie pokazy-
wała, że Żydzi są rasą, która 
jest „zaburzeniem” i że na-
leży się jej pozbyć. Głównym 
celem badań w Tarnowie 
było wykazanie, że ludność 
żydowska rzeczywiście róż-
niła się od reszty społeczeń-
stwa pod względem fizycz-
nym i psychicznym. Prace zo-
stały wykonane przez pra-
cowników Institut für Deut-
sche Ostarbeit (Instytutu Nie-
mieckiej Pracy na Wschodzie, 
IDO). Dodajmy, że ci, którzy 
przeprowadzili badania, zda-
wali sobie sprawę, że Żydzi 
zostaną wkrótce zamordo-
wani. Byli tego świadomi. 

– Dlaczego więc prace prze-
prowadzano tak późno?  

– W grudniu 1941 r. 
w Tarnowie wybuchła epide-
mia tyfusu. Przez kilka mie-
sięcy miasto było częściowo 
zamknięte. 

– Jakie były konkluzje badań? 
– Prace w Tarnowie były 

prowadzone według pod-
ręcznika antropologii, uzna-
wanego w całej ówczesnej 
Europie. Podczas badań po-
brano kilkanaście pomiarów 
głowy i ciała, a potem przeli-
czono pewne proporcje. Nie 
ukazały się jednak żadne 
ostateczne wyniki. 

– Dlaczego? 
– A to z tego względu, że 

badania w gruncie rzeczy nic 
nie wnosiły. Miały one udo-
wodnić odrębność Żydów, 
a w gruncie rzeczy pokazały, 
że Żydzi są bardzo podobni 
do ludności żyjącej na tym te-
rytorium. Jedynie we wstęp-
nym raporcie zawarto propa-
gandowe komentarze mó-
wiące o tym, że Żydzi różnią 
się od pozostałej społeczno-
ści. Zapisano tam, że każdy 
rozpozna Żydów po cechach 
zewnętrznych: czyli uszach 
czy zwisającej wardze – co 
jest oczywiście nieprawdą 
i nie znajduje żadnego na-
ukowego uzasadnienia. Do-
dawano także, że Żydzi cha-
rakteryzują się zmysłem bo-
gacenia się – ta próba powią-
zania pewnych predyspozycji 
z opisem fizycznym czło-
wieka była pewnego rodzaju 
nadużyciem, ale właśnie ta-
kie propagandowe zestawie-
nia znajdujemy w tym wstęp-
nym raporcie. 

– Kim były osoby odpowie-
dzialne za przeprowadzenie 
badań? 

– Całość badań ze strony 
IDO była koordynowana 
przez doktora Antona Plügla. 
Natomiast w Tarnowie, prace 
na miejscu prowadziły dwie 
wiedeńskie antropolożki. 
Pierwsza z nich, dr Dora Kah -
lich, już w 1938 r. przeprowa-
dziła podobne badania Żydów 
w Wiedniu. Badaczka ta była 
członkiem NSDAP i dzięki 
swojemu zaangażowaniu po-
litycznemu robiła karierę 
na uniwersytecie. Drugą 
osobą była dr Elfriede Flieth-
mann, podwładna Plügla. 
Pracę w Krakowie, w IDO, za-
proponowano jej ze względu 
na posiadane doświadczenie 
w wykonywaniu pomiarów. 
Już jako studentka brała 
udział w podobnych pracach 
Instytutu Antropologii 
w Wiedniu. W świetle zacho-
wanej korespondencji widać, 
że obie panie bardzo pragnęły 
zrobić karierę. W jednym 
z listów Kahlich pisała 
do Flithmann: „pokażmy, 
że kobiety także coś mogą”. 
Środkiem do tego celu miały 
być badania antropologiczne 
na grupie tarnowskich Żydów. 
Jednakże w pewnym mo-
mencie obie zdały sobie 
sprawę z wielu niedociągnięć, 
jakie popełniły podczas pro-
wadzonych prac.  

– Na przykład? 
– Badaczki wykazały się 

dużą ignorancją. Założyły bo-
wiem, że polska nauka, pol-
skie badania, są bezuży-
teczne i że należy wszystko 
zrobić od nowa. To był duży 
błąd, bo polska antropologia 
miała już wówczas poważne 
osiągnięcia. Gdy Kahlich 
i Flithmann zdały sobie z tego 
sprawę, zaczęły szybko zle-
cać tłumaczenia polskich pu-
blikacji. Trzeba dodać, że 
część z tych prac była nie-
mieckim badaczom już 
znana, jednakże te młode an-
tropolożki nie miały pojęcia 
o pewnych przedsięwzię-
ciach, które zostały już prze-
prowadzone. 

– Czy w III Rzeszy przeprowa-
dzono więcej tego typu badań? 

– Jest to temat bardzo 
wstrząsający. W czasie wojny 
pod egidą SS przeprowa-
dzono badania antropolo-
giczne na więźniach z KL Au-
schwitz. Była to grupa wy-
brana ze wszystkich znajdu-
jących się tam wówczas nacji, 
czyli Żydów greckich, wło-
skich, rumuńskich, duńskich, 
francuskich, itd. W 1943 r. 
wytypowani więźniowie zo-
stali wywiezieni do obozu 
koncentracyjnego położo-
nego w pobliżu Strasburga. 
Tam zostali zamordowani. 
Następnie zwłoki tych osób 
zaczęto preparować, bo 
uznano, że ich szkielety po-
służą jako eksponaty muze-
alne. Bardzo szybkie wkro-

czenie aliantów do Stras-
burga spowodowało, 
że Niemcy nie zdążyli ukryć 
tych szczątków. Jednakże 
wyniki badań prowadzonych 
pod egidą profesora Augusta 
Hirta zaginęły. 

– Czy miało to jakiś związek 
z badaniami w Tarnowie? 

– Powiedziałem o tym 
dlatego, ponieważ moje do-
świadczenia sugerują, że nie-
którzy Żydzi z grupy przeba-
danej przez Kahlich i Flith-
mann mogli zostać wybrani 
do podobnych praktyk. Pro-
szę zwrócić uwagę, że ty-
dzień po zakończeniu tar-
nowskich badań z miasta zo-
stał wysłany transport Żydów 
do KL Gross-Rossen. A wła-

śnie z tego obozu brano więź-
niów, których następnie 
– przepraszam za to określe-
nie – preparowano na Uni-
wersytecie Rzeszy w Pozna-
niu. Nie mam dowodów 
na to, że tarnowscy Żydzi rze-
czywiście zostali w ten spo-
sób potraktowani, ale 
zwróćmy uwagę, że do dzi-
siejszego dnia na niektórych 
niemieckich uniwersytetach 
znajdują się czaszki pocho-
dzące z czasów wojny. Jeżeli 
chodzi o IDO nie udało mi się 
na razie udowodnić takiej 
praktyki, jednakże mam na-
dzieję, że moje poszukiwania 
pozwolą coś ustalić. 

– Czy wiemy, jakie były dalsze 
losy osób badanych? 

– Cała idea mojej książki 
polegała na tym, aby te osoby 
– dodajmy istniejące dla 
Niemców tylko jako numery 
– w jakimś sensie odkryć. 
Czyli pokazać: kim oni byli,  
co robili, gdzie działali, skąd 
pochodzili i jakie były ich losy. 
Moim głównym zamiarem 
było, żeby tych ludzi pokazać 
jako żywe osoby, które miesz-
kały w konkretnych domach, 
które chodziły do konkret-
nych szkół i które pracowały. 
Chciałem także odpowiedzieć 
na pytanie, co się z nimi stało.  

– Czy to się udało? 
– Z moich obliczeń wy-

nika, że wojnę przeżyło zale-
dwie 49 osób. Większość 
z przebadanych została za-

mordowana w czasie Za-
głady. Jednakże nie znamy 
losów wszystkich, a wśród 
nich mogły być osoby, które 
po prostu wybrano, tak jak 
wspominałem, jako pewien 
„materiał do porównania”. 

– Czemu miałoby to służyć? 
– Pozwolę sobie przyto-

czyć następujące wydarze-
nie. Pewnego dnia do KL Au-
schwitz przyjechał dyrektor 
Muzeum Antropologicznego 
z Berlina i wybrał więźniów, 
którzy mieli zdeformowane 
kręgosłupy. Chciał ich pre-
zentować jako tzw. charakte-
rystycznych Żydów. Tak wła-
śnie działała nazistowska an-
tropologia, próbowała po-
przez wyjątki pokazywać, że 
cała populacja tak wygląda. 

– Czy ktoś z badanych jeszcze 
żyje? 

– Żyją jeszcze dwie oso -
by, ale nie pamiętają, że brały 
udział w badaniach antropo-
logicznych w Tarnowie.  

– Dlaczego?  
– Osoby, które jeszcze 

żyją, zapewne nie pamiętają 
tych badań, ponieważ nie 
były one dla nich szokujące. 
Po prostu przebadano im 
wzrost, pobrano próbki wło-
sów, zrobiono zdjęcia, itd. Do-
dajmy, że tych pomiarów było 
stosunkowo dużo. Ponadto to 
był 1942 r. W czasie gdy pro-
wadzono prace antropolo-
giczne, w Tarnowie nie było 
jeszcze getta, a życie toczyło 
się – powiedzmy – w miarę 
normalnie. Wytypowanym 
do badań Żydom kazano 
pójść do specjalnie założonej 
odwszalni zorganizowanej 
po to, żeby zdezynfekować 
ich ubrania. Przypomnę, że to 
był czas po pandemii, po zara-
zie tyfusu. Same badania od-
były się w budynku jednej 
z przedwojennych tarnow-
skich szkół, w której wówczas 
stacjonowała jednostka SS. 

– Jak obecnie wyglądają próby 
upamiętnienia śladów obec-
ności tarnowskich Żydów? 

– Jeżeli chodzi o pierw-
szą akcję likwidacyjną w Tar-
nowie, to postawiono tablicę 
pamiątkową, która znajduję 
się na ul. Żydowskiej. Gorzej 
sprawa wygląda z upamięt-
nieniem getta. Jedynie 
w miejscu, gdzie była wielka 
synagoga, jest mała tabliczka 
informacyjna. Natomiast 
na terenie, gdzie znajdowała 
się dzielnica żydowska, nie 
ma żadnej tablicy, która upa-
miętniałaby to miejsce. Tro-
chę to dziwne, że na terenie, 
gdzie była dzielnica żydow-
ska, w ogóle nie ma informa-
cji, że w tym miejscu istniało 
getto. Należy także powie-
dzieć o jeszcze jednej rzeczy. 
W miejscu, gdzie było getto, 
Niemcy z czasem utworzyli 
obóz pracy przymusowej. 
O tym także nie ma żadnej in-
formacji.

Pozbawienie ludności żydowskiej praw, możliwości swobodnego przemieszczania się, własności 
oraz oznaczenie ich w społeczeństwie służyło izolacji i stygmatyzacji. Stosowanie tych zarządzeń 
– wraz z fizyczną przemocą – w praktyce stanowiło główny element tzw. I fazy Zagłady
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W Generalnym Gubernatorstwie wprowadzano zarządzenia 
antyżydowskie ograniczające możliwość działania Żydów, 
oznaczające ich pośród społeczeństwa, a także wykluczające 
ich z niego. Żydowskich właścicieli sklepów zmuszono do ozna-
czenia ich gwiazdą Dawida w sposób wyraźnie widoczny z ulicy
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„ZDAWALI SOBIE SPRAWĘ, 
ŻE ŻYDZI ZOSTANĄ WKRÓTCE 

ZAMORDOWANI”
Rozmowa z dr. hab. LESZKIEM HOŃDO, kierownikiem Zakładu Kultury Żydów 

w Instytucie Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, autorem książki 
„Nazistowskie badania antropologiczne nad Żydami. Tarnów 1942” (Kraków 2021)

ukryć się, karano innych do-
mowników. Zdarzało się, że 
na placu Magdeburskim prze-
prowadzano dodatkową selek-
cję i wybierano młodszych lu-
dzi do pozostania w Tarnowie.  

Następnie, po zebraniu od-
powiedniej grupy, prowadzono 
ich do pociągów. Leon Leser 
wspominał: „Tak ten cały koro-
wód szedł na dworzec, gdzie 
załadowano wszystkich do wa-
gonów bydlęcych, nie pozwa-
lając podać nikomu ani kropli 
wody. Później dowiedzieliśmy 
się, że wszystkich powieziono 
do Bełżca. Nikt jednak nie wie-
dział, czym jest Bełżec, myśleli-
śmy, że wyjechali na roboty 
na wschód i każdy prosił swo-
ich przed rozstaniem, by pisali 
o sobie, gdy będą na miejscu”. 
Listy od nich nigdy do Tarnowa 
nie nadeszły. 

Po przyjeździe ludzi z trans-
portów od razu kierowano do ko-
mór gazowych. 

W wielu relacjach ocala-
łych podkreślano brutalność, 
z jaką Niemcy przeprowadzali 
pierwszą deportację. Lili Wider 
opisywała miejsca, w których 
dokonywano zbrodni: „Na ca-
łym Rynku krew płynęła stru-
mieniami. Prezes kahału Volk -
mann posłał na rozkaz Niem-
ców fury piasku, którym zasy-
pano krew. Część Żydów cho-
rych, starców i wielu młodych 
wywieźli na cmentarz i tam ich 
z karabinów maszynowych roz-
strzeliwali. Najpierw musieli Ży-
dzi wykopać doły, do których 
ofiary się kładły, a później i tych 
rozstrzelali, którzy te doły ko-
pali. Dzieciom rozbijali główki 
o mur, inne rozstrzelali”. 

Ofiary rozstrzeliwano też 
w bocznych ulicach. Część osób 
wywieziono na miejsce stracenia 
do Zbylitowskiej Góry i na cmen-
tarz żydowski. 

Widząc, co się dzieje na uli-
cach miasta, po pierwszym dniu 
akcji, niektórzy starali się zna-
leźć schronienie dla siebie i bli-
skich. Niemcy wraz z funkcjona-
riuszami jednostek pomocni-
czych przeczesywali teren dziel-
nicy żydowskiej i wyłapywali 
ukrywających się. Wielu z nich 
zamordowano na miejscu. 

Akcję powtórzono 15 i 18 
czerwca. W trzech transportach 
do obo zu zagłady w Bełżcu wy-
wieziono od 8 do 10 tys. Żydów. 
Kolejne od 8 do 10 tys. Niemcy 
rozstrzelali na cmentarzu ży-
dowskim lub w lasach pod Zby-
litowską Górą. Po tych wyda-
rzeniach Niemcy utworzyli 
w Tarnowie getto. Zapewniali 
przy tym pozostałych tam Ży-
dów, że uratują życie, jeśli będą 
pracować. 

Getto tarnowskie likwido-
wano etapami. Podczas drugie -
go etapu, 12–13 września 1942 r., 
do obozu w Bełżcu wysłano 
około 3 tys. Żydów. W połowie 
listopada 1942 r. do obozu w Beł-
żcu Niemcy skierowali 2500- 
-3000 Żydów. Ostateczna likwi-
dacja getta tarnowskiego nastą-
piła we wrześniu 1943 r.
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„Przy pierwszym wy-
siedleniu straciłam 
ojca, matkę, jedną 

siostrę oraz jej narzeczonego. 
Przy drugim straciłam brata 
z synkiem” – opowiadała Lieba 
Tiefenbrun, wówczas 23-letnia 
Żydówka z Tarnowa. 

Po horrorze mordów i de-
portacji do obozów śmierci, jaki 
miał miejsce w czerwcu, wrze-
śniu i listopadzie 1942 r., Niem -
cy mieli świadomość, że część 
ludzi przetrwała we wcześniej 
przygotowanych i niewykry-
tych bunkrach. Wiedzieli, że 
część ukrywała się poza get-
tem, niektórzy zdołali uciec 
z transportów. 

Stwarzali iluzję nadziei, że 
„wysiedlenia” już zakończono. 
Ponownie chcieli jak najwięk-
szą grupę Żydów zebrać tak, 
aby mieć ich pod kontrolą. Co 
więcej było oczywiste, że prze-
trwanie zimy w ukryciu będzie 
dużym wyzwaniem. Wielu lu-
dzi miało nadzieję, że powrót 
na teren utworzonego właśnie 
getta może być szansą na prze-
życie – mimo dotychczasowych 
koszmarnych doświadczeń. 

Szczególnie ci Żydzi, któ-
rzy mogli pracować, liczyli na to, 
że przeżyją dzięki korzyściom, 
jakie Niemcy będą mieć z ich 
wysiłku. Wrażenie to powięk-
szał nowy podział getta na dwie 
odrębne części. Odgrodzono je 
od siebie. Oznaczone zostały 
literami „A” i „B”. Pierwsze 
przeznaczono dla „nieproduk-
tywnych”: dzieci, starców, cho-
rych i bezrobotnych. Drugie 
– dla pracujących, posiadają-
cych kartę pracy. 

W tym drugim działały 
firmy produkujące różne to-
wary na rzecz Niemców. W ta-
kiej firmie pracowała wspo-
mniana Lieba Tiefenbrun: „szy-
liśmy stroje dla spadochronia-
rzy i wszelkie inne mundury, 
a często odświeżaliśmy i na-
prawialiśmy stare mundury 
zawszone i skrwawione. Nie-
raz wymiotowałam przy pracy 
z obrzydzenia”. Mogła wie-
rzyć, że wraz z innymi Żydami 
przeżyje, skoro jest potrzebna 
niemieckim „panom życia 
i śmierci”. 

W getcie „B” działała kuch-
nia. Wydawało się że jest na-
dzieja. Paradoksalnie istnienie 
getta „A”, gdzie zapanował 
głód, mogło być dowodem 
na to, że jeśli Niemcy kogoś 
będą znowu wysiedlać – to 
prędzej stamtąd, niż spośród 
tych, którzy są im potrzebni. 
Mijały miesiące. Wprawdzie 

ludzie wciąż byli terroryzo-
wani, zabijano poszczególne 
osoby, ale masowych deporta-
cji do obozu zagłady nie urzą-
dzano. Dodatkowo do Tar-
nowa przywieziono część Ży-
dów ze zlikwidowanych gett 
w podtarnowskich miastecz-
kach i z Sądecczyzny. 

 
Zmiany i złudzenia 
Oznaką zbliżającej się zmiany był 
przyjazd do Tarnowa komen-
danta KL Plaszow SS-Haupt -
sturmführera Amona Götha. 
2 września 1943 r. getto obsta-
wiono ze wszystkich stron. 

Niemcy wiedzieli, jak uła-
twiają im masowy mord zabiegi 
psychologiczne: tworzenie zbio-
rowych złudzeń, otwieranie 
perspektyw pozytywnego za-
kończenia wbrew dotychcza-
sowym doświadczeniom. Za-
częli więc przez żydowskich 
funkcjonariuszy rozsyłać ko-
munikaty o planie przewiezie-
nia mieszkańców getta do obo -
zu pracy w Płaszowie.  

To miała być wieść opty-
mistyczna: transport do pracy, 
a nie na śmierć. Sam Göth za-
angażował się nawet w bezpo-
średnie dyskusje ukierunko-
wane na uspokajanie nastro-
jów. Oczywiście ci „niepro-

duktywni” z getta „A” widzieli 
przyszłość w czarnych kolo-
rach. Ale część zdolna do pracy 
sądziła, że to oznacza szansę 
na przeżycie. 

Tysiące Żydów ponownie 
zgromadzono na Placu Mag-
deburskim. Tam rozpoczęto 
selekcję. Według niemieckich 
kryteriów oddzielano ludzi 
wciąż „przydatnych” od „bez-
użytecznych”. Ale kiedy Niem -
cy mieli już wszystkich pod kon-
trolą – pojawiły się nowe zarzą-
dzenia. Nagle zaczęli przydzie-
lać tych z dziećmi do grup „nie -
użytecznych”.  

Stąd w panice wiele rodzin 
skupiało się na pośpiesznym 
chowaniu małych dzieci do pa-
kunków i walizek. „Kazano nam 
stanąć w szeregu. Kobiety osob -
no, mężczyźni osobno. Wszy-
scy zaczęli mówić, że dzieci 
wszystkie [Niemcy] będą strze-
lać” – odtwarzał po wojnie wy-
darzenia na placu Magdebur-
skim siedmioletni wówczas 
Marceli Tesse: – „Tatuś wziął 
mnie pod płaszcz i wszyscy 
musieli klęknąć. Inne dzieci ze-
brano w grupy, obwiązano całą 
kolumnę sznurami i wyprowa-
dzono za parkan. Wciąż sły-
chać było strzały”. Na tym eta-
pie Göth już osobiście uczestni-

czył w mordzie, z zimną krwią 
strzelając do ludzi na ulicach.  

Równolegle umunduro-
wane służby z psami przeszu-
kiwały getto w celu odnalezie-
nia ukrywających się w schow-
kach i bunkrach. Wyodrębnio -
no również kilkuset przydat-
nych do „oczyszczania” getta. 
Około trzy tysiące przezna-
czono na wyjazd do obozu 
w Płaszowie. Osiem tysięcy 
pozostałych pognano na tar-
nowski dworzec kolejowy. To 
działo się już w atmosferze se-
tek brutalnych zabójstw doko-
nywanych na ulicach z byle 
powodu. Do bydlęcych wago-
nów upychano nawet po 170 
osób. Czterokrotnie więcej niż 
pozwalała na to pojemność. 
Potem się okaże, że mnóstwo 
tak ściśniętych ludzi umarło 
– zanim transport dotarł do KL 
Auschwitz. Według świadków 
zeznających w powojennym 
procesie Götha po otwarciu 
wagonów liczba zmarłych wręcz 
przewyższała liczbę żywych. 

 
Uśmiechy Niemców 
Grupa „produktywnych” prze-
znaczona do KL Plaszow zo-
stała zapakowana do oddziel-
nego transportu. Tutaj można 
było wciąż odnieść wrażenie, 

że Niem com ci ludzie naprawdę 
są jesz cze potrzebni. 

W porównaniu z wcze-
śniejszą grupą ta miała „kom-
fort” – do wagonów wpychano 
po mniej niż sto osób. Tym bar-
dziej niektórzy chcieli „prze-
kraść swoje dzieci ze sobą 
do pociągu” – wspominała Tie -
fenbrun. Oni „zapakowali je 
w workach, że to niby jest ba-
gaż. Było takich około 70 osób. 
[…] W pewnej chwili padł roz-
kaz, żeby duże pakunki z baga-
żem rzucać do osobnego wa -
gonu”. 

Jeden z Niemców usły-
szał płacz schowanego w ba-
gażu dziecka. „Kazał rozciąć 
plecak i ujrzeliśmy ślicznego 
3-letniego chłopczyka, który 
wołał «mamo», « mamusiu»”. 
I stała się rzecz nieoczekiwana. 
Niemiec okrzyczał matkę, że 
tak traktuje swoje dziecko. 

I nakazał: „Weź je ze sobą 
do wagonu i powiedz innym, 
jeżeli mają dzieci w tobołkach, 
niech je wezmą. Nic im się nie 
stanie. To rozwiązywało pro-
blem. Uszczęśliwiona kobieta 
złapała dziecko i weszła z nim 
do wagonu, a inni, którzy mieli 
dzieci, wyjęli je z plecaków”. 

Wydawało się, że Niemcy 
pokazali ludzką twarz. Z uśmie-

chem rozdawali dzieciom bia -
ły chleb. Zapowiedzieli jeszcze 
dłuższe oczekiwanie na od-
jazd pociągu. Dali więc rodzi-
nom możliwość wyjścia z dzieć -
mi na zewnątrz, aby „dzieci 
mogły się pobawić na piasku 
przed wagonami, bo w wago-
nach jest duszno” – relacjono-
wała potem Tiefenbrun. Lu-
dzie korzystali z każdej szansy. 
„Wszystkie matki z dziećmi wy -
szły z dziećmi na pole i wtedy 
zajechało olbrzymie auto kry -
te czarnym suknem, załado-
wano dzieci i kobiety na nie 
na leżąco jak śledzie jedno 
na drugie, zjechali obok na doły 
i za chwilę usłyszeliśmy kara-
biny maszynowe”.  

Wówczas w pociągu Amon 
Göth już bez ogródek zapowie-
dział, że jeżeli znajdzie u kogoś 
dziecko – będzie dziesiątkował 
wszystkich. Osiągnął swój zło-
wieszczy cel – zamienić ofiary 
we współuczestników zbrodni: 
„Niektórzy Żydzi […] w obawie 
o własne życie, obchodzili 
wszystkich i rewidowali każdą 
paczkę, a gdzie znaleźli dziecko 
wyrzucali je z wagonu. Rodzice 
wychodzili z dziećmi” – opowia-
dała Tiefen brun.  

W pierwszym rzędzie za-
angażowali się w to funkcjona-
riusze stworzonej przez Niem-
ców Żydowskiej Służby Po-
rządkowej. W nocy transport 
ruszył do Płaszowa. Tam ko-
lejny etap gehenny rozpoczął 
się od zarządzonych przez Niem -
ców szczegółowych rewizji lu-
dzi. Cel był prosty: odbieranie 
wszelkich ukrytych kosztow-
ności.  

Ojciec Marcelego Tesse 
– Bernard – przed wojną był 
cenionym tarnowskim leka-
rzem. Niemcy finalnie uznali, 
że im się jeszcze przyda w Tar-
nowie. Należał do tych nie-
licznych, którym już po całko-
witej likwidacji getta Niemcy 
pozwolili wraz z rodziną po-
zostać w mieście. Ostatecznie 
zostali przez jednego z leczo-
nych przez ojca gestapowców 
zabrani do tarnowskiego wię-
zienia.  

„W więzieniu było nam 
dobrze” – opisywał Marceli. 
Jednak tuż przed nadejściem 
frontu ich również wywie-
ziono do obozów. Najpierw 
trafili do obozu w Płaszowie. 
A potem – po rozdzieleniu 
z mat ką – do KL Gross-Rosen. 
Marceli przeżył: „Zapomnia-
łem jak długo tam byliśmy. 
Strzelać nikogo nie strzelano, 
bo [ludzie] umierali w szpi-
talu [obozowym] i z bicia. […] 
Trupy palili w krematorium”.

ZDRUZGOTANE ILUZJE
Getto podzielono na dwie części. Odgrodzono je od siebie i oznaczono literami „A” i „B”. Pierwsze przeznaczono 

dla „nieproduktywnych”: dzieci, starców, chorych i bezrobotnych. Drugie – dla pracujących, posiadających kartę pracy

Budynek starostwa w Tarnowie w czasie okupacji niemieckiej
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