
Lublin

fot.juras43



HISTORIA
SPOŁECZNOŚCI

Pierwsza wzmianka dotycząca obecności

Żydów w Lublinie pochodzi z czasów

panowania króla Kazimierza Wielkiego

(1310-1370). Zgodnie z XVI-wiecznymi

przekazami (niepotwierdzonymi w źródłach

historycznych) król w 1336 r. nadać miał

pierwsze przywileje dla miejscowej

społeczności żydowskiej. Dobrze

udokumentowane osadnictwo żydowskie  w

Lublinie miało miejsce w XVI wieku.

Intensywny rozwój tutejszej gminy

żydowskiej wynikał głównie z czynników

ekonomicznych. Korzystne położenie

geograficzne miasta na skrzyżowaniu wielu

szlaków handlowych skłoniło wielu kupców

żydowskich do podjęcia działalności

gospodarczej na tym terenie. Żydzi osiedlali

się  na Podzamczu [w pobliżu zamku] oraz w

północnej i północno-wschodniej części

wzgórza zamkowego. Wiek XVI był okresem

rozkwitu i istotnego rozwoju lubelskiej

gminy żydowskiej. W 1550 r. liczyła ona ok.

840 osób.



W XVI wieku duża część Podzamcza została zalana przez rzekę

Czechówkę. Mimo to, dzielnica żydowska rozrastała się i

stopniowo przesuwała się na osuszone bagna wokół zamku.

Domy żydowskie powstały również na pobliskim przedmieściu

zwanym Kalinowszczyzną. Prawdopodobnie w 1568 r.

społeczność żydowska uzyskała przywilej De non tolerandis

Christianis, który zabraniał ludności chrześcijańskiej osiedlać

się lub kupować domy i grunty w obrębie miasta żydowskiego.

Lublin w XVI wieku
źródło : https://kultura.wiara.pl/doc/1073925.Historia-w-3D

XVI-XIX WIEK



Na początku XIX w. Żydzi stanowili prawie połowę mieszkańców miasta.

Sam Lublin był - do połowy stulecia - drugim co do wielkości po Warszawie

ośrodkiem ludności żydowskiej w Królestwie Polskim. W 1864 r. gmina

żydowska w Lublinie liczyła 12 922 osoby, co stanowiło 60% wszystkich

mieszkańców miasta. W drugiej połowie XIX w. najbogatsi i najsilniej

zasymilowani spośród Żydów lubelskich posiadali już okazałe kamienice,

browary, młyny, garbarnie, fabryki tytoniu oraz liczne sklepy na terenie

całego miasta. Jednakże większość Żydów stanowiła ubogą społeczność,

tradycyjnie religijną, słabo wykształconą i niemal całkowicie odizolowaną

od kultury polskiej, zamieszkując w obrębie dawnej dzielnicy żydowskiej.

 

Dzielnica żydowska na początku XX wieku
źródło: Teatr nn



XX WIEK

W drugiej połowie lat 30-tych XX w. wśród młodego pokolenia

lubelskich Żydów coraz bardziej widoczny był nowy trend. Zaczęli oni

skłaniać się ku laicyzacji oraz językowej i obyczajowej asymilacji do

kultury polskiej. W 1939 r. przed wybuchem wojny, ludność żydowska

w Lublinie liczyła 42 830 osób i stanowiła 31% ogółu 122 019

mieszkańców miasta. Żydzi posiadali ponad 100 synagog i domów

modlitwy, z których większość mieściła się w kamienicach i oficynach.

Tylko część z nich znajdowała się w oddzielnych budynkach.

Jedna z ulic dzielnicy żydowskiej, 1937
źródło: Golda Tencer-Shurmiej Foundation



I I  WOJNA ŚWIATOWA

1939

1939

18.09. Armia niemiecka wkroczyła

do Lublina. 

 

04.11. Przeniesienie Żydów z

Krakowskiego Przedmieścia i

okolicznych ulic. Musieli

pozostawić swoje kosztowności na

miejscu. 

 

23.11. Hans Frank wydał

zarządzenie o oznakowaniu

ludności żydowskiej gwiazdą z

opaską Dawida i umieszczeniu tego

samego symbolu na żydowskich

sklepach.



1940

1940

 

28.05. Na polecenie władz niemieckich

Rada Żydowska wysłała pierwszą grupę

żydowskich robotników przymusowych -

230 osób - do nowo utworzonego obozu

pracy w Bełżcu. Celem obozu była budowa

linii fortyfikacyjnej na granicy między

Generalnym Gubernatorstwem a ZSRR.

 

 



1941

15.10. W życie weszło

rozporządzenie wydane przez

Hansa Franka w sprawie zakazu

opuszczania wyznaczonych

dzielnic żydowskich i pomocy

Żydom przez Polaków. Za

złamanie tych przepisów Niemcy

wprowadzili karę śmierci.

1941



1942

1942

 

17-31.03. Wielka akcja wysiedlania

ludności żydowskiej z Lublina.

Codziennie do obozu zagłady w Bełżcu

wywożono około 1400 osób. Do 31 marca

deportowano do Bełżca 18 tys. osób (w

tym czasie  w getcie zamordowano ok.

2500 Żydów).

 

31.03. Rozpoczęcie dalszych "wysiedleń"

ludności żydowskiej. Do połowy miesiąca

deportowano z Lublina do Bełżca kolejne

10 tys. Żydów. 

 

Koniec marca. Władze niemieckie

zażądały od ludności żydowskiej

dostarczenia kontrybucji w wysokości ok.

800 tys. złotych i złota. Członkowie Rady

Żydowskiej, którzy przekazali pieniądze

Niemcom, zostali rozstrzelani.



1942

 

16.04. Ogłoszono zarządzenie gubernatora

Zörnera o utworzeniu nowego getta na Majdanie

Tatarskim. Getto zostało ogrodzone drutem

kolczastym. 

 

02.09. Akcja wysiedleńcza, w wyniku

której z getta do obozu na Majdanku Niemcy

zabrali około 1000 osób.

 

22.10. Selekcja na Majdanie Tatarskim. Około

1000 Żydów wywieziono do obozu na Majdanku.

 

9-11.11. Ostateczna likwidacja getta na Majdanie

Tatarskim. Około 3000 osób przewieziono na

Majdanek, gdzie  osoby starsze i dzieci zostały

zamordowane. 

 

 



1943

3.11. Na rozkaz Heinricha Himmlera

Niemcy przeprowadzili masowe

egzekucje, którym nadano kryptonim

"Erntefest". W czasie tej operacji w

obozie na Majdanku zamordowano

ponad 18 000 Żydów, w Trawnikach

ponad 10 000 Żydów, zaś w Poniatowej

rozstrzelano ponad 14 000 Żydów.

1943



W czasie II wojny światowej Lublin stał się siedzibą władz

okupacyjnych dla całego dystryktu, a silny garnizon policyjny i

wojskowy realizował niemiecką politykę eksterminacji ludności

żydowskiej. Wkrótce po wkroczeniu do miasta wojsk niemieckich,

rozpoczęły się prześladowania. W listopadzie 1939 r. Żydów

zamieszkałych w centrum miasta przeniesiono na teren dzielnicy

żydowskiej na Podzamczu.

Poczatek okupacji, getto
żródło: Teatr nn 

OKUPACJA NIEMIECKA



W listopadzie 1939 r. gubernator Hans Frank wydał dekret o utworzeniu rad

żydowskich, zwanych inaczej Judenratami. Zgodnie z tym dokumentem

powstające rady miały być pośrednikiem między władzami niemieckimi a

społecznością żydowską danego miasta. W swoich wspomnieniach Ida Gliksztejn

bardzo krytycznie podsumowała rolę rady żydowskiej: 

 

"Członkowie Judenratu pozostali w przedwojennych mieszkaniach. Korzystali ze

wszystkich przywilejów i ich nieprzystępność rosła z dnia na dzień. [...]Do tego

stopnia władza uderzyła judenratnikom do głowy, odbierając im trzeźwy pogląd

na rzeczy. Koncesje, papierki, przywileje! Tym Niemcy usypiali ich."

Dzielnica Żydowska
źródło: Bundesarchiv



Lublin stał się miejscem lokalizacji kilku obozów pracy. Mieściły się w nich różne

przedsiębiorstwa i warsztaty zatrudniające Żydów. Pierwszy obóz pracy został

założony w listopadzie 1939 r. przy ul. Lipowej 7. Henryk Goldwag wspominał o

rekrutacji do pracy w obozie na Lipowej:

 

„Pewnego dnia wszyscy Żydzi od 18 roku życia zostali wezwani do stawienia się o

godzinie 8.00 rano na Lipowej z powiadomieniami. Pojawili się prawie wszyscy Żydzi.

Gnano nas i urządzano za nami biegi dla zbadania naszej "sprawność fizycznej", bijąc

przy tym niemiłosiernie pejczami i grubymi kijami. Akcje te przeprowadzali esesmani

w czarnych mundurach. Kto się opóźnił chociażby o 1 minutę rano , był torturowany i

bity do krwi. [...] Ofiary spóźnienia, zakrwawione i pobite do nieprzytomności, były

dla nas przepowiednią tego, co nas czeka".

Warsztaty pracy przymusowej w getcie
źródło: Teatr nn

PRACA PRZYMUSOWA



GETTO
24 marca 1941 r. lubelski gubernator Ernst Zörner wydał dekret, zgodnie z którym w

Lublinie miało powstać getto żydowskie. Początkowo teren przeznaczony dla Żydów nie

miał charakteru getta zamkniętego, jego mieszkańcy mieli stosunkowo swobodny dostęp

do pozostałych części miasta. Mimo to warunki sanitarne i bytowe w getcie były

katastrofalne. W bardzo krótkim czasie w getcie zaczęły szerzyć się choroby, co

doprowadziło do masowej śmierci jego mieszkańców. 

Bolesław Kopelman wspominał:

„Ludzie mieszkali w bramach domów i na ulicy. Co kilka kroków leżeli na zimnie z

odmrożonymi nogami i rękami, błagali o kawałek chleba i umierali razem z dziećmi na

ulicy z głodu, zimna i wyczerpania. Potem w całym horrorze wybuchł tyfus plamisty. W

zatłoczonych pomieszczeniach, w których mieszkało kilkadziesiąt osób, w synagogach,

setki, epidemia rozprzestrzeniła się w sposób katastrofalny. Epidemia została

prawdopodobnie celowo przeszczepiona przez Niemców, ponieważ nagle wybuchła, a

Niemcy wykorzystali ją jako pretekst do utworzenia getta, aby epidemia nie

rozprzestrzeniła się poza miasto. […]

 

Tak Henry Goldwag zapamiętał getto: 

„Dzielnica żydowska była otoczona drutem kolczastym i można było wyjść na miasto

przez bramę przy ulicy Kowalskiej. Bramy i druty były strzeżone przez Ukraińców. Od

czasu do czasu byli patrolowani przez esesmanów. Był jeden żołnierz SS, Żydzi nazywali

go "der Schiesser" (niem. schiessen - strzelać), który kontrolował przychodzących i

wychodzących Żydów, często rozbierając ich do naga. Kiedy znalazł coś, co zabierali do

miasta na sprzedaż lub przynosili z miasta nawet jedzenie, zabijał winnego na miejscu.”



Przenoszenie Żydów do getta
źródło: https://pl.pinterest.com



W nocy z 16 na 17 marca 1942 r. Niemcy przystąpili do likwidacji getta. Data ta uznawana

jest za początek akcji „Reinhardt”, mającej na celu masową, systematyczną zagładę

ludności żydowskiej w Generalnym Gubernatorstwie. Wstępnej selekcji dokonywano na

placu przed budynkiem, w którym mieściła się siedziba Judenratu (ul. Grodzka 11).

Wielka synagoga Maharszala  została przekształcona w punkt zbiorczy dla osób

uznanych za niezdolne do pracy i przeznaczonych do deportacji. Od ulicy Jatecznej

ludzie ci szli w kierunku rampy kolejowej przy miejskiej rzeźni. Stamtąd codziennie do

obozu zagłady w Bełżcu wyjeżdżały transporty liczące ok. 1400 osób każdy. W czasie tej

miesięcznej akcji przewieziono i zamordowano tam około 26-28 tys. lubelskich Żydów. 

DEPORTACJA DO OBOZU
ZAGŁADY W BEŁŻCU

Przesiedlenie Żydów z Lublina na prowincję marzec 1941
źródło: Archiwum Yad Vashem 



Tak Henryk Goldwag opisał moment pierwszej deportacji do Bełżca: 

 

„W połowie marca 1942 r. rozpoczęła się akcja deportacyjna, która przebiegała w taki

sposób, że Niemcy wkroczyli do getta i opróżnili domy z pomocą milicji żydowskiej, a

wszyscy mieszkańcy z dokumentami zostali zebrani na placu przed Judenratem przy

ulicy Grodzkiej, gdzie odbyła się selekcja. Przeprowadzili ją dr Sturm, Kalich i Knitzky.

[...] Zebrani musieli kucnąć, żeby Sturm mógł wszystkich zobaczyć. Jeśli ktoś wstał i nie

mógł dłużej wytrzymać w tej pozycji, to na miejscu go zastrzelili. Pewnego razu (Sturm)

wszedł do mieszkania Żydówki, która leżała chora w łóżku, a obok niej dziecko. Wziął

dziecko lewą ręką za nogę głową w dół i zastrzelił je prawą. Potem rzucił ciało dziecka na

łóżko matki, a gdy ona patrzyła na niego oczami pełnymi szaleństwa i nawet nie

krzyczała, a po prostu skamieniała w bólu, zastrzelił ją z uśmiechem na twarzy. [...]

Zgromadzeni byli skoncentrowani w synagodze, gdzie przebywali cały dzień, a w nocy

wywożono ich na bocznicę kolejową obok młyna, skąd byli wysyłani w zamkniętych

wagonach, nikt nie wiedział, dokąd i nikt z nich nigdy nie wrócił.”
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