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Życie w łódzkim getcie
„Dzielnica zamknięta” dla Żydów
© Yad Vashem

Trzy tygodnie po najeździe na Polskę, Reinhard Heydrich, szef
policji politycznej w nazistowskich Niemczech, wydał instrukcję tzw.
Einzatzgruppen, aby gromadzić Żydów w wydzielonych miejscach;
miało to ułatwić osiągnięcie celu końcowego, jakim dla Niemców
było pozbycie się wszystkich Żydów.
Artur Greiser i Friedrich Uebelhoer, nazistowscy przywódcy Kraju
Warty postępowali zgodnie z tym zaleceniem i zaczęli zastanawiać
się, gdzie takie miejsce utworzyć dla Żydów w Łodzi.
Planowanie ruszyło w grudniu 1939 roku. Władze wysłały wiadomość do Komitetu Żydowskiego z instrukcją, jak powinno przebiegać przesiedlenie. Terenem, gdzie Żydzi mieli zamieszkać były: Stare
Miasto, ponieważ wielu z nich już tam mieszkało i część dzielnicy
Bałuty na obrzeżach Łodzi. Całkowita powierzchnia objęła 4,13 km
kwadratowych. Były to zaniedbane i biedne dzielnice; większość domów nie miała bieżącej wody ani kanalizacji.

Arthur Greiser, namiestnik Kraju Warty.

W celu oddzielenia i odizolowania getta od nie-Żydów, przy wejściu do niego, postawiono ogromne znaki z ostrzeżeniem o epidemiach i chorobach. Dwie ulice: Zgierska i Limanowskiego przecinające ten teren, nie wchodziły w skład
getta. Linia tramwajowa nadal tam przebiegała, ale Żydzi oczywiście nie mogli z niej korzystać. Po obydwu stronach
szyn ustawiono zasieki z drutów kolczastych. Później nad tymi ulicami zbudowano mosty tak, aby Żydzi mogli przechodzić z jednej strony na drugą.

W lutym 1940 roku Żydzi, którzy mieszkali poza wyznaczonym
terenem, otrzymali rozkaz opuszczenia swoich domostw.
Władze niemieckie zaplanowały, że przesiedlenie odbędzie się w ciągu jednego dnia. Jednak przeprowadzka była chaotyczna i okazała
się trudnym procesem. Polacy i Niemcy, którzy mieszkali na terenie
planowanego getta, nie chcieli dobrowolnie opuścić swoich domów,
a z kolei ci, którzy mieli się tam wprowadzić, nie wiedzieli, gdzie
się mają podziać. Ostrzeżeniem zarówno dla polskich i żydowskich
rodzin, które nie chciały się podporządkować rozkazom, były setki
aresztowań zarządzonych przez władze niemieckie. Dowódca policji
nazistowskiej ostrzegł, że ci, którzy będą się ukrywać poza terenem
getta, zostaną rozstrzelani przez żołnierzy SS albo policję.
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Przenosiny do getta

Przesiedlanie się do getta.
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Organizacja getta
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Po trzech miesiącach, pierwszego maja 1940 roku, władze niemieckie były usatysfakcjonowane z zakończonego przesiedlenia. Getto
zostało zamknięte i całkowicie odizolowane od reszty miasta;
wokół niego ustawiono zasieki. Sto sześćdziesiąt tysięcy mężczyzn,
kobiet i dzieci stłoczono powierzchni czterech kilometrów kwadratowych. Na zewnątrz ogrodzenia stały patrole niemieckie, wewnątrz porządku pilnowała policja żydowska. Nikt nie mógł wyjść, a
wpuszczano tylko Niemców. Warunki mieszkaniowe były ciężkie, w
jednym pokoju musiało się pomieścić od piętnastu do dwudziestu osób.
Łódzkie getto, albo Getto Litzmannstadt, jak je w końcu oficjalnie
nazwano, było pierwszym gettem utworzonym w dużym mieście.
Administrację niemiecką reprezentował zarząd getta z Hansem
Biebowem, niemieckim urzędnikiem państwowym.
Wewnętrzne administrowanie powierzono Chaimowi Rumkowskiemu, którego Niemcy wyznaczyli na Przełożonego Starszeństwa Żydów
w Łodzi. Rumkowski i Starszeństwo Żydów bezpośrednio podlegali
Hansowi Biebowowi. Rumkowski był odpowiedzialny za to, aby zarządzanie gettem przebiegało bez zakłóceń.
Trudne warunki mieszkaniowe, brak wody, dotkliwy chłód w czasie
zimy, dokuczliwe gorąco latem, sprawiały, że życie w getcie było nie do
wytrzymania. Ale i tak najbardziej we znaki dawał się głód. W krótkim
czasie stało się oczywiste, że wiele osób głoduje, bo przede wszystkim
nie ma pieniędzy, aby zakupić żywność. Szczególnie dotyczyło to osób
bez pracy i pozostawionych bez pomocy.

Getto zostało odgrodzone od reszty świata.
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Do getta wprowadzono specjalną walutę, tzw. marki getta łódzkiego
(kwity markowe), albo ,,rumki” (od nazwiska Rumkowskiego). Były
one bezwartościowe poza granicami getta. Wypłacano nimi pensje i
kupowano za nie również żywność.

Kwity markowe, zwane rumkami.

Most nad ulicą Zgierską w łódzkim getcie.
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Chcąc poprawić sytuację, Rumkowski zaproponował, aby Żydzi
mieszkający w getcie produkowali towary na rynek niemiecki i w zamian byli opłacani żywnością i pieniędzmi.
Brak siły roboczej w Niemczech był stałym problemem, ponieważ
coraz więcej mężczyzn zabierano na front. To przede wszystkim
spowodowało, że zaakceptowano pomysł Rumkowskiego. Niemcy
zgodzili się dostarczać surowce tak, aby mieszkańcy getta mogli produkować dobra wysyłane do Niemiec.
Jesienią 1940 roku setki małych przedsiębiorstw upychano w każdą
wolną przestrzeń. Ze względu na to, że duża ilość siły roboczej była
Szycie butów.
niewykwalifikowana, wprowadzono system pracy taśmowej. Warunki pracy były trudne. Nie było wentylacji, często wody, czy ogrzewania. Innym problemem był brak maszyn, ponieważ
Żydzi już na początku okupacji zostali pozbawieni wszystkiego, co przedstawiało jakąkolwiek wartość. Organizujący
warsztaty i zakłady rzadko otrzymywali pomoc od niemieckiej administracji, dlatego też gromadzili części urządzeń
mechanicznych i z nich budowali potrzebne maszyny.
Wszystko było do ponownego wykorzystania: naprawiano stare rzeczy, przerabiano używane ubrania, aby jeszcze
nadawały się do noszenia. Kołdry i koce, ale również ubrania i buty szyto ze starych dywanów. Żydzi nie mogli korzystać z żadnych dóbr, które wyprodukowali w getcie, nic nie wolno im było sprzedać; wszystko musiało być wysłane do
Niemiec. Największe zamówienia pochodziły od niemieckiej armii, ale także od prywatnych właścicieli; Żydzi byli dla
nich tanią siłą roboczą. W getcie produkowano dużą ilość towarów. Rumkowski i przywódcy getta byli z tego dumni,
ale wkrótce pracownicy stracili wiarę w takie rozwiązanie. Nie wierzyli, że ciężka praca poprawi ich warunki życiowe.

Racjonowanie

Bardzo często dowóz żywności do getta był odwoływany albo odbywał się nieregularnie. Czasami produkty były zepsute. Bardzo
rzadko można było dostać mięso czy margarynę. Zdesperowani
ludzie wychodzili na ulicę, błagając: „Dajcie nam chleba, dajcie nam
chleba – umieramy z głodu”. Getto było kompletnie odcięte od reszty
miasta, dlatego przemycanie żywności był niemożliwe, podobnie jak
wydostanie się z getta, aby ją zdobyć. Każdy, kto próbował stamtąd
wyjść, ginął od kuli. Handel też był niemożliwy z prostej przyczyny,
że wszystko było racjonowane, ale i dlatego, że nikt nie miał pieniędzy ani nie posiadał żadnych wartościowych rzeczy. Oznaczało to,
że ludzie musieli przeżyć na połowie minimalnej, i tak już głodowej
racji żywnościowej koniecznej do normalnego funkcjonowania.

© USHMM

W grudniu 1940 roku wprowadzono racjonowanie żywności, ponieważ znacznie zmniejszył się jej przydział dla getta.
Chociaż coraz więcej robotników pracowało w różnych fabrykach, a więc otrzymywało też więcej kwitów markowych
na zakup żywności, i tak ciągle odczuwano jej brak w getcie.

Rozdzielanie racji żywnościowych.
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Obóz zagłady w Chełmnie
© Wikipedia Commons

W ciągu czterech lat funkcjonowania getta warunki życia ulegały zmianie. Głód
i brak czystej wody powodowały, że coraz więcej jego mieszkańców cierpiało na
biegunkę i inne choroby żołądkowe. W małych mieszkaniach przepełnionych
ludźmi wszy z łatwością roznosiły tyfus. Bardzo ciężkie warunki pracy, ciągły
strach i brak poczucia bezpieczeństwa powodowały, że ludzie załamywali się.
Kiedy ktoś zachorował, nie miał dostępu do leków, co oznaczało, że nie był
leczony i w ciągu paru dni umierał. Najbardziej zagrożeni byli ludzie starzy,
dzieci i młodzież. Chłopcy bardzo często musieli ciężko pracować
w zakładach na terenie getta albo w obozach pracy w pobliżu Łodzi.
Ciężarówka z zamontowaną komorą gazową w

Jesienią 1941 roku prawie dwadzieścia tysięcy Żydów zostało deportowaobozie w Chełmnie.
nych do getta z Luksemburga, Czechosłowacji i Austrii i wcielonych do getta
w Łodzi. Według oficjalnych danych na dzień pierwszego grudnia 1941 roku sto sześćdziesiąt cztery tysiące Żydów mieszkało w getcie, czyli prawie tyle samo, jak w dniu pierwszego maja 1940 roku, kiedy getto zostało zamknięte. Ale w tym
czasie tysiące Żydów zostało zabitych przez żołnierzy SS bądź umarło wycieńczonych głodem i chorobami.
Przez cały ten czas Niemcy intensywnie pracowali nad tym, jak w najkrótszym czasie uśmiercić jak najwięcej ludzi. Na
początku grudnia w Chełmnie nad Nerem (Kulmhof am.Ner), około 60 km na północny zachód od Łodzi, Niemcy
otworzyli pierwszy obóz zagłady, który miał służyć masowemu mordowaniu ludzi. W ciągu paru tygodni z wiosek wysiedlono mieszkańców, a do Chełmna sprowadzono tych, których w szybkim czasie zamordowano gazem spalinowym w komorach zamontowanych na specjalnie przygotowanych naczepach ciężarówek, (tzw. ruchome komory gazowe). Ciężarówki
wypełnione ludźmi wyruszały do masowych grobów wykopanych wcześniej w pobliskich lasach, a ludzie ginęli w drodze,
dusząc się spalinami.

© „Zigeunerlager Lackenbach“ Eröffnung des Lagers 1940. Archiv Leopold Banny

W listopadzie 1941 roku do getta sprowadzono grupę Romów z terenów pogranicznych między Austrią i Węgrami. Było
to około pięć tysięcy osób, prawie połowę stanowiły dzieci. Władze niemieckie umieściły ich w budynku na ulicy Brzezińskiej, czyli tej samej, gdzie mieszkał Jakub. Odizolowano ich podwójnymi zasiekami z drutu kolczastego oraz głębokimi
rowami wykopanymi wokół budynku. Okna szczelnie zamknięto, a do budynku prowadziło tylko jedno wejście. Nie było
bieżącej wody, ani ubikacji. Błyskawicznie wybuchła epidemia i w przeciągu kilku tygodni umarły setki ludzi. Niedługo
po tym jak Romowie trafili do getta, ponownie wsadzono ich na ciężarówki i wywieziono.

Roma i Sinti w obozie przejściowym Lackenbach w Austrii.
W 1941 roku część z nich została deportowana do obozu
utworzonego na terenie getta w Łodzi.
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Arnold Mostowicz, jeden z żydowskich lekarzy pracujących w getcie w swoich pamiętnikach przekazał informacje o
obozie cygańskim, bo tak nazwali go Niemcy.

Pewnej nocy pod cygański obóz podjechały ciężarówki, załadowano
na nie wszystkich Cyganów: zdrowych i chorych, i wywieziono.
Niemcy nie robili żadnej tajemnicy z tego, co ich czeka. Tak naprawdę, przed kim mieli ukrywać prawdę? Przed pod-ludźmi, których czekał ten sam los? Wszyscy Cyganie zostali zamordowani…
Jedni zostali zabici, inni zagazowani na ciężarówkach z rurami
spalinowymi zamontowanymi do środka. Zostało to już przetestowane na Żydach deportowanych z getta.
Dom, w którym ich przetrzymywano, powrócił do getta, tzn.
przywrócono pojedynczy rząd zasieków z drutów kolczastych.
Później zdezynfekowano, i kilkanaście rodzin żydowskich przed
wywózką do Chełmna, albo Auschwitz, mogło zamieszkać w odświeżonych mieszkaniach. Jak to później figurowało w Wydziale
Zdrowia, na decyzję o likwidacji obozu cygańskiego miała wpływ
coraz większa liczba zachorowań na tyfus w Łodzi. Aryjskiej Łodzi, oczywiście. Trudno stwierdzić, ile z tego było prawdą.

Arnold Mostowicz, Sprawozdanie dotyczące sprawy cygańskiej,
“Żółta gwiazda i Czerwony Krzyż” str. 32 (2005) The Report on the Gypsy Matter

Pod koniec 1941 roku nieustannie pojawiały się plotki, że przeniesienie Żydów w inne miejsce jest nieuniknione. Nikt
dokładnie nie wiedział, co się wydarzy. Rumkowski twierdził, że otrzymał rozkaz przygotowania listy z nazwiskami osób,
które mają zostać gdzieś przeniesione. Według niemieckiej administracji powodem przesiedlenia był brak możliwości
wyżywienia tak dużej liczby ludzi, i dlatego populację getta należało zredukować o połowę.
Rumkowski wyznaczył tzw. „Komisję wysiedleńczą”, która miała wybrać dziesięć tysięcy osób do przesiedlenia.
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Israel Tabaksblat przekazał następującą informację, jak przebiegała dyskusja podczas spotkania, na którym
zdecydowano, kto będzie przesiedlony:

Niektórzy uważali, że należy odesłać ludzi starych i dzieci tak, aby
ci, którzy są młodzi i zdrowi, zdolni do pracy, pozostali w getcie i
byli jego podporą. Pozostali interpretowali problem zgoła inaczej.
Kompletnie nie wierzyli w zapewnienia o przenosinach na wieś (to
było zbyt piękne, aby w odniesieniu do Żydów było prawdziwe).
Przeciwnie, byli pewni, że transportowanie będzie odbywać do
odległego miejsca … i starzy oraz chorzy nie przeżyliby tego.
Dlatego rozsądniej byłoby odsyłać młodych, którzy są w stanie o
siebie zadbać (nikt nie brał pod uwagę, że ci odesłani, będą unicestwieni). Zdecydowano, że nie będzie żadnej różnicy między starymi i młodymi, że przesiedleniu będą podlegać całe rodziny, po to,
aby były razem i pomagały sobie wzajemnie w czasie drogi.
Yisroel Tabaksblat,
Kurbn lodzh, Destruction of Lodz (1946)

Szesnastego stycznia 1942 roku pierwszy transport opuścił łódzkie getto. Nikt nie wiedział, gdzie się kierował i nikt nie
podejrzewał, że zmierzał do obozu zagłady w Chełmnie (Kulmhof ). Zdecydowano, że każdego dnia będzie wysyłanych
tysiąc osób. Wysiedleńcom pozwolono sprzedać rzeczy, których nie zdołają ze sobą wziąć, mogli je również przechować w
magazynach do czasu powrotu. Możliwa była również wymiana bezwartościowych kwitów markowych na dziesięć marek
niemieckich i zostawienie ich w depozycie na osobistym koncie. Każdej osobie pozwolono wziąć ze sobą dwanaście i pół
kilograma bagażu.
Wszystko przebiegało w dobrze zaplanowany sposób. Policji żydowskiej nakazano eskortować Żydów na stację Radegast,
gdzie zaczynała się ich „podróż”. Niemieccy policjanci przejmowali ich na stacji.
W getcie wybuchła panika, ludzie próbowali uniknąć transportu w każdy możliwy sposób, ale ich wysiłki były daremne.
Wydano rozkaz, że każdy, kto będzie próbował się ukryć, zostanie surowo ukarany. Deportacje trwały czternaście dni, po
czym nastąpiła krótka przerwa na parę tygodni. Ponownie rozpoczęły się one pod koniec lutego i trwały aż do początku
kwietnia. Był to czas, kiedy rozpoczynało się żydowskie święto Paschy; transporty nagle ustały i wszyscy odczuli ulgę.
Niestety wkrótce wydano kolejny rozkaz: wszyscy Żydzi z Niemiec, Wiednia, Pragi i Luksemburga mają być przesiedleni.
Nowe transporty wyjeżdżały prawie każdego dnia, aż do połowy maja. Blisko sześćdziesiąt tysięcy Żydów opuściło wtedy
getto.
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W czerwcu tego samego roku wszystkie dzieci poniżej dziesiątego
roku życia zostały spisane i wielu było przekonanych, że będą one
wysłane w następnym transporcie. Podejmowano desperackie kroki,
aby znaleźć jakiekolwiek zajęcie dla jak największej liczby dzieci. Jednak
kiedy opustoszały szpitale i wysłano ostatnich pacjentów, zrozumiano,
że transport stał się nieunikniony. Nikt nie wiedział, gdzie ludzie są
wywożeni, to powodowało, że napięcie rosło. Wszyscy byli zaniepokojeni i zdezorientowani. Wkrótce stało się jasne, że niemiecka administracja chce ograniczyć liczbę mieszkańców getta o następne dwadzieścia
tysięcy osób.
Czwartego września 1942 roku zarządzono spotkanie na placu strażackim; Rumkowski i inni przywódcy getta mieli zamiar poinformować o
Deportacja dzieci, 1942 rok.
ostatnich ustaleniach. Tysiące ludzi przyszło ich posłuchać. Bez ogródek
powiedziano zgromadzonym, że w oparciu o nowo wydane rozkazy wszystkie dzieci poniżej dziesiątego roku życia będą
wysłane z getta; deportacja zacznie się następnego dnia.
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Zabrali dzieci
Tydzień później deportacje się skończyły, zniesiono godzinę policyjną,
rozdzielono żywność, a nazistowski szef getta, Hans Biebow rozkazał
wszystkim wracać do pracy. W wyniku akcji wywieziono piętnaście
tysięcy osiemset pięćdziesiąt dziewięć osób: dzieci, ludzi starych i chorych, a ponad sześćset osób zastrzelono w trakcie jej przeprowadzania. Prawie każda rodzina straciła dziecko, bądź starszych krewnych.
Po tym wydarzeniu ludzie przez dłuższy czas byli w szoku i nie mogli
otrząsnąć się po poniesionej stracie.
Getto było teraz jednym wielkim obozem pracy niewolniczej. Zostali
tylko silni i sprawni, którym rozkazano pracować jeszcze ciężej.

Ludzie czekający na deportację.

Wiosną 1944 roku Niemcy czuli narastającą presję. Armia sowiecka przesuwała się coraz bardziej na zachód, siły sprzymierzone wylądowały w Normandii na francuskim wybrzeżu. Różne delegacje nazistowskie przybywały do getta, aby zbadać, czy jest opłacalne. Wkrótce Rumkowskiemu rozkazano ponownie przygotować listy i kiedy wprowadzono godzinę
policyjną, przypomniało to mieszkańcom getta wrześniowe dni, kiedy z ich rodzin zabierano dzieci i osoby starsze. Tym
razem trudniej było przeprowadzić spis. Naziści próbowali wywabiać ludzi z kryjówek, obiecując jedzenie, a ponieważ
mieszkańcy getta byli potwornie wygłodzeni, poddawali się i zgłaszali z własnej woli.
Potem, w połowie czerwca 1944 roku, nadszedł telegram od najwyższych władz SS. Heinrich Himmler, szef SS powiadomił Artura Greisera, namiestnika Kraju Warty, o likwidacji getta. Szef Gestapo, dr Otto Bradfisch rozkazał Rumkowskiemu wybrać pięćsetosobowe grupy ludzi, które będą wysyłane do Niemiec do porządkowych prac po bombardowaniach
przeprowadzonych przez aliantów. Padało wiele obietnic tylko po to, aby ludzie zgłaszali się na ochotnika. Rodzinom
powiedziano, że mogą wyruszać razem, zabierając ze sobą dzieci, które nadają się do pracy. Obiecywano im, że będą mogli
pisać listy do krewnych i otrzymają żywność bez stania w kolejkach. Około tysiąca osób wysyłano w każdy poniedziałek,
środę i piątek. Pozwolono im zabrać ze sobą piętnaście kilogramów bagażu, w tym poduszkę i koc oraz jedzenie na dwa,
trzy dni.
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Życie w łódzkim getcie
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Hans Biebow, niemiecki zarządca getta, aby przekonać ludzi,
że transporty naprawdę są kierowane do Niemiec, postanowił, że każdy będzie mógł sprzedać rzeczy, których ze sobą nie
weźmie i otrzyma za nie zapłatę w niemieckiej walucie, ,,aby
mógł skorzystać z pieniędzy po przyjeździe do niemieckich
miast”.
Zebranie tysiąca ludzi na każdy transport okazało się bardzo
trudne. Wkrótce rozpoczęto przeszukiwania domów, aby
pojmać każdego, kto zapewni wypełnienie limitu.
Miesiąc później w połowie lipca, wszystkie deportacje zostały
wstrzymane. Zebranych wcześniej wypuszczono. Rumkowski
jeździł po getcie, przekazując radosną wiadomość. Wszyscy
się cieszyli, wymieniali uściski, mając nadzieję, że nie będzie
już więcej żadnych wywózek.

Plakat z ogłoszeniem Gestapo z 17 sierpnia 1944 roku nakazujący
ewakuacje z wyznaczonych miejsc w getcie

Ale radość trwała krótko. Po paru dniach miało miejsce kilka niepokojących zdarzeń. Bardzo skrupulatnie przeprowadzono rejestrację wszystkich Żydów, którzy pozostali w getcie. Niemieckie firmy, które dostarczyły urządzeń do fabryk działających w getcie, zażądały ich odesłania z powrotem do Niemiec. Z gazety Litzmanstadter Zeitung, którą przeszmuglowano
do getta, z radia, które było ukrywane przed Niemcami, można było się dowiedzieć, że Armia Czerwona posuwa się na
zachód, a Warszawę zajęły siły sowieckie. Słychać było nawet alianckie samoloty przelatujące nad Łodzią.
Wówczas nadszedł rozkaz wpisywania się do transportu. Głodujący ludzie nie zgłaszali się do wyznaczonych punktów i
to pomimo obietnic, że dostaną żywność. Hans Biebow odwiedzał fabryki dla zwerbowania ochotników wśród pracowników. Obiecywał: ,,Nie spadnie wam włos z głowy. Będę wam towarzyszył. Przez cztery i pół roku byliśmy razem w getcie
i nie skrzywdziłem was”. Ale nic nie pomagało, nikt nie dawał się omamić słodkimi słówkami. Pociągi stały prawie puste.
Wtedy Niemcy zdecydowali, że będą zamykać getto partiami; wskutek tego coraz bardziej się ono zmniejszało.
Mieszkańcy próbowali się ukryć, korzystając z każdego możliwego sposobu. Szukali czegoś do zjedzenia i jedli wszystko, cokolwiek znaleźli, czekając na sowiecką armię, która ich oswobodzi. Wyglądali zakończenia wojny. Niemieckie
dowództwo zdecydowało o przeprowadzaniu łapanek , aby zapędzić ludzi do czekających na nich pociągów. Dzień po
dniu pociągi wyruszały do Auschwitz-Birkenau, pod koniec sierpnia prawie siedemdziesiąt tysięcy ludzi zostało tam
wysłanych i getto było praktycznie opustoszałe. Zostały tylko dwie małe grupy złożone z mniej niż tysiąca pięciuset
osób. Jedna grupa została wysłana do obozu pracy w Niemczech, druga dostała zadanie posprzątania getta. Rumkowski i
jego rodzina opuścili getto jednym z ostatnich transportów do Auschwitz-Birkenau, gdzie wszyscy zostali zamordowani.
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