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Den tyska arméns invasion av Polen den 1 september chockade den polska befolkningen. Förbanden hade fått order av
Adolf Hitler att vara hänsynslösa och grymma. Liksom flertalet andra polska städer utsattes Oświęcim för kraftigt bombardemang och våg efter våg av flyktingar började fly österut,
bort från frontlinjen.
Sovjetunionen och Tyskland hade ingått en pakt och lovat att
inte angripa varandra utan i stället dela upp landområdena.
Den 17 september inledde Röda armén sin invasion av
Polen österifrån. Från oktober 1939 befann sig 35 miljoner
polacker, bland dem 3,2 miljoner polska judar, under tysk
eller sovjetisk ockupation.
Bomber faller över Polen i september 1939.

© M. Ganobis samling

Den tyska armén tågade in i Sosnowiec den 4 september.
Offentliga avrättningar förekom regelbundet, liksom skottlossning mot lägenhetsfönster för att sprida skräck. Ockupationen av Oświęcim inleddes den 9 september.
Sosnowiec och Oświęcim, som tyskarna kallade Auschwitz,
införlivades i det tyska Tredje riket. Förtyskandet av staden
och etableringen av lägret Auschwitz var två anledningar till
att polska kristna deporterades till de ockuperade östra delarna av Polen, och att judarna tvångsförflyttades till centralgettot i Sosnowiec-Środula.
Genom beslutet att upprätta koncentrationslägret
Auschwitz våren 1940 förändrades Oświęcim för all
framtid. Från juni 1940 fungerade det som ett internerings- och tvångsarbetsläger för politiska fångar och krigsfångar. 1942 började man använda Auschwitz II-Birkenau
som ett förintelseläger avsett för massmord av Europas
judar.
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Judar deporteras från Oświęcim.

Det fanns planer på att göra Oświęcim till en “idyllisk
tysk bosättning” utifrån nazistiska idéer. Arkitekter fick i
uppdrag att bygga om staden för att betjäna personalen
som arbetade i koncentrationslägret Auschwitz. I närområdet fortsatte även expansionen av tyska industrikomplex.

Ingången till Auschwitz, maj 1945.
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I november 1939 använde tyskarna sprängmedel för att förstöra
den Stora synagogan. Man beordrade Judenrat, ett av nazisterna
skapat judisk råd, att riva resten av byggnaden. Om ordern inte
verkställdes skulle församlingen straffas hårt:

   Under natten mellan den 29 och 30 november
brändes den lokala judiska synagogan ned. Endast väggarna står kvar. På grund av sin höjd och de här rådande
ostvindarna hotar synagogans bakre gavel att falla över
huset nedanför, och utgör därigenom en direkt livsfara
för de människor som bor där.
   Gaveln måste ovillkorligt och genast rivas åtminstone ner till bottenvåningen.

   Till följd av synagogans nedbränning hotar den bakre
gaveln att kollapsa, varigenom människoliv hotas.
   Jag uppmanar er härmed att omedelbart riva gaveln
till en höjd av 2,5 meter räknat från trottoaren.
  

Underlåtenhet att följa denna order kommer att

leda till att det nödvändiga arbetet utförs på församlingens bekostnad och till att församlingen kan förvänta sig
ett strängt straff.

I dokumentet ger tyskarna det judiska rådet en order om att de
själva ska riva resterna av den Stora synagogan.
© Auschwitz Judiska Center

1940 tvingade nazisterna fångar från Auschwitz att rensa bort
spillrorna. Samma år omvandlades den kristna församlingens
byggnad till en polisstation för Gestapo. Under åren som följde
förstördes den judiska begravningsplatsen och gravstenarna
användes som vägbeläggning.
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Fångar från Auschwitz tvingas rensa bort spillrorna av synagogan.

I Oświęcim etablerades inget formellt getto, däremot förflyttade man den judiska befolkningen till stadens centrum. Från
hösten 1940 till våren 1941 deporterades den judiska befolkningen till olika läger för att utföra tvångsarbeten. Den sista
gruppen skickades till gettot i Sosnowiec-Środula i april 1941.

Judar deporteras från Oświęcim till Sosnowiec 1941.
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Livet i Sosnowiec getto
I Sosnowiec märktes den nya regimens terrormetoder redan under de första dagarna av ockupationen. Den Stora synagogan i staden brändes och ett
dussintal av de kristna och judiska invånarna avrättades offentligt.

Judar med armbindel med davidsstjärnan tvingas sopa gatorna i Bedzin, nära
Sosnowiec.
© Yad Vashem

I mitten av september 1939 fick alla judar order
om att registrera sig hos lokala domare. Tyskarna
skapade en atmosfär av rädsla och skräck för att
kontrollera och utnyttja befolkningen. Terrorisering och förödmjukelse av judar blev vardagsrutin.
Bland annat rakade man av skägget på religiösa
män, lät judar utföra förnedrande tvångsarbeten
och beslagtog judisk egendom. I november 1939
tvingades alla judar bära en vit armbindel med en
davidsstjärna.
Det växande antalet tyska industrialister och
administratörer, som kom för att tjäna pengar på
kriget, dominerade staden. För att upprätthålla
gettonas inre ordning beordrade tyskarna att ett
judiskt råd, Judenrat, och en judisk polisstyrka
skulle bildas.

Medlemmar av det judiska rådet, Judenrat.
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Tyskarnas plan var att skapa ett centralgetto i Sosnowiec
för judarna i Silesia (Schlesien). Därför deporterades ett
stort antal judar från andra platser i regionen dit. I april
1941 befann sig mer än 6 500 judar från Oświęcim i Sosnowiec. Det judiska rådet beordrades att skapa ett system för
arbetsfördelning så att judar kunde sändas till olika tvångsarbetsläger i Nazityskland, eller få arbetstillstånd i någon
av de primitiva verkstäderna i Sosnowiec.

Judar från södra delar av Sosnowiec deporteras till gettot.
© U. S. Holocaust Memorial Museum, med tillstånd av
William och Helen Luksenburg

Överbefolkningen bidrog till en försämring av de sanitära
förhållandena, och matransoneringen ledde till svält. Den
gamla judiska staden Sosnowiec var för alltid borta, och
ersattes med den förtyskade Sosnowitz.

Syverkstad i Soscnowiecs getto, 1941.
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