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Niemcy, podobnie jak
w innych polskich mias−
tach, zaczęli realizować
stopniowy plan oddziele−
nia obywateli pochodze−
nia żydowskiego od reszty
mieszkańców Tarnowa.
Rozwiązali samorząd gmi−
ny żydowskiej i na to miej−
sce powołali w listopadzie
1939 r. Judenrat (Radę Ży−
dowską), która w pełni
miała wykonywać polece−
nia władz okupacyjnych.
Wewnętrzne siły policyjne,
(Jüdischer Ordnungs−
dienst) zostały powołane
na polecenie gestapo 16 października 1941 r., już po wyznacze−
niu granic tzw. żydowskiej dzielnicy mieszkalnej 3.

Początkowo większość tarnowskich Żydów łudziła się, że
mimo restrykcji ze strony niemieckich nazistów uda się przeżyć
wojnę i okupację. Wiosną 1940 r. na żądanie władz okupacyjnych
tarnowscy Żydzi zebrali pół miliona złotych i przekazali Niem−
com w formie haraczu, licząc na złagodzenie restrykcji.

Złowrogą zapowiedź prawdziwych intencji Niemców przy−
niósł 9 listopada 1939 r., ogłoszony dniem „żałoby państwowej
Narodowo – Socjalistycznej Niemieckiej Partii Robotniczej“.
Nakazano zamknięcie z tego powodu wszystkich w mieście
zakładów pracy, zaś Żydom zabroniono przebywania w cen−
trum Tarnowa. W tym dniu Niemcy zdewastowali i spalili niemal
wszystkie z czterdziestu domów modlitw, w tym dwie najwięk−
sze synagogi Starą i Nową (Jubileuszową). Represje religijne wo−
bec Żydów zaczęły się nasilać w następnych miesiącach. W czer−
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A słońce świeciło i nie wstydziło się...

Zagłada tarnowskich Żydów

W 1939 roku społeczność żydowska Tarnowa liczyła około
25 tysięcy mieszkańców, czyli blisko połowę ludności miasta.
W miesiącach poprzedzających wybuch wojny do miasta napły−
nęła fala żydowskich uciekinierów z Zachodu. W pierwszych
dniach września wielu tarnowskich Żydów ruszyło wraz falą
uciekinierów na wschód i znalazło się na terenach okupowanych
przez Związek Radziecki.

Już w pierwszym dniu po zajęciu miasta przez wojska nie−
mieckie, 8 września ukazały się zarządzenie porządkowe wpro−
wadzające m.in. szczególne ograniczenia wobec Żydów, na po−
czątku głównie ekonomiczne. Zablokowano m.in. konta bankowe
Żydów, większe przedsiębiorstwa żydowskie przejęli w zarząd
komisarze niemieccy.

Niemcy zabronili przekazywania w jakiejkolwiek formie
nieruchomości żydowskich innym właścicielom1. Kolejne nakazy
wprowadziły obowiązek oznaczenia (gwiazdą Dawida) sklepów
i lokali gastronomicznych należących do Żydów i nałożyły na nich
obowiązek pracy. Komisarz wojskowy miasta Ernst Kundt nakazał
tarnowskim Żydom noszenie białych opasek z naszytą gwiazdą
Dawida, zanim taki nakaz zaczął obowiązywać w całej General−
nej Guberni (od 18 listopada). Obowiązek „znamionowania Ży−
dów“ dotyczył osób w wieku powyżej 12 lat, przy czym obwiesz−
czenie określało, że: „Żydem jest ten, który był lub jest wyznania
mojżeszowego i każdy, którego ojciec lub matka byli wyznania
mojżeszowego“2.
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chód od ul. Brodzińskiego“. Z zachodniej części miasta władze
okupacyjne stopniowo wysiedlały zamożniejszych Żydów i rek−
wirowały ich mieszkania, często z wyposażeniem. W paździer−
niku 1941 r. wyraźnie już oddzielono dzielnicę żydowską usta−
lając przejścia do części zachodniej: Bramą Pilzneńską oraz ulicami
Mickiewicza i Lipową po stronie północnej i ulicą Narutowicza
po stronie południowej 5.

11 czerwca 1942 roku Niemcy przeprowadzili w Tarnowie
pierwszą „akcję przesiedleńczą“. Nakazali osobom wyznaczonym
„do przesiedlenia“ zabrać ze sobą paczkę o wadze do 10 kg, nas−
tępnie spędzono wszystkich na Rynek, gdzie musieli klęczeć przez
kilka godzin. Około 3,5 tysiąca osób Niemcy przeprowadzili uli−
cami na dworzec kolejowy i odtransportowali do obozu zagłady
w Bełżcu. Kilka tysięcy
rozstrzelali na tarnow−
skim cmentarzu żydow−
skim.

Jeszcze większy za−
kres miała powtórna
„akcja przesiedleńcza“
15 czerwca 1942 r., pod−
czas której niemieccy op−
rawcy wywieźli do lasu
Buczyna w Zbylitowskiej
Górze około 6 tysięcy ko−
biet, starców i dzieci,
gdzie ich rozstrzelali i za−
kopali w zbiorowych mo−
giłach. Do obozu w Beł−
żcu wywieźli w tym
dniu około 10 tys. tar−
nowskich Żydów.

wcu 1940 r. niemieccy żołnierze urządzili na Rynku publiczne
niszczenie żydowskich szat modlitewnych i pism religijnych.
Wydano też zakaz uboju rytualnego oraz noszenia pejsów i bród
uzasadniając to względami sanitarnymi.

W pierwszych miesiącach okupacji władze niemieckie tylko
sporadycznie ograniczały Żydom swobodę poruszania się po
mieście 4, jednak wszelkie wyjazdy poza Tarnów mogły się odby−
wać tylko za przepustką wydawaną za pośrednictwem Judenratu.

W 1941 r. zaczęły się ukazywać kolejne zakazy. Najpierw wy−
znaczono chodniki, przy głównych ulicach, po których Żydom nie
wolno było chodzić, następnie zakaz rozszerzono na „dzielnice
położone na północ od ulic Krakowskiej i Wałowej oraz na za−


