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Joanna Wieczorek 

 

Scenariusz lekcji historii/koła historycznego 
 

Temat: Historia piotrkowskiego getta 

 

Cel główny lekcji: 

 zapoznanie uczniów z historią pierwszego getta w Europie; 

 

Cele operacyjne: 

Uczeń 

 zna historię dziejów Żydów piotrkowskich;  

 zna pojęcia: getto, holokaust, opaski z gwiazdą Dawida, eksterminacja, obozy 

zagłady, strona aryjska, ŻOB; 

 zna topografię getta piotrkowskiego; 

 potrafi scharakteryzować zjawiska występujące w getcie, takie jak: głód, 

bezdomność, masowa śmierć, izolacja, opór cywilny i zbrojny,  

 wie, kim byli: Szymon Warszawski, Janusz Korczak, Irena Sendlerowa, 

Mordechaj Anielewicz;  

 uczy się tolerancji dla innych narodów, postaw, poglądów, religii; 

 Zainteresowanie uczniów regionem, /i jego historią/ w którym żyją. 

 

Metody i formy pracy: 

 Rozmowa nauczająca. 

 Praca w grupie. 

 Analiza dokumentów, planu miasta. 

 

Tok lekcji: 

1. Nauczyciel podaje temat i przedstawia krótko historię Żydów w Piotrkowie Trybunalskim. 

2. Prosi o odczytanie wiersza z relacji Auschwitz Czy to jest człowiek  /Primo Leviego/.  

Pytania nauczyciela:  

 Czy wiersz zobowiązuje czytelnika do pamiętania i przekazywania dalej 

świadectwa z obozów zagłady? 

 Dlaczego i dla kogo takie świadectwo jest potrzebne? 

3. Praca ze źródłem.  

 Przypomnienie uczniom zasady pracy w grupach.  

 Podział uczniów na cztery zespoły. 

 Przedstawienie  wyników pracy. 

4. Podsumowanie zajęć i wnioski. 

5. Rozwiń myśl Anny Frank: Wbrew wszystkiemu wierzę jeszcze, że ludzie są w głębi serca 

naprawdę dobrzy. 
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Krótka historia Żydów w Piotrkowie Trybunalskim 

Gmina żydowska w Piotrkowie powstała w XVI wieku. Żydzi osiedlali się 

początkowo za murami miasta w okolicy zamku królewskiego. Tereny te podlegały 

jurysdykcji starosty piotrkowskiego. Z upływem czasu gmina powiększała się. Przez 

długi czas nie miała jednak swojej bożnicy ani cmentarza. Zmarłych wyznania 

mojżeszowego grzebano początkowo na cmentarzu w Rozprzy. Dopiero w 1679 roku 

Jan III Sobieski wydał przywilej zezwalający piotrkowskim Żydom na budowę 

pierwszej synagogi i cmentarza na terenie tzw. Wielkiej Wsi. To właśnie tu powstała 

dzielnica żydowska. Na mocy przywilejów królewskich Żydzi uzyskali też prawo 

powoływania własnego samorządu. Etniczna i religijna odrębność tej dzielnicy 

zachowywała się aż do wybuchu II wojny światowej. W końcu XVIII i na początku XIX 

w. tereny te oficjalnie określano mianem „Żydowskie Miasto Piotrków”. Mimo 

odrębności etnicznej, wielu Żydów traktowało Polskę jak ojczyznę. Brali udział w 

powstaniach narodowych, służyli w polskim wojsku, modlili się za pomyślność 

ojczyzny. Określali się mianem Polaków wyznania mojżeszowego. Pierwsza drewniana 

synagoga zbudowana na mocy wspomnianego przywileju królewskiego, uległa 

dewastacji podczas antysemickich rozruchów wznieconych przez uczniów 

piotrkowskich kolegiów w 1740 r. Kolejna wybudowana została dopiero w latach 1791 

– 1793. Tzw. „Wielka Synagoga” powstała wg projektu Dawida Friedlandera ze 

środków Mojżesza Kocyna. Brak miejsca na cmentarzu w pobliżu synagogi sprawił, że 

pod koniec XVIII w. założony został nowy na gruntach podmiejskich. 

 Na początku XIX wieku bogaci Żydzi zaczęli wykupywać działki budowlane 

 i kamienice na terenie Starego Miasta. W podupadłym i zniszczonym przez klęski 

żywiołowe mieście, to właśnie Żydzi rozpoczęli pierwsze inwestycje przemysłowe 

przyczyniając się do rozwoju gospodarczego miasta. Zajmowali się głównie handlem  

i rzemiosłem. Byli też właścicielami browaru, destylarni, cegielni, fabryki fajansu, 

młynów. Od 1861 roku przedstawiciele gminy żydowskiej wchodzili w skład władz 

miejskich. W okresie międzywojennym ludność żydowska w Piotrkowie stanowiła 

niemal czwartą część ogółu mieszkańców. Gmina była dobrze zorganizowana. 

Posiadała własne szkoły, szpitale, stowarzyszenia społeczne i kulturalne. Działały 

liczne ugrupowania polityczne: Polej Sion, Aguda, Bund i inne. Żydzi brali czynny 

udział życiu kulturalnym miasta.  

W Piotrkowie ukazywało się 9 tygodników żydowskich wydawanych  

w tutejszych drukarniach. Żydowskie zakłady poligraficzne wydawały ponadto wiele 

polskich książek i gazet, a w okresie I wojny światowej tysiące druków ulotnych 

 i wydawnictw patriotycznych.  

Lata II wojny światowej przyniosły wiele cierpień żydowskiej ludności 

Piotrkowa. Już na przełomie września i października niemieckie władze okupacyjne 

zdecydowały o utworzeniu pierwszego na terenie okupowanej Europy getta – 

zamkniętego skupiska ludności żydowskiej.  

/Źródło informacji: Paweł Kendra, Piotrkowscy Żydzi.../ 
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Czy to jest człowiek / Primo Levi/ 

Wy, którzy żyjecie bezpiecznie 

W waszych ciepłych domach, 

Wy, którzy wracając wieczór 

Zastajecie ciepły posiłek i przyjazne twarze; 

Zastanówcie się, czy jest człowiekiem  

Ten co pracuje w błocie, 

Co nie zna spokoju, 

Co walczy o połówkę chleba, 

Co umiera bez żadnego powodu. 

Zastanówcie się, czy to jest kobieta 

Bez włosów i bez nazwiska, 

Z pustką w oczach i wyschłym łonem, 

Jak zimowa żaba, 

I nie ma już siły, by pamiętać. 

Pomyślcie, że tak było: 

Przekazuję wam te słowa. 

Wyryjcie je w swoim sercu, 

Siedząc w domu, idąc ulicą, 

Kładąc się spać i wstając;  

Powtórzcie je swoim dzieciom.  

Albo niech się zawali wasz dom, 

Niech was porazi choroba, 

Wasze potomstwo niech odwróci od was twarz. 
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SŁOWNIK POJĘĆ 
 

Akcja deportacyjna – operacja, której celem była deportacja lokalnej społeczności 

żydowskiej do obozu zagłady. W zależności od wielkości wspólnoty akcja trwała od jednego 

do kilku dni lub nawet tygodni. 

 

Aryjczyk – 1) członek starożytnego ludu azjatyckiego uważanego dawniej za przodka 

wszystkich ludów indoeuropejskich; 2) w ideologii nazistowskiej Aryjczycy stanowili odrębną 

– wyższą – rasę, do której nie zaliczali się m.in. uważani za podludzi Żydzi. (zob. też nazizm). 

 

Aryjska strona, druga strona – w żargonie okupacyjnym część miasta niewłączona do getta. 

Żydom, którzy przebywali poza gettem, groziła kara śmierci, dlatego po „aryjskiej stronie” 

musieli się albo ukrywać, albo używać „aryjskich” papierów.  

 

Aryjskie papiery, fałszywe papiery – fałszywe dokumenty tożsamości takie jak kenkarta 

(niem: Kennkarte – legitymacja) czy metryka. Umożliwiały one Żydom funkcjonowanie po 

tzw. aryjskiej stronie.  

 

Asymilacja – przystosowanie się do warunków zewnętrznych. W przypadku ludności 

żydowskiej asymilacja oznaczała odejście całkowite lub częściowe od tradycji, odrzucenie 

tradycyjnego wyglądu (chałaty, nakrycia głowy, pejsy) i języka jidysz, oraz przejęcie 

obyczajów i kultury kraju, w którym przebywali. Niski stopień zasymilowania (np. znajomość 

wyłącznie języka jidysz, jakim posługiwali się wschodnioeuropejscy Żydzi) utrudniał 

uratowanie się z Zagłady. 

 

Dobry i zły wygląd, tzw. aryjski i semicki wygląd – wygląd zewnętrzny, który w świetle 

pseudonaukowych nazistowskich podziałów rasowych świadczył o przynależności do danej 

rasy. Aryjczycy mieli się odznaczać między innymi blond włosami i niebieskimi oczami, 

natomiast Żyda rzekomo można było rozpoznać m.in. po ciemnych włosach i oczach oraz 

dużym nosie.  

 

Eksterminacja – masowa zagłada, ludobójstwo. 

 

Gestapo, Geheime Staatspolizei – tajna policja polityczna III Rzeszy utworzona w 1933 r., od 

1939 r. podlegała Głównemu Urzędowi Bezpieczeństwa Rzeszy (RSHA). Naczelnym zadaniem 

gestapo było ugruntowanie reżimu hitlerowskiego i zwalczanie opozycji. Od 1934 r. istniał w 

gestapo referat ds. żydowskich. Kierujący nimi Adolf Eichmann był w znacznej mierze 

odpowiedzialny za realizację planu tzw. ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej. 

 

Getto – wydzielony obszar miasta, gdzie przymusowo osiedlano mniejszości narodowe lub 

religijne (przeważnie Żydów) w celu odseparowania ich od reszty społeczeństwa 

(gettoizacja); podczas II wojny światowej miejsca przymusowej izolacji Żydów.  
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W miejscowościach na trasach wiodących do obozów zagłady naziści utworzyli tzw. getta 

tranzytowe, gdzie przywożono Żydów europejskich. Pobyt w nich był etapem pośrednim przed 

wysłaniem do obozów zagłady. Po zakończeniu masowych deportacji dotychczasowe getta 

przekształcano w tzw. getta szczątkowe lub tworzono tzw. getta wtórne, gdzie Żydzi mogli 

legalnie przebywać. Miało to skłonić ukrywające się osoby do ujawnienia. Bardzo szybko 

jednak getta wtórne zostały zlikwidowane, a ich mieszkańcy wymordowani. 

 

Holokaust (Holocaust) – termin przyjęty dla określenia wymordowania 5,8 mln europejskich 

Żydów w latach II  wojny  światowej.  Pochodzi  z  greckiego  słowa  holokaustikós,  

oznaczającego  ofi arę  całopalną  składaną w świątyni. Odrzucany jest przez wielu badaczy 

 i teologów żydowskich ze względu na kontekst religijny. W języku hebrajskim stosuje się 

słowo Szoah (Shoah), co oznacza wielką katastrofę, nieszczęście o niewyobrażalnych 

rozmiarach. W języku polskim również częściej używa się wyrażenia – „zagłada Żydów” lub 

pisanego dużą literą słowa „Zagłada”. 

 

Nazizm (hitleryzm) – skrajna postać faszyzmu niemieckiego, która rozwinęła pseudonaukowe 

teorie rasizmu i antysemityzmu. Podstawowym założeniem nazizmu było przekonanie  

o wyższości rasy aryjskiej nad pozostałymi. Ważny jego element stanowiła teoria tzw. 

przestrzeni życiowej (Lebensraum), zakładająca konieczność uzyskania nowych terenów 

osiedleńczych dla Niemiec. Zamierzano ją zdobyć kosztem „ludności niższej rasowo”, np. 

Słowian. Teoria nazistowska zakładała też eksterminację grup uważanych za „podludzi”, np. 

Cyganów i Żydów. 

 

„Oneg Szabat” – z hebrajskiego: sobotnia radość. Kryptonim konspiracyjny Archiwum Getta 

Warszawskiego. Utworzone w 1940 r. i kierowane przez historyka Emanuela Ringelbluma, 

gromadziło dokumenty i sporządzało raporty dotyczące losów i zagłady Żydów w latach II 

wojny światowej. Dzieje archiwum dzielą się na okresy związane z etapami hitlerowskiej 

polityki wobec Żydów: eksterminacji pośredniej (w gettach) i bezpośredniej (w obozach 

zagłady). W pierwszym okresie (do 1942 r.) archiwum zbierało wszelkie materiały dotyczące 

położenia ludności cywilnej: dokumenty władz okupacyjnych i żydowskich rad działających  

w gettach (judenratów), prasę, materiały autobiograficzne i utwory literackie, w drugim (od 

lutego/marca 1942 r.) pracownicy „Oneg Szabat” gromadzili informacje i opracowywali 

raporty na temat eksterminacji Żydów. 

 

Opaski z gwiazdą Dawida – Od 1 grudnia 1939 r., na mocy rozporządzenia gubernatora 

Hansa Franka, wszyscy Żydzi w GG powyżej dwunastego roku życia byli zobowiązani do 

noszenia na prawym ramieniu opaski z gwiazdą Dawida. W III Rzeszy i na terytoriach 

wcielonych funkcję tę pełniła żółta łata naszywana na ubraniu. Były to elementy tzw. rasowej 

polityki niemieckiej, dzielącej ludzi wedle pochodzenia etnicznego, tak np. polscy robotnicy 

przymusowi w III Rzeszy musieli nosić naszytą na ubraniu łatę z literą „P” („Polak”, niem. 

„Pole”), Cyganom zaś naszywano znak z literą „Z” („Cygan”, niem. „Zigeuner”). 

  

Ostateczne rozwiązanie, plan ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej (niem. 

Endlösung) – plan zagłady wszystkich Żydów europejskich. Na konferencji w Wannsee 20 
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stycznia 1942 r. określono zasady współdziałania policji i SS oraz organów administracji 

państwowej przy realizacji działań mających na celu schwytanie, skoncentrowanie oraz 

przetransportowanie Żydów do obozów zagłady. Zamierzano wymordować ok. 11 mln osób – 

kobiet, mężczyzn i dzieci. Ostatecznie zginęło blisko 6 mln. 

 

Pomoc indywidualna – pomoc udzielana Żydom przez osoby prywatne bez wsparcia 

organizacji. Polegała najczęściej na przechowywaniu uciekinierów, dostarczaniu żywności, 

dokumentów, pomocy medycznej oraz innych niezbędnych do życia środków.  

 

Pomoc zorganizowana – pomoc udzielana przez najróżniejsze instytucje, partie polityczne, 

organizacje społeczne i wojskowe, a także Kościół. Szczególną rolę w udzielaniu pomocy 

odegrała „Żegota” – konspiracyjna Rada Pomocy Żydom przy Pełnomocniku Rządu na Kraj. 

W ramach pomocy zorganizowanej m.in. znajdowano schronienie dla ukrywających się 

Żydów, umieszczano w sierocińcach, klasztorach i rodzinach polskich żydowskie dzieci, 

dostarczano fałszywe dokumenty itp. 

 

Szoah – patrz Holokaust. 

 

Sprawiedliwy wśród Narodów Świata – tytuł przyznawany przez Instytut Yad Vashem w 

Jerozolimie od 1963 r. instytucjom i osobom bezinteresownie ratującym Żydów w okresie II 

wojny światowej. Sprawiedliwi otrzymują medal z napisem „Kto ratuje jedno życie – ratuje 

cały świat”. Dawniej wiązał się z tym zaszczyt zasadzenia drzewa w alei Sprawiedliwych  

w Jerozolimie, obecnie z powodu braku miejsca Sprawiedliwi są upamiętniani tabliczkami  

z nazwiskiem. Dotychczas wyróżniono tytułem ponad 20 tys. osób, reprezentujących 41 

narodowości; wśród nich najliczniejszą grupę, ponad 6 tys., stanowią Polacy. Z powodu 

skomplikowanych procedur nadawania tytułu tylko nieliczni pomagający zostali 

uhonorowani. 

 

Szantażyści i szmalcownicy – osoby wymuszające opłaty na ukrywających się Żydach oraz 

pomagających im Polakach. Często były to jednostki wywodzące się ze świata przestępczego. 

Nazwa „szmalcownik” pochodzi od żargonowego określenia pieniędzy: szmalec. Działalność 

szmalcowników, polegająca na wymuszaniu pieniędzy w zamian za milczenie, była surowo 

potępiana przez Polskie Państwo Podziemne. Zdarzały się wypadki wykonania w imieniu 

państwa polskiego wyroków śmierci na szmalcownikach. 

 

„Żegota”, Komitet im. Konrada Żegoty – kryptonim Rady Pomocy Żydom przy Pełnomocniku 

Rządu na Kraj – polskiej organizacji podziemnej, powstałej we wrześniu 1942 r. Za 

inicjatorkę utworzenia organizacji pomagającej prześladowanej ludności żydowskiej uchodzi 

katolicka pisarka Zofi a Kossak-Szczucka. Prezesem Rady był Julian Grobelny „Trojan”. 

Podstawowym zadaniem „Żegoty” było niesienie pomocy zagrożonej zagładą ludności 

żydowskiej, m.in. wyszukiwanie odpowiednich lokali dla ukrywających się po „aryjskiej 

stronie”, ratowanie dzieci poprzez wyprowadzanie ich z getta i umieszczanie w sierocińcach, 

domach zakonnych lub u indywidualnych opiekunów, wydawanie ulotek nakłaniających 

Polaków do udzielania pomocy Żydom, organizowanie siatki zaufanych lekarzy gotowych 
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nielegalnie leczyć żydowskich pacjentów, przekazywanie pieniędzy na bieżące potrzeby 

ukrywających się Żydów i pomagających im Polaków. Źródłem finansowania  

„Żegoty” był rząd RP w Londynie oraz organizacje żydowskie. Działalność „Żegoty” 

pozwoliła przetrwać okupację wielu Żydom, szczególnie dzieciom. 

 

Żyd – 1) potomek starożytnego ludu Izraelitów; 2) wyznawca judaizmu; 3) według 

żydowskiego prawa religijnego, człowiek, który urodził się z matki Żydówki; 4) w świetle 

ustaw hitlerowskich uważano za Żyda osobę, która miała przynajmniej dwoje lub troje 

żydowskich dziadków, przy czym nie miało znaczenia ani wyznanie tej osoby, ani stopień 

zasymilowania. Funkcjonowało też pojęcie „mieszańca” (niem. Mischling), z tym, że byli oni 

na ogół traktowani na równi z osobami uznanymi za „Żydów”. Niemcy klasyfikowali czasem 

jako Żydów ludzi, którzy ani we własnym mniemaniu, ani w oczach wyznawców religii 

mojżeszowej Żydami nie byli. 

/Źródło informacji: Polacy ratujący Żydów w czasie II wojny światowej. Materiały dla nauczycieli, Warszawa 

2008, s. 16-20. 
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Grupa I 

 (…) Pierwsze w Polsce getto dla ludności  żydowskiej założone zostało   

w oparciu o rozporządzenie nadburmistrza i zarazem komisarza miasta Piotrkowa   

z dnia 5 X 1939 r. mieściło  się  w 182 domach o łącznej liczbie 4 178 izb. 

Obejmowało swym zasięgiem 28 ulic i zlokalizowane zostało następująco:  

ul. Jerozolimska 1-159, ul Mała 1-7, ul. Krzywa 1-28, ul. Spacerowa 7-8,  

ul. Rzemieślnicza 1-33, ul Litewska 1-26, plac Litewski 1-14, ul. Oddzielna 2-32,  

ul. Wiejska 1-16, ul. Piłsudskiego 1 początkowa do nr 33 (obecnie ul. Wojska 

Polskiego), ul. Zamkowa 1-24, ul. Garncarska 1-28, ul. Pereca 2-17, ul. Leonarda 1-

20,  ul. Starowarszawska 1-35, ul. Zamurowa 1-16, ul. Farna 1-8, plac Czarnieckiego 

2-8, ul. Łazienna Mokra 1-6, ul. Konarskiego 1-4, plac Trybunalski 1-12, ul. Rwańska 

1-5, ul. Rycerska 5-12, ul. Sieradzka 1-10, ul. Szewska 1-10, plac Niepodległości 2-7, 

ul Nadrowy 2-6, ul. Wspólna 1-9.  

 Rozporządzeniem starosty Bussa z dnia 23 X 1939 r. do getta włączono 

dodatkowo ulice Limanowskiego nr 1-20, Obrytkę (całą) oraz z ulicy Piłsudskiego 

dołączono numery od 35 do 65 nadto w końcu października włączono do getta   

ul. Curie Skłodowskiej nr 1-20 (…).  

 Jednocześnie z określeniem granic terytorialnych okupacyjne władze 

hitlerowskie określiły (…) sposób oznaczenia granic getta oraz nakazały ewidencję 

ludności żydowskiej. Określano to w sposób następujący. Przy wejściu i wylocie 

wszystkich ulic, przy których leżą posesje należy wstawić szyldy wysokości 40x 60 cm, 

na których białymi literami ma widnieć na niebieskim tle napis  ,,Ghetto”! W górnej 

części szyldu należy zamieścić czarną trupią czaszkę wielkości 25 cm. Napis ,,Ghetto” 

ma być wielkości 10 cm. Wszystkimi kosztami urządzenia getta obciążono gminę 

żydowską (…). Odpowiedzialnym za realizację zarządzeń władz okupacyjnych miał 

być Komitet pod przewodnictwem Moszka Tenenberga (…). Getto w tym kształcie 

przetrwało do lutego 1942 r. (…). 

Źródło: Krzysztof Urzędowski, Przyczynek do historii getta w Piotrkowie Trybunalskim, [w:] Biuletyn 

Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Łodzi Instytutu Pamięci Narodowej, Łódź 1990, s. 

36-37. 

 

Pytania: 

 W oparciu o jakie rozporządzenie powstało getto piotrkowskie? 

 Jakie ulice obejmowało swym zasięgiem? Wykorzystaj dodatkowo źródło 

kartograficzne. 

 W jaki sposób władze hitlerowskie określiły  sposób oznaczenia granic getta? 
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Grupa II 

Pierwszą inwestycją przymusową narzuconą gettu piotrkowskiemu była budowa 

baraków (…). Wiosną i latem 1940 r. Żydzi byli używani do prac melioracyjnych  

w okolicach Milejowa i Witowa. Około 900 robotników z piotrkowskiego getta 

wysłano do prac w obozach lubelskich – do Dzikowa, Bełżca i Ciechanowa. Z tej 

grupy 60 Żydów zostało zastrzelonych podczas pracy. Od 1941 r. żydowskich 

robotników zaczęły zatrudniać piotrkowskie zakłady pracy takie jak: huty ,,Kara”, 

,,Hortensja”, ,,Feniks” oraz zakłady Drzewne Dietrich  

i Fischer na Bugaju. W okresie od 1 do 21 X 1939 (czyli jeszcze przed utworzeniem 

getta) do prac przymusowych wykorzystano 1287 robotników żydowskich. Z tego 

Komendantura Polowa – 234 osoby, Landrat – 626, Kompania - 543-251, 1 Kompania 

Wehrmachtu - 88, władze kolejowe - 70, Policja Bezpieczeństwa – 89, do różnych prac 

na terenie miasta 293. Natomiast w okresie od 31 X do 5 XI 1939 r. wykorzystano 449 

mężczyzn, od 13 XI do 20 XI 1939 – 459, 7 XII- 200, 14 XII 1939 r. – 10 oraz 20 do 

rozładunku wagonów z węglem dla potrzeb Wehrmachtu (…). Według zestawienia na 

31 I 1940 r. do prac przymusowych przez okres miesiąca wykorzystano 3.396 

robotników żydowskich. 

Nawet te wyrywkowo przytoczone dane wskazują na skalę wykorzystywania 

przez hitlerowców darmowej siły roboczej jaką stanowili mieszkańcy piotrkowskiego 

getta. Trudna do wyliczenia jest darmowa praca różnego rodzaju fachowców 

żydowskich (szewców, krawców, tapicerów na rzecz dygnitarzy hitlerowskich). 

Obok restrykcji administracyjnych i przymusowej pracy, władze niemieckie 

dopuszczały się grabieży walorów finansowych obywateli żydowskich zamkniętych  

w getcie. Odbywało się to pod płaszczykiem prawa, bądź często bezpośrednio na 

własną rękę, przez poszczególnych funkcjonariuszy hitlerowskiego aparatu terroru 

(…). 

Źródło: Krzysztof Urzędowski, Przyczynek do historii getta w Piotrkowie Trybunalskim, [w:] Biuletyn 

Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Łodzi Instytutu Pamięci Narodowej, Łódź 1990, s.  
s. 42 -41. 

 

Pytania: 

 Podaj przykłady wykorzystywania mieszkańców piotrkowskiego getta, jako darmowej 

siły roboczej przez Niemców.  

 Jakich niecnych czynów dopuszczali się okupanci hitlerowscy wobec Żydów? 
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Grupa III 

 Zgromadzenie znacznej liczby ludności na małym obszarze musiało 

spowodować zagrożenie epidemiologiczne. Sytuacja w piotrkowskim getcie była tym 

trudniejsza, że ludność żydowska pozbawiona była własnego szpitala. Okupant  

od początku stosował restrykcyjną politykę medyczną w stosunku do Żydów. Sytuacja  

w getcie musiała być ciężka skoro Rada Starszych zwróciła się z (pismo bez daty)  

do delegata Łódzkiej Izby Lekarskiej dr. Rechnowskiego z prośbą o podanie nazwisk 

lekarzy polskich, którzy zgodziliby się udzielać pomocy medycznej niezamożnej 

ludności żydowskie, po ulgowych cenach. (…) Powyższy problem wskazuje na skale 

problemu z jakim spotkała się służba medyczna getta. Skomasowanie dużej liczby 

ludności na niewielkim obszarze groziło epidemią tyfusu. Zagęszczenie wynosiło około 

8 osób na izbę. Ludność żydowska zamieszkiwała korytarze, ustępy, klatki schodowe, 

komórki. Do najbardziej zagęszczonych posesji  należała ul. Szewska nr 4 – 205 

mieszkańców, ul. Zamurowa 13 – 194 osoby, ul. Wspólna 25 – 184 osoby (…). Wobec 

takiej sytuacji Rada Starszych apelowała o zachowanie czystości w obawie przed 

chorobami zakaźnymi a także o podnoszenie estetyki getta (…). Mimo rozmaitych 

zabiegów sytuacja w getcie była tragiczna. Dziennie z głodu umierało 30 osób. 

Zagłodzone dzieci umierały na ulicy (…). W 1941 roku pojawiły się nowe ogniska 

tyfusu. W tymże roku na gruźlicę zmarło ponad 1000 osób. Śmiertelność w getcie była 

bardzo duża Z kart cmentarnych można wnioskować, że śmiertelność wynosiła ponad 

1500 osób (…). 

Źródło: Krzysztof Urzędowski, Przyczynek do historii getta w Piotrkowie Trybunalskim, [w:] Biuletyn 

Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Łodzi Instytutu Pamięci Narodowej, Łódź 1990, s.  
s. 45-46.  

 

Pytanie: 

 Na podstawie powyższego tekstu przedstaw sytuację życiową ludności getta, podaj 

przyczyny dużej śmiertelności wśród ludności getta piotrkowskiego. 
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Grupa IV 

Eksterminację Żydów prowadzono od początku istnienia getta w Piotrkowie. 

Już w grudniu 1939 r. kilkunastu robotników żydowskich zostało zakutych bagnetami 

przy transporcie budulca na baraki. Żydów karano za najbłahsze wykroczenia. Nie 

sposób ustalić dokładnej liczny ofiar, zabitych podczas próby opuszczenia getta  

w nadziei na zdobycie pożywienia, a także krwawych zabaw gestapowców (…). W lecie 

1942 r. zaczęło się wzmożone wywożenie ludności żydowskiej do Treblinki. W dniach 

14-19 X 1942 r. rozpoczęła się akcja likwidacji getta w Piotrkowie. Ludność żydowską 

spędzono na plac pokoszarowy przy ul. Jerozolimskiej gdzie odbywała się selekcja. 

Wybierano młodych i zdrowych, z których formowano kolumny liczące średnio po 

1000 osób i wywożono do Treblinki. Wszyscy, którzy zbyt opieszale stawali na placu 

byli zabijani na miejscu. Tak samo postępowano z ukrywającymi się. Zastrzelonych 

zostało w ten sposób około 350 osób. W trakcie likwidacji getta wymordowano 

wszystkich chorych w szpitalu i wszystkie dzieci w przytułku. Świadkowie w procesie 

H. Altmana zeznali, że niemowlęta były palone w metalowych miednicach pod 

synagogą (…). 

Źródło: Krzysztof Urzędowski, Przyczynek do historii getta w Piotrkowie Trybunalskim, [w:] Biuletyn 

Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Łodzi Instytutu Pamięci Narodowej, Łódź 1990, s.  
s. 47.  

 

Pytanie:  

 Wskaż najistotniejsze elementy polityki niemieckiej wobec ludności w getcie. 
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Miejsce pamięci 

 

 
Zdjęcie: Joanna Wieczorek 

 

W tym budynku mieściła się niegdyś Wielka Synagoga. 

Ta tablica poświęcona jest pamięci Żydów piotrkowskich 

zamordowanych przez okupantów hitlerowskich w latach 1939-1945. 
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Zdjęcie: Joanna Wieczorek 
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Zdjęcie: Joanna Wieczorek 
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Zdjęcie: Joanna Wieczorek 
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Nowy cmentarz żydowski przy ul. Spacerowej w Piotrkowie  

Nowy cmentarz żydowski powstał w miejscu, gdzie dziś łączą się ulice Spacerowa 

 i Kręta. Gdy zakładano go w ostatniej dekadzie XVIII w., ten podmiejski teren 

nazywano Zagórkami. To jeden z większych kirkutów w Polsce. Na powierzchni 13 

hektarów zachowało się około 3000 nagrobków. 

Widoczne na macewach inskrypcje w języku hebrajskim, jidysz, niemieckim, polskim  

i rosyjskim to prawdziwa lekcja historii. Szczególną jej część stanowią wydarzenia  

z 1863 r., gdy z rozkazu generała von Redena żydowscy radni i przedstawiciele gminy 

zostali uwięzieni za przychylność powstaniu, a Mosze Nuesa [Najmarka] poddano 

publicznej chłoście. Za murem żydowskiego cmentarza władze carskie dokonywały 

wówczas egzekucji i niedbałego pochówku powstańców styczniowych; ich uroczysta 

ekshumacja odbyła się dopiero w 1928 roku. 

W latach II wojny światowej Niemcy na różne sposoby profanowali piotrkowski 

cmentarz żydowski, niszcząc nagrobki, dokonując upokarzających kaźni  

i przeprowadzając egzekucje. 

W wolnej Polsce w ceglanym murze przy cmentarnej bramie umieszczone zostały 

tablice z brązu, upamiętniające kaźń narodu żydowskiego, a w masowych mogiłach 

pochowano ofiary nazizmu: w jednej spoczęły szczątki zabitych na cmentarzu, a w 

drugiej – ekshumowanych z Lesie Rakowskim. Z czasem odrestaurowano trzy ohele 

cadyków (Meira Menachema Finklera z Radoszyc, Isachara Dowa Bera ha-Kohena 

Tornheima z Wolborza i Menachema Mosze Waltfrieda z Roprzy) i odsłonięto tablice 

upamiętniające postacie ważne dla żydowskiej społeczności Piotrkowa (cadyka 

Chaima Dawida Bernarda, ostatniego rabina Piotrkowa, Mosze Chaima Laua,  

i twórcy wielu tutejszych macew, Arona Horowicza). Z nagrobków  odzyskanych przy 

remoncie dróg utworzone zostało lapidarium. 

Ostatnie pochówki odbyły się w XXI w. W 2005 r. pochowany tu został Roman 

Hipszer, nazywany „ostatnim Żydem w Piotrkowie”. 

Źródło: http://www.sztetl.org.pl 
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Zdjęcie: Joanna Wieczorek 
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Źródło: http://www.sztetl.org.pl/ 

Objaśnienia: 

I. Miasto lokacyjne 

1- Rynek z ratuszem 

2-Fara 

3-Kolegium jezuitów 

4-Kolegium pijarów 

5-Klasztor dominikanów 

6-Klasztor dominikanek 

7-Klasztor bernardynów 

8-Nowy Rynek w miejscu wyburzonej w 1819 r. dzielnicy żydowskiej  

II. Przedmieście Warszawskie  

III. Miasto Żydowskie na terenie Podzamcza i Wielkiej Wsi. 

9-Zamek 

10-Klasztor franciszkanów 

11-Bóżnica i beit midrasz 

12-Folwark starościński  

IV. Przedmieście Krakowskie  

V. Przedmieście Sieradzkie  

VI. Przedmieście Toruńskie. 
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Uwagi do przebiegu lekcji:  

Temat realizowany był po lekcjach warsztatowych przeprowadzonych przez pracowników 

Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi: 

 ,,Naszą jedyną drogą jest praca”- getto łódzkie 

  Zabrane dzieciństwo – germanizacja dzieci polskich (1939-1945);  

 Postać i dziedzictwo Janusza Korczaka; 

wystawach czasowych w Szkole: 

 Zagłada żydowskich miasteczek; 

 Zbrodnie hitlerowskie na ziemi łódzkiej podczas II wojny światowej; 

 Germanizacja dzieci polskich (1939-1945); 

oraz lekcji terenowej poświęconej Cmentarzom piotrkowskim /w tym cmentarzowi 

żydowskiemu/. 

Uczniowie przystępują do zajęć przygotowani merytorycznie. Zapoznają się wcześniej  

z materiałami przygotowanymi przez nauczyciela: Krótką historią Żydów w Piotrkowie 

Trybunalskim oraz Słownikiem pojęć. Większość z nich jest po lekturze ,,Medaliony” Zofii 

Nałkowskiej.  
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