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„[…] nasze pomniki  

mają kształt dymu  

idą prosto do nieba  […]” 
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    29.08.2013 grupa gimnazjalistów wzięła udział w uroczystych obchodach 70. rocznicy likwidacji 

zawierciańskiego getta. Uroczystości rozpoczęło przemówienie Prezydenta Miasta Zawiercie, 

Ryszarda Macha. Pan Ariel Yahalomi, świadek tragicznych wydarzeń II wojny światowej,  

przypomniał czas pożogi i masowej zagłady.  
   Następnie wszyscy uczestnicy obchodów, wśród których byli goście narodowości żydowskiej, 

przeszli w Marszu pamięci do dworca PKP, gdzie została odsłonięta tablica ku czci żydowskich ofiar 

Holocaustu. Holocaust w założeniach miał doprowadzić do ostatecznego celowego rozwiązania 

„kwestii żydowskiej”, czyli wymordowania całego narodu. Na tory zostały rzucone białe goździki – to 

stąd wywożono mieszkańców getta do hitlerowskiego obozu koncentracyjnego.  

   W kwietniu 1940 r. do Zawiercia przesiedlono około 600 Żydów, usuniętych z Górnego Śląska. W 

lipcu 1940 r. nakazano wszystkim zawierciańskim Żydom przesiedlić się do przymusowo 

wyznaczonej jako miejsce zamieszkania dla narodu żydowskiego dzielnicy, która obejmowała ulice 

Hożą, Jasną, Apteczną, Porębską, Marszałkowską, Ciemną, oraz Stary i Nowy Rynek. Teren ten 

początkowo został otoczony drewnianym płotem, ale w 1941 r. wybudowano murowane ogrodzenie 

zabezpieczone drutem kolczastym. W 1942 r. do getta w Zawierciu przeniesiono Żydów z okolicznych 

gmin - Kromołowa, Łaz i Siewierza. 
26.08.1942 r. Niemcy przeprowadzili pierwszą akcję likwidacji zawierciańskiego getta. Ok. 2,5 tys. 

Żydów zaprowadzono na stację kolejową i wysłano transportem do hitlerowskiego obozu 

koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. 

Sytuacja zawierciańskich Żydów pogorszyła się w kwietniu 1943 r. po wybuchu powstanie w getcie 

warszawskim. Niemcy zaczęli prawie codzienne wysyłki Żydów do obozów przymusowej pracy, 

przeprowadzano nieustanne przeszukiwania domów w poszukiwaniu ukrytej broni i rozstrzeliwano 

wybranych losowo Żydów. 

W sierpniu 1943 r. Niemcy przeprowadzili drugą akcję likwidacji zawierciańskiego getta. 

 Na zawierciańskim cmentarzu żydowskim oddano hołd pomordowanym - został odmówiony Kadisz, 

zapalono znicze, złożono kwiaty pod pomnikiem zamordowanych ofiar. 
    Druga część uroczystości rozpoczęła się o godz. 17:00 w Miejskim Ośrodku Kultury  – o 

dramatycznych, niezwykle trudnych czasach mówili Hedva Gil, Ariel Yahalomi, Anna Suchecka-Otto 

– córka Adolfa Otto – Sprawiedliwego Wśród Narodów Świata, Dziecko Holocaustu dr Danuta 

Hawel.  
Piękny i wzruszający montaż poetycko-muzyczny z utworami Irit Amiel przygotowali uczniowie 

Niepublicznej Szkoły Muzycznej im. L.Dimanta. 

 


