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Franziska Fanny Glaser  
z domu Elzner straciła życie 
w Theresienstadt. Zdjęcie 
wykonano, gdy była 
dzieckiem. Do getta trafiła  
w wieku 78 lat
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Takimi wagonami przewożono Żydów z wielu europejskich krajów do gett, obozów koncentracyjnych i miejsc zagłady
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Źródło 
informacji

Skąd wiadomo, 
że dana osoba 
przebywała 
w konkretnym 
obozie lub getcie? 
Naziści prowadzili 
skrupulatne wykazy 
ludzi wysłanych 
do tych miejsc. 
W obozach 
koncentracyjnych 
każdy przyjęty 
więzień miał swoją 
kartotekę. Kiedy 
wojna zbliżała się 
ku końcowi, wiele 
takich dokumentów 
zniszczono, ale 
nie wszystkie, 
część udało się 
zachować. Niektóre 
przetrwały w wyniku 
zaangażowania 
ruchu oporu, inne 
dzięki postawie 
więźniów, kolejne 
przez zwykły 
przypadek. A co 
z więźniami, 
których nie ujęto 
w obozowych 
ewidencjach i od 
razu po przybyciu 
mordowano? 
W takiej sytuacji 
podstawowym 
źródłem są listy 
transportowe, 
w których Niemcy 
szczegółowo 
zaznaczali, że 
danego dnia 
transportem X 
z miejscowości Y 
wysłano osobę do 
miejsca Z. Czasem 
oznaczano nawet 
wagon, w którym 
przewożono 
więźniów.

Oława 

Tu mieszkali 

Po pogromie nocy 
kryształowej sytuacja 
niemieckich Żydów 
była fatalna. W 1939 
roku zostało w Oławie 
18 wyznawców 
judaizmu. Większość, 
w poszukiwaniu spokoju, 
przeniosła się do dużych 
miejscowości. Jednak 
dramat się nie skończył

Ogromna większość 
tych, którzy nie mieli moż-
liwości ucieczki z Niemiec, 
zginęła w czasie wojny. 
Udało się ustalić dane 43 
Żydów, związanych z przed-
wojenną Oławą (osób, które 
tutaj się urodziły lub przez 
dłuższy czas mieszkały), 
więzionych w obozach lub 
gettach. 37 spośród nich nie 
doczekało pokoju. Losy sze-
ściu pozostałych są nieznane, 
ale najpewniej oni również 
stracili życie.

Shoah
20 stycznia 1942 roku 

odbyła się „konferencja 
w Wannsee”, nazwana od 
berlińskiej dzielnicy Großer 
Wannsee. W czasie spo-
tkania najwyższych rangą 
nazistów podjęto decyzję 
o „ostatecznym rozwiąza-
niu kwestii żydowskiej”, 
czyli powstaniu obozów 
natychmiastowej zagłady. 
Już wcześniej mordowano 
ludzi z tej nacji, głównie na 
podbitych terenach Polski 
i Związku Radzieckie-
go. Wśród nich byli 
również oławianie.

Kowno
W ostatnim 

kwartale 1941 na-
ziści wywozili na 
wschód Żydów, 
mieszkających 
we Wrocła-

wiu. Oni nie wiedzieli, jaki 
los ich spotka. Zapewniano, 
że będą deportowani do gett, 
gdzie rozpoczną nowe życie. 
25 listopada 1941, w trans-
porcie do Kowna (dzisiaj 
Kaunas na Litwie), znalazło 
się sześciu Żydów, urodzo-
nych w Oławie. Wszystkich 
zastrzelono cztery dni póź-
niej, w Forcie IX. Byli to: 
Amanda Alexander z domu 
Blum (urodzona w 1886), 
Viktor Blum (1897), Dittmar 
Glaser (1896), Alfred (1882) 
i Sofie Kottlarzig (1884) 
oraz dwunastoletni Kurt 
Benno Glogowski. Wtedy 
zamordowano 693 męż-
czyzn, 1155 kobiet i 152 
dzieci. Dwa dni wcześniej, 
w tym samym miejscu życie 
stracił wraz z trzytysięcz-
ną grupą oławianin Georg 
August Lichtwitz (1878), 
deportowany z Monachium. 
Obydwie masakry dokonało 
Einsatzkommando 3 Einsat-
zgruppe A, razem z niemiec-
kimi siłami policyjnymi, 
przy udziale litewskich 
pomocników.

Getta
Cztery osoby pochodze-

nia żydowskiego, urodzone 
w Oławie, na początku woj-
ny mieszkające w Berlinie, 
wywieziono w latach 1941 
i 1942 do getta w Rydze. 
To Elsa Bratz z domu Zobel 
(1878), Martha Jonas z domu 
Wolf (1867), Martin Det-
mar Kottlarzig (1877) oraz 
Margarete Lemmel z domu 

Gollhorn (1892). Jedynie 
w przypadku pani Bratz nie 
ma pewności, że tam zmarła. 
Pod koniec 1941 roku 
wywieziono z Berlina do 
getta w Łodzi Kurta Ehrlicha 
(1880). Zmarł on w marcu 
1942. 

13 kwietnia 1942 de-
portowano z Wrocławia do 
getta w Izbicy Paulę Blum 

(1880) oraz Elsę Gertrud 

Kottlarzig (1876). Wszelki 
ślad po nich zaginął. Jeżeli 
przetrwały transport, to 
najprawdopodobniej kilka 
dni później straciły życie 
w komorach gazowych 
niemieckiego obozu zagłady 
w Bełżcu. Przynajmniej dwie 
osoby urodzone w Oławie 
zawieziono w 1942 do obozu 
zagłady w Sobiborze i zaraz 
po przyjeździe zamordowano 
w komorach gazowych. 

Według dostępnych 
danych najwięcej Żydów 
związanych z Oławą trafiło 
do getta w czeskim Terezinie 
(Theresienstadt). Tak na-
prawdę pełniło ono funkcję 
obozu koncentracyjnego, ale 
było wykorzystywane przez 
nazistów w celach propa-
gandowych. Mogłoby się 

złudnie wydawać, że żyjący 
tam mieli lepiej niż w innych 
obozach lub gettach, jednak 
cierpieli oni tak samo, jak 
inni Żydzi. Umierali tam 
masowo głównie z głodu 
oraz fatalnych warunków 
sanitarnych, związanych 
z przeludnieniem. 

Do Theresienstadt trafiło 
w 1942 i 1943 dwunastu 
oławskich Żydów. Nikt 
nie doczekał końca wojny. 
Niektórzy umierali zaraz po 
przyjeździe, jak np. Do-
rothea Berg z domu Schi-
ftan (1860), której śmierć 
odnotowano 1 sierpnia 1942, 
sześć dni po deportacji 
z Wrocławia. Oprócz niej 
w Terezinie zmarło jeszcze 
ośmioro oławian: Alfred 
Bernstein (1862), mężczyźni 
o nazwisku Glaser: Adolf 
(1869), Adolph (1863) 
oraz Carl (1869), Franziska 
Fanny Glaser z domu Elzner 
(1864), Margarete Lemberg 
z domu Wendriner (1873), 
Gertrud Stein z domu Wer-
ther (1872) i Kurt Wendriner 
(1877).

Pozostałych trzech 
oławian, których więziono 
w Theresienstadt w później-
szym okresie wywieziono 
w inne rejony.

Piotr turek 
redakcja@gazeta.olawa.pl

Martin Detmar Kottlarzig - urodzony w Oławie, w czasie wojny przebywał w Berlinie, stamtąd 
wywieziono go do getta w Rydze. wiadomo, że nie doczekał końca wojny
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Oławscy Żydzi (4)


