Społeczność ta funkcjonowała w przemyśle,
trudniła się również rzemiosłem ( krawiectwo,
szewstwo oraz cech rzeźników). W mieście
działało wiele organizacji dobroczynnych (np.
Gemiłus Chesed, Bukur-Cholim, Hachoneses
Kalo, Gemiłus Chasidim). Aktywnie działały
towarzystwa kulturalne, takie jak Ozorkowskie
Tow. Sportowo-Gimnastyczne, Żydowski Klub
Sportowy Makabi, Gwiazda Ozorków, czy Tow.
Muzyczno-Śpiewacze Hazomir.
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Liczba ludności stałej miasta Ozorkowa w 1939 roku
wynosiła 16 784 mieszkańców.

Na terenie miasta Ozorkowa znajdowała się
Synagoga i bet hamidrasz oraz cmentarz Kirkut o powierzchni 2.5 h. Funkcjonowało
kilka szkół Jabne i Jesode Tora oraz publiczne
biblioteki.
Po wybuchu II wojny światowej i zajęciu
Ozorkowa przez wojska niemieckie (7
września), rozpoczęły się prześladowania
ludności żydowskiej. Ostatnim rabinem w tym
czasie był Rywen Dawid Behr. Początkowo
ludność żydowska była wykorzystywana do
prac porządkowych (min. zmuszono ich do
rozbiórki starych budynków, spalonej synagogi
i bet hamidrasz, regulacji wałów nad rzeką
Bzurą). W listopadzie 1941 roku na terenie
miasta utworzono otwarte getto, w którym
zgromadzono Żydów z Ozorkowa, Parzęczewa i

innych okolicznych miejscowości. W getcie
znajdowało się łącznie ok. 4700 Żydów.
Likwidacja getta rozpoczęła się w marcu 1942
roku i trwała do 20/21 sierpnia tegoż roku (2500
osób wywieziono do Chełmna nad Nerem, a ok.
1827 osób trafiło do getta w Łodzi).

Przed egzekucją Żydów w Ozorkowie
10 kwietnia 1942 roku.

Żydzi z Ozorkowa

Pierwsi osadnicy żydowscy
pojawili się w mieście w niedługim czasie po
nadaniu praw miejskich wsi Ozorków w 1816
roku. Po niespełna trzech latach powstała gmina
żydowska. Dalszy wzrost populacji wyznania
mojżeszowego był spowodowany rozwojem
przemysłowym miasta oraz odpowiednimi
warunkami prawnymi jakie zapewnił właściciel
Ignacy Starzyński. Te czynniki sprawiły, że
w niedługim czasie ludność żydowska osiągnęła
blisko
50%
populacji
mieszkańców
dziewiętnastowiecznego Ozorkowa.
Społeczność żydowska znacząco dominowała
w sektorze handlowym i przemysłowym, co
miało istotne przełożenie na rozwój wielu miast
w zaborze rosyjskim, w tym Ozorkowa.
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