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Wojna eksterminacyjna na Wschodzie

Einsatzgruppen.

22 czerwca 1941 r. Niemcy zaatakowały Związek Sowiecki. Za oddziałami frontowymi posuwały się cztery grupy
operacyjne Policji Bezpieczeństwa, tzw. Einsatzgruppen. Miały za zadanie zabijać sowieckich funkcjonariuszy
politycznych, sabotażystów i Żydów na stanowiskach partyjnych i państwowych, których naziści uważali za podporę
komunizmu. Początkowo rozstrzeliwano żydowskich mężczyzn, ale na przełomie lipca i sierpnia egzekucje Żydów coraz
częściej obejmowały kobiety i dzieci. 
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Na przełomie czerwca i lipca 1941 r. na zapleczu frontu wschodniego przetoczyła się fala pogromów Żydów dokonanych
przez miejscową ludność. Pogromy te najczęściej inspirowali Niemcy, ale u ich podłoża leżał przedwojenny
antysemityzm oraz antyżydowskie nastroje narosłe podczas okupacji sowieckiej. Do wybuchów przemocy skierowanej
przeciwko Żydom doszło na Litwie, Zachodniej Ukrainie, Bukowinie i Besarabii oraz oraz w Polsce – w Łomżyńskiem i na
Białostocczyźnie. W tych ostatnich regionach uczestnikami pogromów byli Polacy. Najbardziej znane są mordy w
Radziłowie i Jedwabnem 7 i 10 lipca 1941 r., gdzie kilkuset Żydów spalono w stodołach. 

Masowe egzekucje

Chociaż symbolem Holokaustu stały się obozy zagłady i komory gazowe, na Wschodzie większość ofiar Zagłady zginęła
od kul w setkach masowych egzekucji. Historycy szacują, że Einsatzgruppen, podległe im bataliony niemieckiej policji
porządkowej oraz kolaboracyjne formacje łotewskie, litewskie, białoruskie i ukraińskie rozstrzelały w latach 1941–1943
od 1 do 1,5 mln Żydów. Na południowej Ukrainie masowych mordów dokonywała też armia rumuńska. Największe
masowe egzekucje miały miejsce w Rydze, Kownie, Ponarach pod Wilnem, Mińsku, Babim Jarze pod Kijowem, Winnicy,
Kamieńcu Podolskim, Odessie. 
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Przed 1941 r. Niemcy snuli niesprecyzowane plany deportacji Żydów na zdobyte tereny ZSRR lub na Madagaskar.
Masowe egzekucje na Wschodzie uświadomiły Hitlerowi i jego najbliższemu otoczeniu, że eksterminacja Żydów leży w
zasięgu możliwości. Jesienią 1941 r. podjęli oni decyzję o wymordowaniu europejskich Żydów. Rozkaz taki
prawdopodobnie nigdy nie został wydany na piśmie.

20 stycznia 1942 r. w podberlińskim letnisku Wannsee zebrali się przedstawiciele NSDAP, policji bezpieczeństwa i
niektórych ministerstw, by uzgodnić współdziałanie poszczególnych instytucji Trzeciej Rzeszy „w ostatecznym
rozwiązaniu kwestii żydowskiej”. Co uderzające, plany eksterminacji Żydów obejmowały nie tylko Niemcy i tereny
okupowane, ale także państwa sprzymierzone oraz satelickie, jak Włochy, Węgry i Rumunię, a nawet kraje neutralne.
Przedstawiciel generalnego gubernatora Hansa Franka apelował w Wannsee, by „ostateczne rozwiązanie” zacząć od
okupowanej Polski.

Willa w Wannsee, Wikimedia

Zagłada Żydów polskich
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Obozy zagłady

Na początku 1942 r. Niemcy zaczęli tworzyć obozy zagłady, których jedyną funkcją było mordowanie Żydów na
przemysłową skalę. Ważną rolę odgrywały tu inicjatywy lokalnych nazistowskich funkcjonariuszy, które zyskiwały
aprobatę Himmlera i Hitlera. Pierwszy ośrodek natychmiastowej zagłady zaczął działać już w grudniu 1941 r. w Chełmnie
nad Nerem z inicjatywy gauleitera Kraju Warty Arthura Greisera. Ofiary zabijano tam w zamkniętych ciężarówkach, do
których wnętrza doprowadzono gazy spalinowe. Kolejne obozy zagłady w Bełżcu, Sobiborze i Treblince utworzył szef SS i
policji w dystrykcie lubelskim Generalnego Gubernatorstwa Odilo Globocnik. Ich prymitywne komory gazowe były
zasilane spalinami z silnika czołgowego. 

W odróżnieniu od obozów koncentracyjnych obozy zagłady nie były miejscem uwięzienia i pracy niewolniczej. Setki
tysięcy Żydów Niemcy zabijali tam natychmiast po ich przywiezieniu. Przy życiu pozostawiano przez jakiś czas tylko
niewielka grupę więźniów zatrudnionych przy sortowaniu mienia ofiar.

Obóz Zagłady Auschwitz-Birkenau

Wiosną 1942 r. jako obóz zagłady zaczął również działać utworzony dwa lata wcześniej obóz koncentracyjny w
Oświęcimiu (Auschwitz). Podwójną rolę obozu koncentracyjnego i obozu zagłady pełnił także Majdanek pod Lublinem.  
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Operacja "Reinhardt"

W marcu 1942 r. Niemcy rozpoczęli operację pod kryptonimem „Reinhardt”, której celem było wymordowanie Żydów z
Generalnego Gubernatorstwa. Pod koniec roku akcję tę rozszerzyli na Okręg Białystok. Żydów z gett Niemcy wywozili do
obozów zagłady. W bydlęcych wagonach mogących pomieścić 40 osób upychano nawet ponad 100 ludzi. Akcje likwidacji
gett w polskich miastach i miasteczkach były orgiami brutalnej przemocy. Żydów niezdolnych do transportu i tych, którzy
usiłowali się ukrywać, zabijano na miejscu. Wszystko to działo się na oczach polskich sąsiadów.

W latach 1942-1943 operacja „Reinardt” pochłonęła 2 mln istnień ludzkich. W Bełżcu straciło życie 450 tys. Żydów, w
Sobiborze 180 tys. i Treblince ponad 800 tys. W tym samym czasie Żydzi z Łodzi i Kujaw byli mordowani w Chełmnie nad
Nerem, gdzie zginęło 150 tys. ludzi. Szczególne nasilenie mordu Żydów polskich miało miejsce w drugiej połowie 1942 r.
Operacja „Reinhardt” zakończyła się wielką egzekucją 40 tys. ludzi w obozach na Majdanku, w Trawnikach i Poniatowej
na Lubelszczyźnie 3-4 listopada 1943 r.

Opór cywilny i zbrojny Żydów
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Mimo wyniszczających warunków bytowania, Żydzi zamknięci w gettach nie pozostali bierni. Formą oporu cywilnego były
wszelkie działania pozwalające zachować morale i człowieczeństwo. W gettach organizowano opiekę społeczną, życie
kulturalne, tajne nauczanie. Mimo zamknięcia synagog trwało życie religijne. Wychodziła prasa podziemna. W wielu
gettach powstały organizacje konspiracyjne przygotowujące się do stawienia oporu zbrojnego. W obliczu akcji
likwidacyjnych gett i deportacji na zagładę w kilkunastu miejscowościach Żydzi przeciwstawili się Niemcom z bronią w
ręku. W gettach w Warszawie, Wilnie, Białymstoku i Będzinie wybuchły powstania. Na obfitujących w lasy wschodnich
ziemiach Polski działały żydowskie oddziały partyzanckie.  

Powstanie w getcie warszawskim

Zagłada warszawskiego getta

22 lipca 1942 r. Niemcy rozpoczęli likwidację getta warszawskiego. W ciągu dwóch miesięcy wywieźli na śmierć do
komór gazowych Treblinki 280 tys. ludzi. Symbolem zagłady getta warszawskiego stała się bocznica kolejowa przy ul.
Stawki (tzw. Umschlagplatz) skąd odchodziły transporty na zagładę. 

Umschlagplatz
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Getto szczątkowe

Po zakończeniu wielkiej akcji likwidacyjnej obszar getta warszawskiego został znacznie zmniejszony. W tzw. getcie
szczątkowym pozostało ok. 60 tys. Żydów zatrudnionych w niemieckich zakładach produkcyjnych. Powstałe wówczas
organizacje konspiracyjne Żydowska Organizacja Bojowa i Żydowski Związek Wojskowy przygotowywały się do podjęcia
walki, gdy Niemcy podejmą ostateczną próbę likwidacji getta. 

Czerwoną linią zaznaczone jest obszar getta szczątkowego

Powstanie kwietniowe

19 kwietnia 1943 r. kilkuset bojowców ŻOB i ŻZW zaatakowało oddziały niemieckie wkraczające do getta. Licząca
kilkadziesiąt tysięcy osób cywilna przeciwstawiała się Niemcom, odmawiając wykonywania ich rozkazów i ukrywając się
przed wysiedleniem w przygotowanych wcześniej podziemnych bunkrach. Zorganizowany zbrojny opór powstańców
trwał przez kilka dni, ale walki pojedynczych grup obrońców getta toczyły się aż do połowy maja. Chcąc zgnieść
powstanie, Niemcy systematycznie podpalali dom po domu. Schwytanych cywilów wywozili do obozów pracy na
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Lubelszczyźnie lub do Treblinki, bojowców zaś rozstrzeliwali na miejscu. Po stłumieniu powstania Niemcy zrównali
obszar getta warszawskiego z ziemią.

Żółtymi punktami oznaczone są tereny najcięższych walk.

Powstania w obozach zagłady

Do aktów zbrojnego oporu Żydów doszło nawet na dnie piekła, jakim były obozy zagłady. Bunty więźniów wybuchły w
Treblince 2 sierpnia 1943 r. i w Sobiborze 14 października 1943 r. Członkowie konspiracji obozowej zaatakowali
esesmanów oraz strażników i podjęli masowe ucieczki w okoliczne lasy. Niestety niewielu uciekinierów przetrwało wojnę.
W Treblince powstańcom udało się spalić budynki obozowe. W następstwie powstań więźniów Niemcy zlikwidowali
obozy w Treblince i Sobiborze. 7 października 1944 r. zbrojny bunt podnieśli członkowie tzw. Sonderkommando w
Auschwitz-Birkenau, czyli żydowscy więźniowe zmuszeni do obsługi komór, a potem palenia zwłok ofiar. W ich
przypadku ucieczka się nie powiodła i Niemcy rozstrzelali 450 więźniów. 

Pomoc Żydom



Kiedy w 1942 r. Niemcy przystąpili do likwidacji gett, wielu Żydów ratowało się ucieczką i szukało schronienia wśród
miejscowej ludności. Pomaganie Żydom wymagało bohaterstwa. Niemcy grozili za to karą śmierci, a ze względu na
rozpowszechnioną niechęć do Żydów istniało duże ryzyko donosu. Mimo to tysiące ludzi pomagało Żydom. Spośród 28
tys. osób nagrodzonych za bezinteresowną pomoc Żydom tytułem Sprawiedliwego wśród Narodów Świata 7 tys.
pochodzi z Polski. Ofiarami niemieckich represji padło ponad 650 Polaków, a 350 z nich poniosło śmierć. Oprócz
najbardziej rozpowszechnionej pomocy indywidualnej istniała też pomoc zorganizowana. W końcu 1942 r. przy
Delegaturze Rządu na Kraj powstała Rada Pomocy Żydom „Żegota”. W jej skład weszli polscy i żydowscy działacze
polityczni i społeczni. „Żegota” niosła pomoc kilku tysiącom ukrywających się Żydów. Równolegle działały sieci
pomocowe Żydowskiego Komitetu Narodowego i żydowskiej partii socjalistycznej „Bund”. 

Drzewo Ireny Sendler w Yad Vashem (zdjęcie: Wikimedia) 

Auschwitz jako miejsce zagłady Żydów europejskich

Żydów z Europy zachodniej i południowej Niemcy nie zabijali na miejscu, lecz wywozili do obozów zagłady na terenie
okupowanej Polski. Największym miejscem mordu stał się obóz Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Założony w 1940 r.
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jako obóz koncentracyjny dla Polaków, od 1942 r. Auschwitz zaczął funkcjonować także jako ośrodek zagłady. Największe
grupy deportowanych stanowili Żydzi z Węgier (430 tys.) i Polski (300 tys.), Francji (70 tys.), Holandii (60 tys.), Grecji (55
tys.), Czech i Słowacji (46 tys.). Łącznie w Auschwitz zginął 1 mln spośród 1,1 mln wywiezionych tam Żydów (pozostałe
200 tys. więźniów obozu koncentracyjnego stanowili nieżydowscy Polacy i przedstawiciele innych narodowości). Dlatego
Auschwitz stał się symbolem zagłady Żydów Europy, a rocznica wyzwolenia obozu 27 stycznia 1945 r. obchodzona jest
jako Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. 

Holokaust

Zagłada Żydów była największym ludobójstwem w dziejach ludzkości. Ofiarami Holokaustu padło około 5,5 mln Żydów, z
których połowę stanowili Żydzi polscy. Ziemie polskie stały się również miejscem mordu setek tysięcy deportowanych tu
Żydów z innych krajów Europy. O znaczeniu Holokaustu w historii Polski mówi także to, że połowa obywateli Drugiej
Rzeczypospolitej, jacy stracili życie podczas drugiej wojny światowej, zginęła dlatego, że byli Żydami. Śmierć poniosło
ponad 85 proc. Żydów polskich. Wśród nieżydowskiej ludności Polski proporcje strat były odwrotne. W wyniku drugiej
wojny światowej zagładzie uległo także dziedzictwo kulturowe Żydów wschodnioeuropejskich. 

Ruiny Getta w Warszawie (fot. Wikimedia)

Mapy opracowanie na podstawie: United States Holocaust Memorial Museum,
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