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W 2022 roku przypada 80.  rocznica rozpoczęcia przez Niemców na 
okupowanych ziemiach polskich operacji pod kryptonimem Ak-
tion „Reinhardt”, której celem była systematyczna zagłada Żydów 

przebywających na terenie Generalnego Gubernatorstwa i Bezirk Bialystok 
(Okręgu Białostockiego), czyli jak się szacuje ok. 2 mln 284 tys. osób. 

Jej początkiem była likwidacja getta na Podzamczu w Lublinie, rozpoczęta 
w nocy z 16 na 17 marca 1942 roku i deportacja pierwszego transportu tam-
tejszych Żydów do obozu zagłady w Bełżcu. Po Lublinie stopniowo likwido-
wano kolejne skupiska żydowskie, a ich mieszkańców mordowano. 22 lipca 
1942  roku Niemcy przystąpili do tzw. Wielkiej Akcji, czyli masowego mor-
du Żydów z getta warszawskiego w obozie w Treblince. W ciągu zaledwie 
dwóch miesięcy wywieziono z Warszawy i zgładzono blisko 270 tys. osób. 
Był to pierwszy etap likwidacji getta warszawskiego. 

Powołane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
w 2018 roku Muzeum Getta Warszawskiego za cel stawia sobie upowszech-
nianie wiedzy na temat życia codziennego, walki i Zagłady polskich Żydów 
w getcie warszawskim oraz innych gettach na terenie okupowanej przez 
Niemców Polski. Chcemy to uczynić pokazując losy zwykłych ludzi, którzy 
w nieludzkich warunkach zniewolenia, w obliczu śmierci, starali się nie tylko 
przetrwać, ale także uczestniczyć w życiu wspólnotowym, kulturze, uroczy-
stościach i praktykach religijnych, kierując się przy tym podstawowymi war-
tościami ogólnoludzkimi. Dlatego tak ważne jest dla nas zachowanie pamięci 
o tych tragicznych wydarzeniach i ofiarach Zagłady.

W 80. rocznicę Aktion „Reinhardt” oddajemy w Państwa ręce publikację, 
która przybliża mechanizmy, jakie doprowadziły do tego bestialskiego mor-
du, a także ukazuje kolejne etapy i tragiczne skutki polityki eksterminacyj-
nej prowadzonej przez III Rzeszę. Skutki odczuwalne na wielu płaszczyznach, 
w tym społecznej i kulturowej, do dnia dzisiejszego.

Albert Stankowski 
Dyrektor Muzeum Getta Warszawskiego
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Na terytoria zajmowane przez 
plemiona słowiańskie, a obec-
nie znajdujące się w grani-

cach Polski, Żydzi zaczęli migrować 
już na przełomie X i XI wieku. Przyby-
wali najprawdopodobniej z różnych 
stron, choć zapewne największa 
grupa pochodziła z ziem Cesarstwa. 
W ten sposób dotarli do terytoriów 
zajmowanych przez plemiona sło-
wiańskie, a obecnie znajdujące się 
w granicach Polski, niemalże na po-
czątku funkcjonowania monarchii 
Piastów. Przyjmuje się, że nasilenie 
migracji nastąpiło jednak w koń-
cu XI w., gdy w Europie Zachodniej 
gwałtownie rozwinął się ruch kru-
cjatowy, a wraz z nim pojawiły się 
pierwsze pogromy Żydów w Ce-
sarstwie Niemieckim. Wczesnopia-
stowska Polska stała się w ten spo-
sób po raz pierwszy azylem dla 
Aszkenazyjczyków szukających bez-
piecznej przystani do życia. Tak 
rozpoczęła się tysiącletnia historia 
Żydów polskich zakończona brutal-
nie przez Niemców w czasie II woj-

ny światowej. Liczebność ludności 
żydowskiej mieszkającej w Polsce 
zaczęła gwałtownie rosnąć w XVI w., 
gdy z liczby ok. 24 tys. na początku 
stulecia wzrosła niemalże dziesię-
ciokrotnie (do ok. 200 tys.) w koń-
cu tego wieku. Tuż przed rozbiorami 
ludność żydowska stanowiła już ok. 
9% (ok. 900 tys.) wszystkich miesz-
kańców Rzeczpospolitej. Proporcja, 
która wówczas się ukształtowa-
ła, miała się utrzymać do momen-
tu wybuchu II wojny światowej – 
w 1939 roku Żydzi, których wówczas 
mieszkało w Polsce 3,46 mln, stano-
wili 9,7% całej populacji kraju. Dzię-
ki specyfice zmian, jakie nastąpiły 
w Polsce w okresie zaborów (podział 
terytorium Polski pomiędzy trzy 
różne państwa, z  odrębną kulturą 
społeczną), doszło do pogłębienia 
i utrwalenia zróżnicowania kulturo-
wego społeczności żydowskiej. To 
właśnie spuścizną zaborów było 
największe skupienie Żydów na te-
renach wchodzących w skład daw-
nego zaboru rosyjskiego (tzw. Kon-

Święto rabina Remu  
na Cmentarzu Remuh  
w Krakowie, 1931, NAC
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gresówka i Kresy Wschodnie), 
przejawiające się w liczbach: 1,5 mln 
Żydów mieszkało na terenach daw-
nego Królestwa Polskiego w mo-
mencie zakończenia wojny z Rosją 
bolszewicką (1921) i kolejne 560 tys. 
we wschodnich województwach 
Rzeczpospolitej. Najskromniej pre-
zentowała się liczebność Żydów 
na terenie Wielkopolski – zaled-
wie 30  tys. W momencie agresji 
III Rzeszy na Polskę zaledwie ok. 10% 
ludności żydowskiej (ok. 350  tys.) 
poddało się w różnym stopniu pro-
cesowi akulturacji, choć w pełni 
zasymilowanych było relatywnie 
niewielu. Mieszkali w dużych mia-
stach, byli ludźmi wykształconymi, 
stanowili integralną część polskiej 

inteligencji. Byli przedsiębiorcami 
mającymi wkład w rozwój gospo-
darczy Rzeczpospolitej. Jednak 
przytłaczającą większość społecz-
ności żydowskiej stanowili Żydzi 
zamieszkujący w wielu rejonach 
w małych miastach i miasteczkach 
(jid. sztetl), nie tylko Kongresów-
ki i Kresów Wschodnich, lecz także 
dawnej Galicji. Ta grupa zachowała 
znaczną odrębność kulturową – nie 
tylko religijną lecz także językową 
– żyjąc według zasad niezmienia-
nych od stuleci. Ten zróżnicowany 
i niezwykły świat, mający tak głę-
boką tradycję i niemal trwale wrosły 
w polski pejzaż, zniknął za sprawą 
okupantów niemieckich w zaledwie 
kilka lat po 1 września 1939 roku.

Wielu badaczy przyjmuje, że 
masowa zagłada Żydów europej-
skich rozpoczęła się w 1941  roku 
wraz z atakiem Niemiec na Zwią-
zek Radziecki. Od tej pory grupy 
operacyjne (Einsatzgruppen) Sipo 
(Sicherheitspolizei, czyli Policja 
Bezpieczeństwa) i SD (Sicherhe-
itsdienst des Reichsführers SS, 
czyli Służba Bezpieczeństwa Re-
ichsführera SS) w  sposób sys-
tematyczny mordowały ludność 
żydowską zamieszkującą zaata-
kowane tereny. W  Generalnym 
Gubernatorstwie, powiększonym 
latem 1941  roku o piąty dystrykt 
– Galicję ze Lwowem, 13 paź-
dziernika tego  roku dowódca SS 
i policji na dystrykt lubelski, Odilo 
Globocnik, otrzymał od Heinricha 

Warszawa. Tłum ludzi na ulicy Gęsiej w getcie warszawskim, MGW

Przedstawiciele gminy żydowskiej składający wieniec przy symbolicznym grobie marszałka 
Piłsudskiego w 1935 roku, NAC

Geneza  
Aktion „Reinhardt”

Symbolem Holokaustu – lu-
dobójstwa popełnionego przez 
Niemców na Żydach europejskich 
w czasie II  wojny światowej – stał 
się obóz zagłady Auschwitz-Bir-
kenau. Przez całe dziesięciolecia 
w cieniu tego miejsca znalazła się 
Aktion „Reinhardt” (Einsatz/Aktion 
„Reinhardt”) mająca na celu przede 
wszystkim jak najszybszą ekstermi-
nację Żydów, zamieszkujących Ge-
neralne Gubernatorstwo, tj. część 
okupowanych przez Niemców te-
renów Polski, których nie włączono 
do III Rzeszy.
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Himmlera rozkaz wymordowania 
Żydów na podlegającym mu ob-

szarze. Akcja odbywała się pod 
kryptonimem „Globus” (niem. Ak-
tion Globus), od przydomka, jakim 
Himmler określał jednego ze swo-
ich ulubieńców. SS-Brigadeführer 
Globocnik, austriacki nazista, 
były gauleiter Wiednia, znany był 
ze swego radykalizmu, skrajnego 
antysemityzmu oraz brutalno-
ści. W historiografii Zagłady wy-
sunięto nawet tezę, że to właśnie 
Globocnik dał impuls Himmlerowi 
do przeprowadzenia „ostateczne-
go rozwiązania” oraz wskazał jako 
miejsce jego realizacji podległy 
mu Dystrykt Lubelski Generalne-
go Gubernatorstwa. W końcu paź-
dziernika 1941  roku zlecił on roz-
poczęcie budowy obozu zagłady 

Żydzi w wagonie towarowym, w drodze do 
obozu zagłady, domena publiczna

Umschlagplatz przy ulicy Stawki w Warszawie. Żydzi w trakcie deportacji przez Niemców do 
obozów zagłady, 1942–1943, ŻIH

w Bełżcu, zaś pod koniec listopa-
da ściągnął do siebie zespół pod 
kierunkiem znanego mu z Wiednia 
kpt. policji (później awansowa-
nego na SS-Sturmbannführera) 
Christiana Wirtha, specjalizują-
cego się w uśmiercaniu przez za-
gazowanie, który wraz ze swoimi 
współpracownikami, w ramach tak 
zwanej akcji „T4”, pozbawił życia 
ponad 70 000 pacjentów ośrod-
ków psychiatrycznych w  Rzeszy. 
W tym celu zespół zaprojektował 
komory gazowe, w których rozpy-
lano dostarczany w butlach tlenek 
węgla, a ofiary umierały w wyniku 
zatrucia. Tę technologię zagłady 
Wirth przywiózł na Lubelszczyznę.

Bezpośredni impuls pomysłu 
masowej zagłady ludności ży-
dowskiej miał kilka źródeł. Waż-
nym były bodźce płynące od wy-
sokich funkcjonariuszy policji i SS 
z terenu Generalnego Guberna-
torstwa, które uzyskały aprobatę 
Berlina (SS-Reichsführer Himmler 
oraz pełna akceptacja i wsparcie 
ze strony Kancelarii Führera), przy 
ogólnej zgodzie wszystkich naro-
dowosocjalistycznych funkcjona-
riuszy, co do konieczności rozwią-
zania „problemu żydowskiego”. To, 
że w Generalnym Gubernatorstwie 
na miejsce tej zbrodni już jesienią 
1941 roku wybrano Dystrykt Lubel-
ski wynikało z inicjatywy Globoc-

Obwieszczenie o wysiedleniu Żydów z powiatu nowotarskiego, 1942, domena publiczna



10 11

nika. Kwestia ta uzyskała jednak 
wymiar ogólnopaństwowy wraz 
z ustaleniami konferencji mię-
dzyresortowej (brali w niej udział, 
obok funkcjonariuszy SS, przed-
stawiciele wszystkich kluczowych 
ministerstw i urzędów III  Rzeszy 
oraz partii nazistowskiej), jaką 
20  stycznia 1942  roku zorganizo-
wał w podberlińskim Wannsee szef 
Głównego Urzędu Bezpieczeństwa 
Rzeszy SS-Obergruppenführer Re-
inhard Heydrich. 

Realizacja  
Aktion „Reinhardt”

Masowe mordowanie Żydów 
w  Generalnym Gubernatorstwie 
rozpoczęło się w  Bełżcu 17  marca 
1942  roku pod pozorem przesie-
dlenia na Wschód. Tego dnia do 
obozu zagłady (SS-Sonderkom-
mando Belzec) w tej miejscowo-
ści, leżącej ok. 5 km na południe 
od Tomaszowa Lubelskiego, przy-

Deportacja Żydów lubelskich do obozu w Majdanku, YV Mapa rozmieszczenia gett na terenie Generalnego Gubernatorstwa w latach 1942–1943
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wieziono pierwszy transport Żydów 
z likwidowanego getta lubelskiego. 
Na początku czerwca podjęto de-
cyzję o włączeniu do tej akcji gett 
znajdujących się w  pozostałych 
dystryktach Generalnego Guber-
natorstwa, czemu towarzyszyło 
wyraźne rozszerzenie kompetencji 
władz bezpieczeństwa (policji i SS). 
W ten sposób akcja „Globus” reali-
zowana na mniejszą skalę od jesieni 
1941 roku przeobraziła się w Aktion 
„Reinhardt”, którą nazwano tak na 
cześć zmarłego z ran odniesionych 
po zamachu dokonanym w Pradze 
27  maja 1942  roku Obergruppen-
führera Heydricha. 19 lipca Himmler 
wydał SS-Obergruppenführero-
wi, Wyższemu Dowódcy Policji i SS 
w Generalnym Gubernatorstwie, 
Friedrichowi-Wilhelmowi Krügerowi 
następujący rozkaz: „Wysiedlenie 
całej ludności [żydowskiej] z Gene-

ralnego Gubernatorstwa powinno 
zostać zrealizowane i zakończone 
do 31  grudnia 1942  r.”. Oto funda-
ment planu, w którym pod mianem 
„wysiedlenia” kryło się ludobójstwo 
na skalę nieznaną wcześniej w hi-
storii.

Żeby zrealizować ten plan, nale-
żało wybudować nowy rodzaj obo-
zów – tymczasowe obozy zagłady 
– które miały służyć tylko na czas 

Esesmani przed budynkiem komendantury 
w Bełżcu, od lewej Fritz Tauschner, Karl 
Schluch, NN, NN, Karl Gringers, Ernst 
Zierke, Lorenz Hackenholt, Arthur Dachsel 
i Heinrich Barbl, 1942

Generalne Gubernatorstwo. Kolumna Żydów pędzona 
pieszo do obozu zagłady, domena publiczna

Lubelszczyna. Żydzi w drodze do obozu zagłady 
w Bełżcu, marzec 1942, domena publiczna

prowadzenia Aktion „Reinhardt” 
a potem być zlikwidowane, a śla-
dy po nich zatarte. Ważnym czyn-
nikiem przy wyborze lokalizacji, 
obok oczywistej ustronności po-
łożenia, była kwestia dostępności 
infrastruktury kolejowej. Na przy-
kład w przypadku Bełżca o wybo-
rze zadecydowała istniejąca i od-
powiednio duża rampa kolejowa, 
a oprócz tego fakt, że wieś ta po-
siadała dobre połączenie z ważny-
mi szlakami komunikacyjnymi, gdyż 
znajdowała się bezpośrednio przy 
ruchliwej trasie kolejowej ze Lwowa 
do Lublina i dalej do Warszawy. Nie 
mniej istotne było to, że w samym 
Bełżcu i w  okolicznych wsiach ist-
niała już od 1940 roku sieć obozów 
pracy przymusowej dla Żydów, któ-
re powstały z inicjatywy Globocni-
ka. Istotny wpływ na organizację 
obozu miały doświadczenia mor-
dów przeprowadzonych w  ramach 
„T4”. Wirth i jego zespół szukali 
więc miejsc z szeroką rampą kole-
jową, by ofiary mogły szybko wy-
siąść z wagonów i przemieścić się 
do budynków (baraków), w których 
Żydzi musieli się rozebrać do naga 
– oprawcy wiedzieli z własnych do-
świadczeń, że zdejmowanie ubrań 
ze zwłok znacznie spowalniało cały 
morderczy proces. Wreszcie droga 
do komór gazowych była ogrodzo-
na drutem kolczastym, co pozwa-
lało wykluczyć możliwość ucieczki 
i  uniknąć chaosu na terenie obo-
zu. Przez ten tak zwany schlauch 
(dosłownie: wąż; tutaj w znacze-

niu korytarza) szeroki na dwa me-
try i okolony drutem kolczastym na 
wysokość trzech metrów strażnicy 
prowadzili ofiary na śmierć.

Zaraz po ukończeniu budowy 
obozu w  Bełżcu Niemcy utworzy-
li kolejne centrum zagłady Żydów 
w  Sobiborze. Miejscowość ta, od-
dalona pięć kilometrów na połu-
dnie od miasteczka Włodawa nad 
Bugiem, bardziej sprzyjała zacho-
waniu tajemnicy. Obóz, leżący tuż 
przy dzisiejszej polskiej granicy 
z Białorusią, nie był widoczny z naj-
bliższych wsi, a ponadto otaczał go 

Zdjęcie lotnicze terenu przyszłego obozu zagłady 
w Sobiborze z 1941, domena publiczna
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Mapa rozmieszczenia obozów zagłady na terenie Generalnego Gubernatorstwa 
 w latach 1939–1943

Rozkład jazdy Generalnej Dyrekcji Kolei Wschodniej wprowadzający od 6 VIII 1942 
dodatkowy pociąg z dworca Warszawa Gdańska do stacji Treblinka, którym wywożono 
Żydów warszawskich do obozu zagłady w Treblince, domena publiczna

pas gęstych lasów. Trzeci obóz na 
potrzeby Aktion „Reinhardt” uloko-
wano w lipcu 1942 roku w Treblince, 
wsi położonej niemalże nad samym 
Bugiem, 20 km na południe od 
Ostrowi Mazowieckiej. Wirth, peł-
niący już wówczas funkcję inspek-
tora obozów Aktion „Reinhardt” 
(Inspekteur der SS-Sonderkom-
mandos Aktion „Reinhardt”), i jego 
zespół mogli uwzględnić wszyst-
kie dotychczasowe „doświadcze-
nia” i zbudować obóz, w ich oczach 
„doskonały”, z korzystnym połącze-Tory kolejowe w Treblince, domena publiczna
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„
Był to okres, w którym przybywały transporty. Gdy pociąg zajeżdżał 

spędzano natychmiast kobiety i dzieci do baraków. Mężczyzn zostawiano 
na podwórku. Kobietom i dzieciom kazano się rozbierać. Naiwne kobiety 
wyjmują ręczniki i mydło, łudzą się, że będą się kąpać. Oprawcy żądają 
ładu i porządku. Biją i katują. Dzieci płaczą. Dorośli jęczą i krzyczą. Nic nie 
pomaga, bat jest silniejszy. Osłabia jednych, cuci drugich. Po uporządko-
waniu wszystkiego, wchodzą kobiety i dziewczynki do fryzjerni i poddają 
się strzyżeniu. Teraz jest już prawie pewne, że idą do kąpieli. Drugim wyj-
ściem kierują się do obozu nr 2, gdzie na silnym mrozie pozostają nagie, 
czekając na swoją kolej, gdyż w komorach nie skończyło się jeszcze ga-
zowanie poprzednich ofiar. Było to wszystko zimą. Mróz siarczysty. Małe 
dzieci zupełnie nagie i bose muszą stać pod gołym niebem. A stoją tak 
godzinami. Czekają kolejki. Komory nie są jeszcze wolne. Dzieciom z zimna 
przyrastają stopy do zlodowaciałej ziemi. Stoją, płaczą, zamarzają. W sze-
regu biją Niemcy i Ukraińcy. Bestią dziką i podłą był Niemiec Zopf. Ten 
najbardziej znęcał się nad dziećmi. Gdy popychał kobiety, a te prosiły go, 
by nie napierał, gdyż mają przy sobie dzieci, wyrywał im wówczas dziecko 
z rąk i albo rozrywał je w pół, biorąc za nóżki, albo główką uderzał o ścianę 
i odrzucał zabite. To nie były pojedyncze te wypadki, co kilka kroków od-
bywały się takie tragiczne sceny.

Jankiel Wiernik, Rok w Treblince. A year in Treblinka,  
przedm. W. Bartoszewski, Warszawa 2003, s. 20

niem komunikacyjnym, a mimo tego 
dobrze zakamuflowany. Wyzna-
czony na pierwszego komendan-
ta Treblinki (SS-Sonderkomman-
do Treblinka) SS-Untersturmführer 
dr Irmfried Eberl pragnął uczynić 
z tego obozu prawdziwą fabrykę 
śmierci, bez względu na potęgują-
cy się przy tym chaos. W przeciągu 
pierwszego miesiąca funkcjonowa-
nia zamordowano w Treblince od 
280 do 312 tys. Żydów, często roz-
strzeliwując ich już w strefie przy-
jęcia, gdyż nie nadążano z wysy-

Jankiel Wiernik 
(1889-1972) wy-
kwalifikowany cie-
śla z Warszawy, 
który 23  sierpnia 
1942  roku trafił 
z getta warszaw-
skiego do Treblin-
ki, gdzie szczę-
śliwie nie został 
zamordowany, lecz 
skierowany do ko-
manda roboczego. 
W obozie śmierci spędził niemalże rok 
czasu ze względu na swoje kwalifikacje 
zawodowe – był konstruktorem i bu-
downiczym baraków, budynków, bram 
i wież strażniczych. Związał się z obo-
zową konspiracją i wziął udział w bun-
cie z 2 sierpnia 1943 roku – był jednym 
z tych szczęśliwców, którym dane było 
przeżyć ucieczkę z piekła fabryki śmier-
ci. Dostał się do Warszawy, gdzie przy 
pomocy polskiej rodziny Krzywoszew-
skich wyrobiono mu fałszywą kenkartę. 
Dzięki namowom pracowników Żegoty 
i ocalałych członków Żydowskiej Or-
ganizacji Bojowej spisał w podziemiu 
swoje wspomnienia z pobytu w obozie. 
To wstrząsające świadectwo nieludz-
kich zbrodni Niemców ukazało się dru-
kiem w 1944 roku przy wsparciu struk-
tur Polskiego Państwa Podziemnego. 
Jeszcze przed wybuchem powstania 
warszawskiego wspomnienia te trafi-
ły na Zachód i zostały przetłumaczone 
na język angielski. Wiernik przeżył wojnę 
i w 1949 roku wyemigrował najpierw do 
Szwecji, a potem do Izraela, gdzie zmarł.

łaniem kolejnych transportów 
do komór gazowych. Nawet dla 
pozbawionych ludzkich uczuć 
członków załogi tego obozu 
funkcjonowanie w takich wa-
runkach było nie do przyjęcia. 
Globocnik ostatecznie odwo-
łał Eberlego i polecił Wirthowi 
opanować „chaos“ w obozie.

W pierwszych tygodniach 
funkcjonowania fabryki śmier-
ci w Bełżcu codziennie przy-
bywało do obozu 2500 osób. 
SS upychało w każdym wago-
nie bydlęcym około 100 osób, 
by maksymalnie go wykorzy-
stać. Powszechne było sprzę-
ganie pociągów i  objeżdżanie 
kilku miejscowości, albo pę-
dzenie Żydów z  okolicznych 
miejscowości po kilka kilo-
metrów do najbliższej sta-
cji kolejowej. Okna wagonów 
były owinięte drutem kolcza-
stym, żeby uniemożliwić „pa-
sażerom” ucieczkę. Pocią-
gom towarzyszyli niemieccy 
policjanci, którzy strzelali do 
uciekających. Składy wiozące 
Żydów na śmierć początkowo 
składały się z 25 wagonów; gdy 
okazało się to zbyt mało „er-
gonomiczne”, liczbę wagonów 
zwiększono do  50. Chorych, 
niedołężnych i niezdolnych do 
transportu i małe dzieci Niem-
cy rozstrzeliwali od razu. Czę-
sto takich więźniów nie zabi-
jano lecz bestialsko katowano 
na śmierć.

Żydzi z Otwocka oczekujący na transport do 
Treblinki, 19 VIII 1942, domena publiczna
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W ramach deportacji SS korzy-
stało z szerokiej pomocy wszelkich 
służb okupacyjnych. Niemiecka 
administracja cywilna w General-
nym Gubernatorstwie brała w tym 
procederze aktywny udział. Spo-
rządzała listy osób, które podlegać 
miały „akcji wysiedleńczej” i czę-
sto upominała się, by to Żydzi z jej 
miejscowości zostali zabici jako 
następni. Oprócz ofiar z okupowa-
nej Polski, w miarę rozwoju Aktion 
„Reinhardt”, włączano do niej rów-
nież Żydów z  innych części Euro-
py – łącznie ponad 130 000 osób. 
W dystrykcie lubelskim zamordo-
wano m.in. 14 000 Żydów z Protek-
toratu Czech i Moraw, 40 000 ze 
Słowacji, 19 000 z Niemiec, 6000 
z  Austrii, 4000 z  Francji i ponad 
34  000 z  Holandii. Zaledwie kil-

kanaście osób przeżyło, żeby dać 
świadectwo niemieckiego okru-
cieństwa.

W Bełżcu, Sobiborze i Treblince 
służyło niewielu Niemców. Nale-
żeli oni do kręgu 121 „specjalistów” 
biorących wcześniej udział w akcji 
eutanazji osób chorych psychicz-
nie, a także niepełnosprawnych 
fizycznie i umysłowo, noszącej 
kryptonim „T4” (Aktion T4). Ge-
neralnie w większości wywodzi-
li się z  drobnomieszczaństwa lub 
klasy robotniczej, często byli sła-
bo wykształceni (oczywiście z wy-
jątkami) i wielu z nich znalazło się 
w ogromnej masie bezrobotnych 
w wyniku kryzysu gospodarczego 
w Niemczech z końca lat 20. – aż 
do momentu, gdy trafili pod skrzy-
dła Państwowej Komisji do spraw 

Widok na Vorlager (niemieckie kwatery mieszkalne) widziany z wieży strażniczej przy wejściu do 
obozu w Sobiborze, wiosna 1943. W tle rozpoznawalne są dachy obozu I. USHMM

Odzdział „trawnikowców” maszeruje 
w szyku, wiosna 1943, USHMM

Zakładów Opiekuńczo-Leczni-
czych (Reichsarbeitsgemeinscha-
ft Heil- und Pflegeanstalten – pod 
tą niewinną nazwą ukrywało sie 
biuro akcji „T4“ w Berlinie), albo 
w  1939  roku zostali powołani do 

„
Przybył transport z Niemiec. Wszystko odbyło się szablonowo. Przy 

rozbieraniu się występuje kobieta z dwojgiem dzieci, chłopcami. Legity-
muje się, że jest rodowitą Niemką, tylko przez pomyłkę dostała się do wa-
gonu. Wszystkie dokumenty w porządku, dwaj chłopcy nie obrzezani. Ko-
bieta piękna, ale strach maluje się w jej oczach. Trzyma dzieci przy sobie, 
uspokaja i pociesza, zapewnia, że zaraz się wszystko wyjaśni i powrócą do 
tatusia, do domu. Pieści je i całuje, ale sama płacze. Przeczucie, straszne 
przeczucie. Niemcy każą jej z dziećmi wystąpić z szeregu. Zdaje jej się, że 
jest uratowana. Następuje u niej odprężenie. Lecz o zgrozo, zdecydowano, 
że musi z Żydami razem zginąć, ponieważ za dużo widziała i może świa-
tu rozgłosić. Rozumie się, że wszystko owiane tajemnicą. Kto przekroczył 
próg Treblinki, ten jest skazany na stracenie. I ta kobieta z dziećmi kroczy 
razem ze wszystkimi na śmierć. Dzieci płaczą tak samo jak żydowskie. Wo-
bec śmierci wszyscy są równi.

Jankiel Wiernik, Rok w Treblince. A year in Treblinka,  
przedm. W. Bartoszewski, Warszawa 2003, s. 22

różnego typu formacji policyjnych. 
Tworzyli oni zgrany zespół, w któ-
rym nikogo nie trzeba było zmu-
szać do mordowania, przeciwnie 
– jako ideowi naziści i antysemici 
pracowali gorliwie i niestrudzenie. 
Ich zadaniem było organizować 
i realizować Zagładę na średnim 
i niskim szczeblu, przy pomocy po-
zbawionego skrupułów personelu. 
O to osobiście zadbał Globocnik. 
Jego bezpośredni współpracow-
nicy i podkomendni, od końca lata 
1941  roku, werbowali do bezpo-
średniej eksterminacji wziętych do 
niewoli żołnierzy Armii Czerwonej. 
Wykorzystując ich fatalne położe-
nie (jeńcy sowieccy nie posiada-
li w oczach Niemców praw wyni-
kających z IV konwencji haskiej 
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z 1907 roku), rekrutowali „obcych 
narodowo pomocników” wśród 
osobników charakteryzujących 
się bezwzględnością, determina-
cją i brakiem hamulców moral-
nych oraz etycznych. Najchętniej 

Meldunek Hermanna Hoflego w sprawie liczby zamordowanych Żydów w ramach Aktion 
„Reinhardt”, styczeń 1943, domena publiczna

wybierali Ukraińców i  Rosjan po-
chodzenia niemieckiego, ponieważ 
uchodzili oni za darzących mniej-
szą sympatią Związek Sowiecki. Do 
końca wojny w  ten sposób zwer-
bowano dla SS prawie 5000 ludzi, 

Masowy grób w obozie zagłady w Treblince, 1943, domena publiczna

jako formację pomocniczą (Wach-
mannschaften des SS- und Poli-
zeiführers in Distrikt Lublin) okre-
ślaną też mianem „trawnikowców” 
(Trawnikimänner) – od miejsco-
wości Trawniki, gdzie znajdował się 
obóz pracy dla Żydów, przy któ-
rym funkcjonował obóz szkolenio-
wy SS (Der SS- und Polizeiführer 
im Distrikt Lublin Ausbildungsla-
ger Trawniki), gdzie odbywali szko-
lenie. Pomagali oni w  deportacji 
Żydów do obozów zagłady i  peł-
nili tam służbę jako strażnicy. Na 
15–20 Niemców w  obozie zagła-
dy przypadało 100–120 człon-
ków oddziału „trawnikowców”. Do 
tego należy doliczyć także po-
nad 300 podwładnych Austriaka 
SS-Sturmbannfûhrera Herman-
na Höflego pełniącego przy szta-
bie Globocnika w Lublinie funkcję 
Szefa Wydziału Głównego Aktion 

„
Było to w kwietniu 1943 roku. Zaczęły napływać transporty z Warsza-

wy […]. Nad tymi transportami warszawskimi znęcali się szczególnie. Bar-
dziej jeszcze nad kobietami aniżeli nad mężczyznami. Wybierano kobiety 
z dziećmi, doprowadzano do ognia i gdy zbóje nasycali się już widokiem 
wystraszonych kobiet i dzieci, zabijali je przy stosie i palili. Takie harce 
z kobietami i dziećmi z tych transportów były na porządku dziennym. Ko-
biety truchlały i już prawie martwe wleczono je. W panicznym strachu rzu-
cały się dzieci w objęcia matek. Kobiety błagały o litość, ze strachu zamy-
kały oczy, by zapomnieć na chwilę, gdzie się znajdują. Zbóje wykrzywiali 
gęby z zadowolenia i długo, długo trzymali swoje ofiary w napięciu. Gdy 
jedne kobiety z dziećmi zabijali, stały już inne i czekały swojej kolejki.

Jankiel Wiernik, Rok w Treblince. A year in Treblinka,  
przedm. W. Bartoszewski, Warszawa 2003, s. 26

„Reinhardt” (Leiter der Hauptabte-
ilung Aktion „Reinhardt”). Wydział 
ten był jednostką koordynującą 
masowe mordowanie w  General-
nym Gubernatorstwie. Podwładni 
Höflego zamawiali pociągi od Kolei 
Rzeszy (Reichsbahn) oraz podle-
głej jej Kolei Wschodniej (Ostba-
hn), przydzielali „trawnikowców” 
do poszczególnych gett i  koor-
dynowali ich działania na miej-
scu przy udziale lokalnych sił nie-
mieckich. Jednocześnie sami byli 
obecni, nadzorowali i koordynowali 
ładowanie Żydów do wagonów.

Podczas swoich „akcji” Niemcy 
korzystali ponadto z pomocy pod-
legającej im, złożonej z Polaków, 
tzw. policji granatowej (Polnische 
Polizei im Generalgouvernement), 
formacji pełniącej służbę na po-
ziomie komunalnym w  General-
nym Gubernatorstwie i  podległej 
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niemieckiej policji porządkowej 
Orpo (Ordnungspolizei). Jednym 
z jej zadań był udział w  likwida-
cji gett w  1942  r. W wyjątkowych 
przypadkach uczestniczyli w  tym 
nawet mężczyźni ze Służby Bu-
dowlanej (Baudienst). Niemcy 
posługiwali się członkami Służby 
Budowlanej podczas „akcji” w get-
tach, a okazjonalnie także przy 
grzebaniu zwłok i  poszukiwaniu 
ukrywających się Żydów.

Fabryki śmierci 
w Bełżcu, Sobiborze 
i Treblince

Obozy utworzone w ramach Ak-
tion „Reinhardt” nie były zwykłymi 
obozami koncentracyjnymi. Skiero-
wani do nich Żydzi mieli zginąć tego 
samego dnia, w którym się w nim 
znaleźli. Nie tatuowano numerów 

Sprzęty i przedmioty domowego użytku zagrabione Żydom, 1942, domena publiczna

obozowych, selekcję prowa-
dzono w ograniczonym zakre-
sie – ludzie byli prowadzeni na 
rzeź, jak zwierzęta, choć nawet 
w rzeźniach warunki były dalece 
bardziej humanitarne niż w tych 
trzech fabrykach śmierci. Sta-
ła liczba więźniów, w każdym 
z tych obozów, nie przekraczała 
maksymalnie 1500  osób. Wa-
gony na rampie otwierali więź-
niowie z komand roboczych, 
ponieważ często dochodziło 
do ataków ze strony przywie-
zionych na śmierć. Z rampy nie 
było widać komór gazowych, 
a członkowie załogi mówili przy-
byłym, że przed przyjęciem do 
obozu muszą wziąć kąpiel. Tych, 
którzy nie byli już w  stanie ru-
szać się o własnych siłach – 
przede wszystkim ze względu 
na nieludzkie warunki podró-
ży – Niemcy i ich pomagierzy 
rozstrzeliwali na miejscu. Po-
czątkowo w  Bełżcu Żydzi mu-
sieli rozbierać się na rampie, 
dopiero później zbudowano 
tam (jak i w pozostałych obo-
zach) osobne baraki, jako roz-
bieralnie oraz kolejny budynek, 
w  którym golono im włosy. Gi-
gantyczna liczba ofiar oznaczała 
duże ilości pozostawionych rze-
czy. Te były skrupulatnie ewi-
dencjonowane przez oprawców, 
dla których Aktion „Reinhardt” 

Dawid Nowodwo- 
rski (1916–1943), 
pochodził z war-
szawskiej rodziny 
robotniczej, dzia-
łał w Ha-Szomer 
ha-Cair. W cza-
sie wielkiej akcji 
w getcie warszaw-
skim 17  sierpnia 
1942 roku wywie-
ziony do Treblinki, 
zdołał uciec i wrócić do getta. 28 sierp-
nia 1942 roku złożył relację. 
Został członkiem ŻOB i dowódcą gru-
py bojowej w powstaniu w getcie war-
szawskim przy Nowolipiu 67. Wyszedł 
z grupą ok. 40 powstańców kanała-
mi na tzw. stronę aryjską (29 kwietnia 
1943 roku), walczył w lasach wyszkow-
skich. W czasie jednego z powrotów 
do Warszawy zginął, prawdopodobnie 
zadenuncjowany przez volksdeutscha.

Plan obozu zagłady w Treblince,  
po 07.1942, Archiwum Ringelbluma, ŻIH
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była także okazją do wzbogacenia 
się, choć formalnie rzeczy pozo-
stawione przez Żydów należały do 
III Rzeszy. Skonfiskowane pieniądze, 
kosztowności – które nie zosta-
ły zawłaszczone – a także bagaże, 
ubrania etc. trafiały do magazy-
nów i następnie były wysyłane do 
dyspozycji odpowiednich urzędów 
niemieckich. Ostatnim etapem dla 
większości więźniów była komora 
gazowa i śmierć w męczarniach.

W Bełżcu komora gazowa miała 
wymiar 12 na 8 metrów i dzieliła się 
na trzy szczelne hermetycznie po-
mieszczenia. Wachmani wpycha-
li do niej jednorazowo 600  osób, 
następnie na 20 minut urucha-
miali silnik, wymontowany z so-
wieckiego czołgu, którego spaliny 
odprowadzane były do tych po-

mieszczeń. Zazwyczaj już po 15 mi-
nutach wszystkie ofiary były mar-

Przybył transport z Warszawy, który miał rzekomo wyjechać za granicę. 
Byli to ludzie dobrze usytuowani. Poznać po nich było ich dobrobyt. Było 
ich około 1000 osób. Mężczyźni, kobiety i dzieci. Zrozumieliśmy, że jest to 
transport ludzi, którzy zapłacili grube pieniądze za to, by ich zawieźć w bez-
pieczne miejsce. Zabrano im wszystko. Trzymano ich w Warszawie, jak się 
później dowiedziałem, w pierwszorzędnym hotelu polskim na Długiej i wy-
kończono w Treblince. Poznaliśmy, kim są, po dowodach, gdy pracowaliśmy 
przy sortowaniu rzeczy. Zginęli wszyscy. Tak samo przywozili transporty za-
graniczne. Mówili im, że wiozą ich na wysiedlenie do Treblinki. A ci wychylali 
głowy z wagonów na stacjach i pytali się zupełnie spokojnie, jak daleko jesz-
cze do Treblinki. Chcieli już zmęczeni dotrzeć do tego azylu, gdzie wypoczną 
po podróży. Przybyli. I nie mieli nawet czasu przestraszyć się i dziwić, a już 
spoczęli na wieki. Dziś już łubin rośnie na ich popiołach.

Jankiel Wiernik, Rok w Treblince. A year in Treblinka,  
przedm. W. Bartoszewski, Warszawa 2003, s. 32

Żydowscy więźniowie przymuszeni do pracy 
dla oddziału Sonderkommando 1005 w obozie 
janowskim przy młynie do mielenia kości zmar-
łych, 1944, domena publiczna

„
twe. Szybko okazało się, że takie 
tempo mordowania jest niewy-
starczające. W  czerwcu 1942  roku 
wzniesiono nowy budynek, mają-
cy 10 na 24 metry, który mógł po-
mieścić jednocześnie nawet 1500 
osób. W Sobiborze i  Treblince ko-
mory gazowe były jeszcze większe 
– mieściły po 2500 osób. Wydaj-
ność mordowania zależała głównie 
od tempa „usuwania” zwłok z komór 
gazowych. W pierwszej fazie Aktion 

Janusz Korczak 
właściwie Hen-
ryk Goldszmit 
(1878-1942) le-
karz, pedagog, 
pisarz, oficer 
Wojska Polskie-
go (major rezer-
wy w korpusie 
oficerów sani-
tarnych), absolwent Uniwersytetu 
Warszawskiego na Wydziale Lekar-
skim (1905). Jako pisarz zadebiu-
tował w 1896 roku – zasłynął m.in. 
jako autor książek dla dzieci, z któ-
rych najsłynniejszy był Król Maciuś 
Pierwszy. Od 1912 roku prowadził 
Dom Sierot dla dzieci żydowskich 
w Warszawie, także w czasie okupa-
cji, na terenie warszawskiego getta. 
5  sierpnia 1942  roku został wraz ze 
swoimi współpracownikami i pod-
opiecznymi wywieziony do Treblinki 
i w dwa dni później wszyscy zostali 
zamordowani w komorze gazowej.

„Reinhardt” więźniowie z komand 
roboczych zakopywali je w  maso-
wych dołach wykopanych wcze-
śniej lub powstających na bieżąco. 
W Sobiborze i Treblince miały one 
długość 70 metrów i szerokość od 
20 do 30 metrów – doły były nie-
liczne, ale duże i głębokie, a wydo-
byta z  nich ziemia jednocześnie 
osłaniała je od zewnątrz. Z powodu 
ich rozmiarów najczęściej pozosta-
wały otwarte tygodniami, wydzie-
lając nieznośny fetor rozkładają-
cych się ciał zagazowanych ofiar. 
W przeciwieństwie do Auschwitz-
-Birkenau i innych „stałych” obo-
zów nawet nie rozważano budowa-
nia krematoriów. 

Ze względu na związane z  tym 
problemy higieniczne w paździer-
niku 1942  roku więźniowie obo-
zu w Sobiborze musieli rozpocząć 
pierwsze ekshumacje w celu spa-
lania zwłok. W listopadzie tego 
roku rozpoczęto je także w Bełżcu. 
Na cegłach układano tam długie 
na około dziesięć metrów szyny 
kolejowe, a  następnie na nich na 
przemian warstwami na wpół roz-
łożone zwłoki i  drewno. Te wielkie 
stosy oblewano olejem i benzyną, 
a następnie podpalano. Na jednym 
takim palenisku można było spa-
lić 2000  ciał w  ciągu 24  godzin. 
W obu obozach spalanie pomor-
dowanych zakończono w  marcu 
1943  roku. Do przeprowadzenia 
tego makabrycznego zadania skie-
rowano tak w Sobiborze, jak w Beł-
żcu po 600 żydowskich więźniów, 
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których kierownictwo Aktion „Re-
inhardt” tymczasowo pozostawi-
ło przy życiu. Kryteria ich wyboru 

były niezwykle proste: ludzie Glo-
bocnika i Wirtha potrzebowali sil-
nych mężczyzn, którzy mogli roz-

Płonący obóz zagłady w Treblince po wybuchu buntu więźniów. Zdjęcie wykonane przez 
Franciszka Ząbeckiego, 1943, domena publiczna

Na Umschlagplatzu […] Ustawiono kolejkę – zamiast na wolność – po-
prowadzono do wagonów.  […] W moim wagonie 71 osób ze wszystkich 
warstw, klas, różnego wieku, małe dzieci od 2–8 lat do lat 10, zamknięte wa-
gony. Wagon – zamknięty na klucz. Nikt nie wierzył, że na śmierć.
Podróż trwa 3–4 godziny – ale trwała 12 godzin. […]  Do stacji:  obóz Treblin-
ka. Przybyliśmy tam o 7 rano. Przed zejściem – rozmawiałem z maszynistą, 
Polakiem, i na pytanie, czy często stąd jadą grupy do pracy – odpowiedział: 
tu się tylko zajeżdża, stąd nikt nie wyjeżdża.

Archiwum Ringelbluma. Ostatnim etapem przesiedlenia jest śmierć.  
Pomiechówek, Chełmno nad Nerem, Treblinka, tom 13, s. 134

„
Abraham Jakub Krzepicki (1915-
1943) żołnierz Wojska Polskiego 
w czasie kampanii polskiej 1939 roku 
uciekł z niewoli i przedostał się do 
Warszawy, gdzie trafił do getta. 
25 sierpnia 1942 roku został wywie-
ziony do obozu śmierci w Treblince, 
gdzie trafił do komanda zajmującego 
się grzebaniem zwłok pomordowa-
nych. W piekle fabryki śmierci prze-
bywał do 13 września 1942 roku, gdy 
udało mu się niepostrzeżenie dostać 
do pustego pociągu odjeżdżające-
go z obozu; powrócił do Warszawy 
i ponownie znalazł się w getcie, gdzie 
złożył Racheli Auerbach pierwszą re-
lację z zagłady, jakiej poddawani są 
Żydzi na terenie obozu w Treblince. 
Wziął udział w powstaniu w getcie 
warszawskim i najprawdopodobniej 
zginął z bronią w ręku 22  kwietnia 
1943 roku. Jego wspomnienia z Tre-
blinki pt. Człowiek uciekł z Treblinki. 
Rozmowy z powracającym, ukazały 
się drukiem w 2017 roku.

którzy chorowali lub nie mieli już sił, 
oprawcy rozstrzeliwali bez chwili 
wahania. Właściwie nie istniały żad-
ne granice tego, do czego mogli się 
Niemcy i ich pomocnicy bezkarnie 
posunąć wobec Żydów. Nieustan-
nie stosowano nadmierną, zupełnie 
bezpodstawną i sadystyczną prze-
moc. Podobnie samowolne były 
nakładane przez SS kary. Chłosta, 
pozbawianie jedzenia czy przy-
dzielenie do komanda specjalnego, 
które zawsze pracowało w  tempie 
biegu, to tylko niektóre z nich. 

Opór 

Pierwszą relację na temat ludo-
bójstwa w Treblince przedstawił 
Abraham Krzepicki, któremu uda-
ło się uciec 13 września 1942  roku 
z piekła fabryki śmierci. Po powro-
cie do warszawskiego getta złożył 
swoje świadectwo zagłady Rache-
li Auerbach. Właśnie m.in. w ten 
sposób wiedza o Zagładzie do-
tarła do tych Żydów, którzy jesz-
cze pozostali w gettach. Przera-
żające informacje rozchodziły się 
lotem błyskawicy i  były stosunko-
wo szczegółowe. Docierały także 
do rządów alianckich, które po-
czątkowo nie przywiązywały wagi 
do pogłosek o eksterminacji na-
rodu żydowskiego. Uważano je za 
przesadzone i niewiarygodne. Prze-
rażające opisy zbrodni przywiezio-
ne na Zachód przez emisariusza 
Polskiego Państwa Podziemnego 

kopywać groby i przenosić zwłoki. 
Oczywiście dla członków tych ko-
mand było to tylko odroczenie 
nieuniknionej śmierci. 

Więźniowie obozu, ci których 
oszczędzono czasowo dla pracy 
przez nich wykonywanej, byli stale 
konfrontowani ze śmiercią: swoich 
bliskich i  przyjaciół, nieznajomych 
oraz – jako nieustannym zagroże-
niem – także ze swoją własną. Byli 
śmiertelnie wyczerpani – tych zaś, 
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Jana Karskiego – które stały się na-
stępnie podstawą oficjalnego do-
kumentu Rządu Polskiego na emi-
gracji pt. The Mass Extermination 
of Jews in Germna Occupied Po-
land z grudnia 1942 r. – nie wywoła-
ły większego poruszenia. Anglosasi 
długo ignorowali prawdę na temat 
Zagłady zgotowanej przez Niem-
ców Żydom w środkowej Europie. 

W czasie realizacji Aktion „Rein-
hardt” wielokrotnie dochodziło do 
ucieczek i  buntów. Oprawcy sta-
le musieli liczyć się z  możliwością 
zaatakowania ich przez o wiele 
liczniejszych więźniów. W Sobibo-
rze i  Treblince doszło do dużych 
buntów, po których miały miejsce 
masowe ucieczki. W Treblince po-
wstanie wybuchło w upalny dzień 
2 sierpnia 1943 roku. Dzięki sprzy-
jającym okolicznościom – niektó-
rzy esesmani pojechali na urlop do 
Rzeszy, inni wraz z częścią „trawni-
kowców” wybrali się nad Bug w celu 
kąpieli – ponad 800 więźniów roz-
poczęło walkę o życie. Częściowo 
uzbrojeni w  noże, siekiery, a tak-
że pistolety i  karabiny z arsenału 
SS – zdobycie tej ostatniej umoż-
liwił ślusarz Eugeniusz Turowski, 
który dorobił klucze do magazynu 
z bronią palną. Więźniowie zaopa-
trzyli się w  większe ilości pienię-
dzy i  kosztowności z łupów nie-
mieckich, aby przetrwać podczas 
ucieczki. Szacuje się, że w  czasie 
powstania w Treblince zbiegło od 
200 do 250 więźniów, z których ok. 
70 przeżyło wojnę.

Bunt żydowskich więźniów w So-
biborze miał jeszcze większy zasięg. 
14 października 1943 roku ortodok-
syjny polski Żyd – Leib Feldhendler 
i  Aleksander Peczerski, były żoł-
nierz Armii Czerwonej, dali sygnał 
do rozpoczęcia walki. W przeciągu 
godziny od rozpoczęcia powsta-
nia starano się zabić możliwie jak 
najwięcej Niemców i wachmanów, 
zanim rzucono się do masowej 

List przewozowy transportu odzieży po 
zamordowanych Żydach z Treblinki do Lu-
blina, 13 września 1942, domena publiczna

ucieczki. Powstańcy zdołali zabić 
11 esesmanów i 10 „trawnikowców”. 
W sumie zbiegło około 380 Żydów, 
a niemalże 300 zginęło w obozie 
w walce z załogą albo zostało roz-
strzelanych po stłumieniu buntu. 

Zarówno po ucieczce z Treblinki, 
jak i z Sobiboru wielu zbiegów do-
świadczyło braku wsparcia, a nawet 
wrogości ze strony ludności pol-
skiej. Ze strachu lub chciwości 
wydawano Niemcom żydowskich 
uciekinierów. Trzeba pamiętać, że 

Ostatnia strona sprawozdania Odilo 
Globocnika z 15 grudnia 1943, 
zawierającego rozliczenie finansowe Aktion 
„Reinhardt”, domena publiczna

za pomoc Żydom na terenie oku-
powanej przez Niemców Polski 
groziła kara śmierci. Jednak 7112 
Polaków uhonorowano medala-
mi „Sprawiedliwy Wśród Narodów 
Świata”, przyznawanymi za rato-
wanie Żydów. Wielu ocalałych opo-
wiada o  bezinteresownej pomocy 
ze strony Polaków. W złożonych po 
wojnie relacjach znajdziemy mię-
dzy innymi relację Cila Rajchma-
na, który został ukryty i  otoczony 
życzliwą opieką przez polską rodzi-
nę. Inny uciekinier, Abraham Krze-
picki wraz ze swoim współtowarzy-
szem niedoli, spotkał kobietę, która 
nie chciała nawet przyjąć od nich 
pieniędzy za pomoc. Nakarmiła ich 
i wraz z mężem umieściła we wła-
snej stodole, gdzie trzy razy dzien-
nie przynoszono im zupę, kluski 
i  mleko. Kilka tygodni później inny 
Polak przerzucił ich potajemnie do 
Warszawy. 

Konsekwencje  
Aktion „Reinhardt”

Skutkiem ludobójczych działań 
Globocnika i jego zespołu liczące-
go ok. 450 osób, oczywiście przy 
wsparciu ogromnej machiny poli-
cyjno-administracyjno-biurokra-
tycznej III Rzeszy, w okresie od mar-
ca 1942 roku do listopada 1943 roku 
zamordowano większość polskich 
Żydów. Ustalenie precyzyjnych 
danych liczbowych najprawdopo-
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dobniej nigdy nie będzie możliwe. 
Niemcy stworzyli przemysł śmierci, 
w którym życie ofiar nie było według 
nich warte nawet zapisu w rubryce. 
Jedyną precyzyjną, choć nieko-
niecznie odpowiadającą prawdzie, 
liczbą jest 1  274  166 zamordowa-
nych, którą podano w raporcie 
szefa sztabu Aktion „Reinhardt” 
SS-Sturmbannführera Hermanna 
Höfle dla SS-Obersturmbannführe-
ra Adolfa Eichmanna, odpowiada-

jącego za „ostateczne rozwiązanie 
kwestii żydowskiej” w Głównym 
Urzędzie Bezpieczeństwa Rzeszy 
w Berlinie. Według szacunków hi-
storyków w Bełżcu zamordowano 
co najmniej 470 000, w Sobiborze 
180  000, a w Treblince 870  000 
Żydów. Do tej liczby 1  520  000 
osób należy doliczyć jeszcze trud-
niejszą do oszacowania liczbę ofiar 
„akcji” przeprowadzanych bezpo-
średnio w gettach. Przyjmuje się 

Masowe groby na Majdanku po operacji Aktion Erntefest, PMM

Pluton „trawnikowców” na placu apelowym, między obozami II i III w Sobiborze wiosną 
1943 roku. Drugi strażnik od lewej w tylnym rzędzie został jednoznacznie zidentyfikowany 
jako Iwan Demianiuk, USHMM

ostrożnie, że na każdych pięciu de-
portowanych do obozu śmierci Ży-
dów przypadała jedna osoba roz-
strzelana lub zamordowana w inny 
sposób. Łącznie więc liczbę ofiar 
Aktion „Reinhardt” określa się na 
co najmniej 1,8 mln osób, z których 
zdecydowana większość była Ży-
dami. Wśród ofiar znalazło się także 
od 100 do 200 Polaków i  Ukraiń-
ców, którzy zostali eksterminowani 
przez przypadek. Największą gru-
pą etniczną, obok Żydów, było ok. 
5000 Sinti i Romów.

Dzięki ludobójstwu w ramach Ak-
tion „Reinhardt” III  Rzesza wzbo-
gaciła się m.in. o 236 sztab złota 
o wadze 2,9 tony, 2143 sztaby sre-
bra o wadze 18,7 ton, 15  kg platy-

ny i wiele innych dóbr, które wyli-
cza raport finansowy Globocnika 
z 5  stycznia 1944 roku. Dla niego 
samego i dla członków jego eki-
py przemysł śmierci, który zorga-
nizowali i bezpośrednio nadzoro-
wali także przyniósł „złote żniwa”, 
o czym już w raporcie dla Himmlera 
nie wspomniał.

Krwawym epilogiem Aktion „Re-
inhardt” była operacja Erntfest 
(„Dożynki”), którą przeprowadzono 
w dniach 3 i 4 listopada 1943 roku. 
„Dożynki” przeprowadził już na-
stępca Globocnika (który w at-
mosferze skandalu związanego ze 
zrabowanym mieniem żydowskim 
w tle został przeniesiony na ana-
logiczne stanowisko do Triestu) 
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Macewa – płyta nagrobna na żydowskim 
cmentarzu, Jozefów, Biłgoraj. Zdjęcie po-
wojenne, YV

SS-Gruppenführer Jakob Sporren-
berg. W masowych egzekucjach 
rozstrzelano wtedy większość 
pozostałych przy życiu Żydów, 
w większości więźniów obozów 
pracy w Trawnikach i Poniatowej 
oraz z innych miejsc pracy przy-
musowej, których zwieziono w tym 
celu do obozu koncentracyjnego 
na Majdanku (Lublin). Łącznie za-
mordowano ok. 42  000 więźniów, 
zostawiając przy życiu kilka ty-
sięcy przymusowych robotników 
pracujących przy budowie lotnisk 
polowych na Lubelszczyźnie. Obo-
zy w Bełżcu, Sobiborze i Treblince, 
po spełnieniu swojego ludobójcze-
go zadania, zostały zlikwidowane. 

Ruiny synagogi w Łaszczowie, 1966, YV

Wnętrze synagogi w Łęcznej, 1966, YV

Sprawnie przystąpiono do usuwa-
nia śladów wszelkich zbrodniczych 
czynów. Drewniane budynki zde-
montowano, rozebrano ogrodzenia, 
zniszczono dokumenty, zasadzono 
drzewa. W Treblince esesmani osa-
dzili dwóch „trawnikowców”, wraz 
z rodzinami, na specjalnie urządzo-
nych gospodarstwach, aby nikt nie 
zbliżał się zbytnio do pól śmierci 
zawierających szczątki niemalże 
miliona żydowskich ofiar.

Dokonana przez Niemców zbrod-
nia nie została właściwie osądzona. 
Wprawdzie przed końcem wojny 
zginęli główni zbrodniarze – Odil-
lo Globocnik, Christian Wirth czy 
Irmfried Eberl, ale wielu morder-
ców żyło jeszcze długo i najczę-
ściej bezkarnie. Nie sposób tu wy-
mienić wszystkich. Na przykład 
– SS-Sturmbannführer Hermann 
Julius Höfle – szef sztabu Aktion 
„Reinhardt” dożył 1962 roku, ukry-
wając się we Włoszech i RFN. SS-
-Sturmbannführer Karl Richard Jo-
sef Streibel – komendant obozu 
w Trawnikach po wojnie udzielał się 
w Hamburgu jako handlowiec, ży-
jąc uniewinniany przez sądy z bra-
ku dowodów do 1986 roku Helmut 
Kallmeyer – chemik z programu „T4” 
i budowniczy systemu gazowania 
ludzi w obozach śmierci – po woj-
nie pracował jako starszy urzędnik 
w Urzędzie Statystycznym w Ham-
burgu i w Kolonii, a później dla Or-
ganizacji Narodów Zjednoczonych 
na Kubie i Ghanie – zmarł w 2006 
roku. Werner Ansel – okupacyjny 

starosta powiatowy w Chełmie Lu-
belskim odpowiedzialny za brutal-
ne deportacje do obozów śmierci 
po wojnie, do 1972  roku był staro-
stą powiatowym w Carlsheim i zdą-
żył jeszcze w 1977  roku otrzymać 
srebrny medal państwowy Bade-
nii-Wirtembergii, a w  1984  roku 
złoty medal powiatu Schwäbi-
sch Hall – zmarł w 1988  roku. SS-
-Hauptsturmführer Richard Türk 
– w Dystrykcie Lubelskim GG szef 
„Wydziału do Spraw Żydowskich” 
osobiście organizujący transporty 
do obozów zagłady – nie tylko do-
żył 1984 roku, ale też zrobił karierę 
polityczną w Niemieckim Związku 
Wypędzonych w Nadrenii-Palaty-
nacie i nawet dwukrotnie kandydo-
wał do Bundestagu. Można by wy-
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mienić i innych, ale trzeba jeszcze 
dodać, że z byłych „trawnikowców” 
procesu po wielu latach doczekał 
się jedynie John Demianiuk, zna-
ny w obozach zagłady jako „Iwan 
Groźny”. Ten jednak tak długo uni-
kał odpowiedzialności za zbrodnie, 
że gdy umarł w 2012 roku, z powo-
du nieprawomocnego wyroku są-
dowego nie może być nawet na-
zywany zbrodniarzem wojennym. 
Inni „trawnikowcy”, o ile nie zginęli 
w czasie wojny, także uniknęli sądu 
i kary. Jako argumentu sędziowie 
często podawali okoliczność, że 
nie ma świadków zbrodni, tak jak-
by w obozach był ktoś trzeci poza 
ofiarami i katami.

Zagładę Żydów polskich prze-
żyło, wg szacunków, ok. 420  tys. 
osób, z czego ok. 300 tys. na te-
renie Związku Sowieckiego, od 
60 do 120  tys. przeżyło wojnę na 
terenie Polski, z tych ok. 60 tys. 
w większości zostało uratowanych 
przez Polaków, a reszta ocalała 
w obozach pracy i obozach kon-
centracyjnych. Dane są niepre-
cyzyjne, a powojenne migracje, 
zmiany granic i brak oficjalnych 
statystyk uniemożliwiają ich uści-
ślenie. W wyniku planowej akcji 
zagłady, w której kluczowe miej-
sce zajmuje Aktion „Reinhardt”, 
Niemcy zamordowali 2,9 mln pol-
skich Żydów. Unicestwili nie tylko 

Ruiny synagogi w Szczebrzeszynie, YV

ludzi, lecz także zniszczyli, nieste-
ty niemalże trwale, unikalny świat 
żydowski w Polsce. Zniknęły szte-
tle, jesziwy i synagogi. Polska tra-
dycja i kultura, charakteryzująca 

się do 1939  roku wielonarodową 
różnorodnością, została brutalnie 
pozbawiona żydowskiego pier-
wiastka, przez tysiąc lat funkcjo-
nującego w polskim krajobrazie. ■

Trzej Żydzi siedzący na ławce, 1927, NAC





PARTNERZY:

ISBN 978-83-66376-59-5 www.1943.pl

Program „80. Rocznica Aktion Reinhardt (1942-1943)” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


