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Siódmego kwietnia przypada Dzień Pamięci o Holocauście. 

Jak w przypadku każdego tematu, który poruszamy w naszej grupie 

najpierw musimy wyjaśnić kluczowe dla tematu pojęcia. Następnie 

spróbuje wyjaśnić Wam, jak mogło dość do tak ogromnej zbrodni. 

Na koniec postaram się odnieść do kwestii zrzucania winy za śmierć 

Żydów w okresie ostatniej wojny na Polaków. 

Zacznijmy więc. 

Holocaust pochodzi z języka greckiego - holocaustos i oznacza ofiarę 

całopalną. Taką ofiarą złożoną Bogu zgodnie z wiarą żydowską mają być 

Żydzi wymordowani przez Niemców w czasie wojny. 

W ramach tej zagłady, ludobójstwa, czyli jak Żydzi mówią shoah 

szoa, zginęło 6 milionów Żydów, w tym 2 miliony dzieci żydowskich. 

Liczba polskich Żydów, która zginęła w Holocauście czyli Żydów, 

którzy byli obywatelami II RP szacuje się na ok 3 miliony istnień. 

Według wiary żydowskiej /judaizmu/ Żyd umierający za wiarę, 

to kadosz, czyli święty. Wszystkie ofiary Holocaustu są kadosz. 

Czym tak naprawdę był holocaust? 

Było to pierwsze w historii ludobójstwo dokonane metodą 

przemysłową. Mówiąc jeszcze inaczej było to zabijanie na wzór procesu 

produkcyjnego z tą różnicą, że „produktem” finalnym była szybka i tania 

śmierć milionów ludzi. Żydów tak jak Romów zabijano w komorach 

gazowych, pojazdach gazowych, komorach głodowych, poprzez 

wycieńczającą pracę. 



 

Oczywiście możemy zapytać się jak to było możliwe? 

Przecież esesmani, którzy dokonywali tych zbrodni przy pomocy 

kolaborantów, do których należeli też sami Żydzi np. Żydowska Służba 

Porządkowa w Gettach, lub nacji sojuszniczych np. Ukraińcy 14 Dywizja 

Grenadierów SS, mieli swoje rodziny, żony, dzieci. 

Tak, owszem, ale Żydzi i Romowie zostali odczłowieczeni. Młodzi 

Niemcy od wczesnego dzieciństwa mieli wpajane, że Żydzi tylko 

przypominają ludzi, a tak w zasadzie są podludźmi. 

Kogo łatwiej zabić? Człowieka czy podczłowieka? 

Odpowiedź nasuwa się sama. 

Wreszcie na koniec ostatnie zagadnienie. 

Kto jest głównym autorem zagłady Żydów? 

Na pewno nie Polacy. Na pewno naziści, ale z uwagi, że naziści 

to ludzie rożnej narodowości należy uściślić. Chodzi głównie o Niemców. 

To oni od 1942 roku rozpoczęli eksterminację narodu żydowskiego. Polacy 

nie licząc garstki kolaborantów pomagali z narażeniem życia przeżyć 

holocaust. Przyznaje to nawet żydowski badacz rabin Boteachem 

Mocny głos Rabina ws. Polski. Oto kto naprawdę kolaborował 

z Niemcami w czasie II wojny światowej! | Telewizja Republika 

Według, z kolei amerykańskiego badacza Richarda C. Lukasa 

specjalizującego się w sprawach polskich, Polacy pod okupacją niemiecką 

mogli uratować nawet 120 tysięcy Żydów. 

Ilu Żydów uratowali Polacy w czasie II wojny światowej? 
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