7 KWIETNIA - DZIEŃ PAMIĘCI O HOLOKAUŚCIE
Dzień dobry.
Kwiecień to miesiąc w którym upamiętniamy tragiczne wydarzenia
do jakich doszło w dziejach ludzkości związane z Holokaustem. W tym
roku Dzień Pamięci o Holokauście wypada 7 kwietnia. Wcześniej, bo
27.01.2021r. obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach
Holokaustu. Data ta została ustalona w 2005 roku na zgromadzeniu ONZ
jako upamiętnienie rocznicy wyzwolenia Obozu Koncentracyjnego i Zagłady
Auschwitz - Birkenau w Oświęcimiu 27.01.1945r.
Holokaust to totalne, bezsprzeczne zło! (ludobójstwo na niewyobrażalną skalę, zagłada milionów istnień ludzkich - głównie Żydów i ich
nieludzkie traktowanie ), jakiego dopuścili się hitlerowscy najeźdźcy
podczas II Wojny Światowej
Eksterminacja ludności żydowskiej w początkowym etapie miała
formę masowego ich rozstrzeliwania z karabinów maszynowych. Jednak ze
względów

ekonomicznych

oraz

złego

wpływu

na

morale

żołnierzy

niemieckich zaprzestano tej formy. Podejmując decyzję o budowie obozów
zagłady, gdzie więźniów najpierw mordowano przez zagazowanie spalinami w specjalnie skonstruowanych ciężarówkach, a następnie na masową
skalę Cyklonem B - produktem owadobójczym, z którego po zetknięciu
z powietrzem uwalniał się zabójczy cyjanowodór powodujący u ofiar przed
śmiercią: duszności, zawroty głowy, wymioty, krwotok z narządów
wewnętrznych.

Do największych niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych
na ziemiach Polskich, przekształconych w obozy masowej śmierci, można
zaliczyć obozy: Auschwitz w Oświęcimiu, Majdanek w Lublinie oraz obozy
w Treblince i Sobiborze.
O wyborze terenów Polski, jako miejsca na budowę niemieckich
obozów koncentracyjnych i zagłady zadecydowały takie czynniki jak:
strategiczne położenie z dala od linii frontu, największa liczba osób pochodzenia żydowskiego, stosunkowo dobra sieć kolejowa oraz silna, hitlerowska dominacja umożliwiająca niezakłócone funkcjonowanie obozów.
W obozach tych śmierć poniosło wiele narodowości (Polacy, Cyganie,
Rosjanie, itd.), jednak to na narodzie żydowskim świadomie i konsekwentnie realizowano zaplanowaną zagładę!
Ludność żydowską najpierw przymusowo zamknięto w gettach,
następnie

przewożono

do

obozów

koncentracyjnych

w

bydlęcych

wagonach, w makabrycznych warunkach: stłoczonych, bez jedzenia, picia
i postojów.

Tam

kobiety,

mężczyźni

i

dzieci

zostają

w

sposób

okrutny

zamordowani w komorach gazowych, a ich ciała spalone w piecach
kremacyjnych dla zatarcia śladów bestialskiego mordu.

Efektem tych zaplanowanych działań miało być wymordowanie
w Europie całego narodu żydowskiego! Szacuje się, że w hitlerowskich
obozach

zamordowano

ponad

6

milionów

osób

narodowości

żydowskiej. Przedtem zostali pozbawieni swojego majątku, a „szczęśliwcy”,
którzy nie zostali od razu skierowani do komór gazowych często
poddawani

byli

okrutnym

eksperymentom

pseudomedycznym,

torturowani, głodzeni, zmuszani do niewolniczej pracy, nierządu.

Holokaust to makabryczny etap w dziejach historii naszego
świata, o którym nigdy nie możemy zapomnieć!
I musimy robić wszystko, aby zapobiec takim wydarzeniom
w przyszłości. Przede wszystkim traktując każdego człowieka
z należytym szacunkiem, piętnując wszelkie objawy rasizmu,
nietolerancji, przemocy. Ponieważ wszyscy ludzie są równi, każdy
człowiek ma prawo do godnego życia niezależnie od wyznania,
koloru skóry, czy przekonań. To jedyny sposób, aby nie dopuścić
do podobnych zbrodni - ludobójstwa, czystek etnicznych.
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