MATERIAŁ 4
Podczas II wojny światowej miliony ludzi padły ofiarą masowej eksterminacji, deportacji, śmierci
głodowej, pracy przymusowej, obozów koncentracyjnych i bombardowań.

Uchodźcy i wypędzeni
Serbowie wypędzeni z niepodległego państwa chorwackiego, które było satelickim państwem
nazistowskich Niemiec.

Po zakończeniu wojny w Europie było 40 mln uchodźców. Choć to totalitarna ideologia doprowadziła
do krwawego konfliktu, na przymusową migrację udawali się głównie cywile.
Źródło: United States Holocaust Memorial Museum, udostępnione grzecznościowo przez Muzej
Revolucije Narodnosti Jugoslavije © U.S. Holocaust Memorial Museum
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Ewakuanci
Zdjęcie przedstawia małego chłopca z bagażem wyjeżdżającego z Londynu na wieś razem z innymi
ewakuantami w dniu 5 lipca 1940 r.

3,5 mln Brytyjczyków, głównie dzieci, zostało masowo ewakuowanych z dużych miast zagrożonych
atakami powietrznymi. Był to jeden z największych wstrząsów społecznych dla kraju o
dramatycznych skutkach dla całego pokolenia. Podobne kampanie ewakuacyjne odbywały się w całej
Europie.
Źródło: Imperial War Museum, Londyn, Wielka Brytania © Imperial War Museums

2

Osoby deportowane
Nielegalnie zrobione zdjęcie wagonu towarowego, którym deportowano tysiące „wrogów państwa”
do gułagu, 1941 r.

Szacuje się, że w ZSRR ok. 6 mln ludzi zmuszono do wewnętrznej migracji. Deportowanie dużej liczby
ludzi (tak przez nazistów, jak i Sowietów) było sposobem na osłabienie zaplecza dla ruchu oporu i
zmianę proporcji etnicznych na korzyść sił okupacyjnych.
Źródło: Muzeum Okupacji Łotwy, Ryga
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Robotnicy przymusowi
Robotnice przymusowe ze Związku Radzieckiego pracujące w niemieckim przemyśle zbrojeniowym,
1945 r.

W latach 1939–1945 ponad 13 mln ludzi zmuszono do pracy w niemieckiej Rzeszy oraz na
włączonych do niej terenach. Przymusowych robotników zatrudniano przede wszystkim w
rolnictwie, przemyśle zbrojeniowym, górnictwie i budownictwie. W wielu przypadkach praca
przymusowa była jedną z metod eksterminacji.
Źródło: Bundesarchiv, Koblencja, Niemcy © Bundesarchiv/Bundesbildstelle
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Oblężenie i głód
Oblężenie Leningradu, zima 1941–42 – głodujące dzieci

Podczas oblężeń Budapesztu, Warszawy i Malty w trakcie II wojny światowej setki tysięcy cywilów
poniosło śmierć głównie z głodu i w następstwie związanych z nim chorób. Celowe zamieszanie
administracyjne i blokowanie dostaw żywności na okupowanych terenach spowodowało setki tysięcy
śmiertelnych ofiar na całym kontynencie.
Źródło: Archiv für Kunst und Geschichte, Berlin, Niemcy © AKG-Images / Paul Botzenhardt

5

Ofiary bombardowań
Ruiny kościoła Św. Krzyża w Warszawie – ludzie wychodzący po modlitwie

Po obu stronach konfliktu stosowano na niespotykaną dotychczas skalę strategiczne bombardowania
stref cywilnych, co spowodowało setki tysięcy ofiar śmiertelnych. Bombardowania były niezrównaną
metodą niszczenia, której nie mogła zabronić konwencja haska, ponieważ przed wybuchem wojny
nie zawarto w niej artykułu dotyczącego wojny powietrznej.
Źródło: © Warsaw Rising Museum, Warszawy, Polska
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Ofiary obozów śmierci
Zdjęcie przedstawiające zbiorowy grób (obóz w Bergen-Belsen, Niemcy, 1945 r.). Na tablicy przybitej
do słupa można przeczytać: „Grób nr 2: tu spoczywają ciała 5 000 osób”.

Po wyzwoleniu obozów koncentracyjnych alianci odkryli trudne do wyobrażenia skutki nazistowskiej
polityki etnicznej. Przy wejściach do wyzwolonych obozów umieszczano informacje o
potwornościach popełnionych przez nazistów, a także podobne do tych słupy wskazujące miejsce
zakopania ofiar w zbiorowych mogiłach.
Źródło: Imperial War Museum, Londyn, Wielka Brytania © Imperial War Museums
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Jeńcy wojenni
Zdjęcie przedstawiające radzieckich więźniów na drodze koło Charkowa, Ukraina pod okupacją
niemiecką, lata 1941–1942.

W Europie podczas wojny i po jej zakończeniu znajdowało się ok. 8 000 obozów dla więźniów.
W latach 1941–1945 państwa Osi pojmały ok. 5,7 mln jeńców radzieckich, z czego ok. 3 mln poniosły
śmierć w niewoli. Pod koniec wojny Armia Radziecka wzięła do niewoli ok. 3 155 000 Niemców.
Amerykanie uwięzili 3,8 mln osób, Brytyjczycy – 3,7 mln itd.
Źródło: Hermann Hoeffke, Winter 1941 – 1942, Bildarchiv Preußischer Kulturbesitz, Berlin, Niemcy
© bpk / Hermann Hoeffke
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Cywilny i zbrojny ruch oporu
„Partyzanci przed egzekucją w Mińsku”, Białoruś pod okupacją niemiecką, 26 października 1941 r.
Napis na tablicy głosi: „Jesteśmy partyzantami i strzelaliśmy do niemieckich żołnierzy”.

Setki tysięcy cywilów w różny sposób zaangażowało się w walkę partyzancką w całej Europie.
Partyzanci byli zarówno ofiarami, jak i sprawcami i dla wielu z nich wojna nie skończyła się w 1945 r.
Przykładowo w latach 1944–1959 na Ukrainie Zachodniej w walkę partyzancką było zaangażowanych
prawdopodobnie 400 000 mężczyzn i kobiet.
Źródło: Bundesarchiv, Koblencja, Niemcy © Bundesarchiv/Bundesbildstelle
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Straceni bez sądu
Cywile powieszeni przez Niemców w Charkowie 1941 r.

Usankcjonowane przez państwo masowe egzekucje bez sądu miały miejsce zwłaszcza w Rosji
radzieckiej i Jugosławii, ale także w wielu innych miejscach. Są dowodem zaciętej woli zniszczenia
wroga wszelkimi sposobami przy jawnym łamaniu prawa międzynarodowego.
Źródło: Holocaust Memorial Museum, Waszyngton, USA © U.S. Holocaust Memorial Museum
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Przesiedleńcy
Zdjęcie przedstawiające polskich więźniów opuszczających obóz przesiedleńców na terenie ZOO w
Hamburgu.

Po drugiej wojnie światowej ogromną liczbę cywilów przetrzymywano w obozach dla przesiedleńców
– tymczasowych ośrodkach dla osób przesiedlonych, głównie z Europy Wschodniej, wypędzonych na
przymusową migrację jako uchodźcy, więźniowie czy robotnicy przymusowi. Różne źródła szacują
liczbę przesiedleńców na 11–30 mln osób.
Źródło: Imperial War Museum, Londyn, Wielka Brytania © Imperial War Museums

11

