
Akcja deportacyjna – operacja, której celem była deportacja lokalnej

społeczności żydowskiej do obozu zagłady. W zależności od wielkości wspólnoty

akcja trwała od jednego do kilku dni lub nawet tygodni.

Aryjczyk –

1) członek starożytnego ludu azjatyckiego uważanego dawniej za przodka

wszystkich ludów indoeuropejskich; 2) w ideologii nazistowskiej Aryjczycy

stanowili odrębną – wyższą – rasę, do której nie zaliczali się m.in. uważani za

podludzi Żydzi. 

Aryjska strona, druga strona – w żargonie okupacyjnym część miasta

niewłączona do getta. Żydom, którzy przebywali poza gettem, groziła kara

śmierci, dlatego po „aryjskiej stronie” musieli się albo ukrywać, albo używać

„aryjskich” papierów. 

Aryjskie papiery, fałszywe papiery – fałszywe dokumenty tożsamości takie jak

kenkarta (niem: Kennkarte – legitymacja) czy metryka. Umożliwiały one Żydom

funkcjonowanie po tzw. aryjskiej stronie. 

Asymilacja – przystosowanie się do warunków zewnętrznych. W przypadku

ludności żydowskiej asymilacja oznaczała odejście całkowi te lub częściowe od

tradycji, odrzucenie tradycyjnego wyglądu (chałaty, nakrycia głowy, pejsy) i

języka jidysz, oraz przejęcie obyczajów i kultury kraju, w którym przebywali. Niski

stopień zasymilowania (np. znajomość wyłącznie języka jidysz, jakim

posługiwali się wschodnioeuropejscy Żydzi) utrudniał uratowanie się z Zagłady.

Dobry i zły wygląd, tzw. aryjski i semicki wygląd – wygląd zewnętrzny, który w

świetle pseudonaukowych nazistowskich podziałów rasowych świadczył o

przynależności do danej rasy. Aryjczycy mieli się odznaczać między innymi

blond włosami i niebieskimi oczami, natomiast Żyda rzekomo można było

rozpoznać m.in. po ciemnych włosach i oczach oraz dużym nosie. 

Getto – wydzielony obszar miasta, gdzie przymusowo osiedlano mniejszości

narodowe lub religijne (przeważnie Żydów) w celu odseparowania ich od reszty  
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społeczeństwa (gettoizacja); podczas II wojny światowej miejsca przymusowej

izolacji Żydów. W miejscowościach na trasach wiodących do obozów zagłady

naziści utworzyli tzw. getta tranzytowe, gdzie przywożono Żydów europejskich.

Pobyt w nich był etapem pośrednim przed wysłaniem do obozów zagłady. Po

zakończeniu masowych deportacji dotychczasowe getta przekształcano w tzw.

getta szczątkowe lub tworzono tzw. getta wtórne, gdzie Żydzi mogli legalnie

przebywać. Miało to skłonić ukrywające się osoby do ujawnienia. Bardzo szybko

jednak getta wtórne zostały zlikwidowane, a ich mieszkańcy wymordowani. Na

terenie Generalnego Gubernatorstwa istniało około 400 gett. 

Holokaust (Holocaust, Szoah, Zagłada) – termin przyjęty dla określenia

wymordowania 5,8 mln europejskich Żydów w latach II wojny światowej.

Pochodzi z greckiego słowa holokaustikós, oznaczającego ofiarę całopalną

składaną w świątyni. Odrzucany jest przez wielu badaczy i teologów żydowskich

ze względu na kontekst religijny. W języku hebrajskim stosuje się słowo Szoah

(Shoah), co oznacza wielką katastrofę, nieszczęście o niewyobrażalnych

rozmiarach. W języku polskim również częściej używa się wyrażenia 

–„zagłada Żydów” lub pisanego dużą literą słowa „Zagłada”.

Nazizm (hitleryzm) – skrajna postać faszyzmu niemieckiego, która rozwinęła

pseudonaukowe teorie rasizmu i antysemityzmu. Podstawowym założeniem

nazizmu było przekonanie o wyższości rasy aryjskiej nad pozostałymi. Ważny

jego element stanowiła teoria tzw. przestrzeni życiowej (Lebensraum),

zakładająca konieczność uzyskania nowych terenów osiedleńczych dla

Niemiec. Zamierzano ją zdobyć kosztem „ludności niższej rasowo”, np. Słowian.

Teoria nazistowska zakładała też eksterminację grup uważanych za „podludzi”,

np. Cyganów i Żydów.

Opaski z gwiazdą Dawida – Od 1 grudnia 1939 r., na mocy rozporządzenia

gubernatora Hansa Franka, wszyscy Żydzi w GG powyżej dziesiątego roku życia

byli zobowiązani do noszenia na prawym ramieniu dziesięciocentymetrowej,

białej opaski z gwiazdą Dawida. W III Rzeszy i na terytoriach wcielonych funkcję

tę pełniła żółta łata naszywana na ubraniu. Były to elementy tzw. rasowej 

www.zapomniane.org

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury



s polityki niemieckiej, dzielącej ludzi wedle pochodzenia etnicznego, tak np.

polscy robotnicy przymusowi w III Rzeszy musieli nosić naszytą na ubraniu łatę z

literą „P” („Polak”, niem. „Pole”), Cyganom zaś naszywano znak z literą „Z”

(„Cygan”, niem. „Zigeuner”).

Ostateczne rozwiązanie, plan ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej

(niem. Endlösung) – plan zagłady wszystkich Żydów europejskich. Na

konferencji w Wannsee 20 stycznia 1942 r. określono zasady współdziałania

policji i SS oraz organów administracji państwowej przy realizacji działań

mających na celu schwytanie, skoncentrowanie oraz przetransportowanie

Żydów do obozów zagłady. Zamierzano wymordować ok. 11 mln osób – kobiet,

mężczyzn i dzieci. Ostatecznie zginęło blisko 6 mln.

Akcja „Reinhardt” to kryptonim niemieckiego planu wymordowania  Żydów

mieszkających na terenach tzw. Generalnego Gubernatorstwa. Aby osiągnąć

cel akcji „Reinhardt”, Niemcy założyli trzy ośrodki zagłady: w Bełżcu, Sobiborze i

Treblince. Oprócz wymordowania ok. 1,5 miliona Żydów w tych ośrodkach

zagłady. W ramach akcji przeprowadzano również szereg masowych

rozstrzeliwań. Ogółem, w akcji „Reinhardt” zamordowano ok. 1,7 miliona Żydów.

Choć akcję tę rozpoczęto jesienią 1941 r., nazwę nadano jej później od nazwiska

generała SS Reinharda Heydricha, szefa Głównego Urzędu Bezpieczeństwa

Rzeszy Heydrich, który zmarł w czerwcu 1942 r. wskutek ran odniesionych

podczas próby zamachu dokonanej przez czeskich partyzantów. Heydrich był

jednym z głównych twórców „ostatecznego rozwiązania”. 

Pomoc indywidualna – pomoc udzielana Żydom przez osoby prywatne bez

wsparcia organizacji. Polegała najczęściej na przechowywaniu uciekinierów,

dostarczaniu żywności, dokumentów, pomocy medycznej oraz innych

niezbędnych do życia środków. 

Pomoc zorganizowana – pomoc udzielana przez najróżniejsze instytucje, partie

polityczne, organizacje społeczne i wojskowe, a także Kościół. Szczególną rolę w

udzielaniu pomocy odegrała „Żegota” – konspiracyjna Rada Pomocy Żydom 
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sprzy Pełnomocniku Rządu na Kraj. W ramach pomocy zorganizowanej m.in.

znajdowano schronienie dla ukrywających się Żydów, umieszczano w

sierocińcach, klasztorach i rodzinach polskich żydowskie dzieci, dostarczano

fałszywe dokumenty itp.

Sprawiedliwy wśród Narodów Świata – tytuł przyznawany przez Instytut Yad

Vashem w Jerozolimie od 1963 r. instytucjom i osobom bezinteresownie

ratującym Żydów w okresie II wojny światowej. Sprawiedliwi otrzymują medal z

napisem „Kto ratuje jedno życie – ratuje cały świat”. Dawniej wiązał się z tym

zaszczyt zasadzenia drzewa w alei Sprawiedliwych w Jerozolimie, obecnie z

powodu braku miejsca Sprawiedliwi są upamiętniani tabliczkami z nazwiskiem.

Dotychczas wyróżniono tytułem ponad 20 tys. osób, reprezentujących 41

narodowości; wśród nich najliczniejszą grupę, ponad 6 tys., stanowią Polacy . Z

powodu skomplikowanych procedur nadawania tytułu tylko nieliczni

pomagający zostali uhonorowani.

Szantażyści i szmalcownicy – osoby wymuszające opłaty na ukrywających się

Żydach oraz pomagających im Polakach. Często były to jednostki wywodzące

się ze świata przestępczego. Nazwa „szmalcownik” pochodzi od żargonowego

określenia pieniędzy: szmalec. Działalność szmalcowników, polegająca na

wymuszaniu pieniędzy w zamian za milczenie, była surowo potępiana przez

Polskie Państwo Podziemne. Zdarzały się wypadki wykonania w imieniu

państwa polskiego wyroków śmierci na szmalcownikach. 

Żyd  – 1) potomek starożytnego ludu Izraelitów; 2) wyznawca judaizmu; 3)

według żydowskiego prawa religijnego, człowiek, który urodził się z matki

Żydówki; 4) w świetle ustaw hitlerowskich uważano za Żyda osobę, która miała

przynajmniej dwoje lub troje żydowskich dziadków, przy czym nie miało

znaczenia ani wyznanie tej osoby, ani stopień zasymilowania. Funkcjonowało

też pojęcie „mieszańca” (niem. Mischling), z  tym, że byli oni na ogół traktowani

na równi z osobami uznanymi za „Żydów”. Niemcy klasyfikowali czasem jako

Żydów ludzi, którzy ani we własnym mniemaniu, ani w oczach wyznawców

religii mojżeszowej Żydami nie byli.
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Policja żydowska (Żydowska Służba Porządkowa- OD):  formacja policyjna

powoływana przez Niemców. Oprócz zwykłych zadań policyjnych, tj. zwalczania

przestępczości pospolitej, służby porządkowej i przeciwepidemicznej, policja

żydowska sprawowała warty przy bramach getta i przeprowadzała łapanki do

obozów pracy. Służba w policji była bezpłatna, ale łączyła się z wieloma

przywilejami, takimi jak zwolnienie od przymusu pracy oraz większe przydziały

żywności. Ponadto istniały wielkie możliwości korupcji, która szerzyła się wśród

policjantów na wielką skalę. W okresie akcji wysiedleńczych do obozów

zagłady, policjanci uczestniczyli w wyłapywaniu ukrywających się ludzi i

dostarczaniu ich na miejsce zbiórki. 

Źródło informacji: Polacy ratujący Żydów w czasie II wojny światowej. Materiały

dla nauczycieli, Warszawa 2008, s. 16 - 20
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