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Obozy zostały wyzwolone
Koniec wojny

Jakub opowiadał, jak on i jego rodzina próbowali się ukrywać, ale brak jedzenia i picia, choroba ojca, obietnica bochen-
ka chleb, zdecydowały, że się poddali i zgłosili do ,,przesiedlenia”. Pod koniec lipca 1944 roku, w tym samym czasie, 
kiedy Jakub, jego matka, ojciec i ciocia zostali wciśnięci do wagonu bydlęcego na stacji Radogoszcz w Łodzi, radzieckie 
oddziały stanęły u bram obozu koncentracyjnego w Majdanku. Majdanek był pierwszym obozem, który został wyzwo-
lony. 

Siły radzieckie posuwały się po terenie okupowanej Polski, docierając do jej krańców południowych. Nazistowska ad-
ministracja zdała sobie sprawę, że radzieckie oddziały zbliżają się do Auschwitz. Podjęto decyzje o ewakuacji znacznej 
liczby więźniów. Tysiące Polaków, Czechów, jak i innych internowanych w Auschwitz, zostało przeniesionych do Nie-
miec do różnych fabryk wojennych. Większość śladów i dowodów masowych zbrodni zostało bezpowrotnie zatartych. 
Wszystkie komory gazowe i krematoria rozebrano, a potem zniszczono do stycznia 1945 roku. Więźniowie, którzy 
przy tym pracowali zostali zabici, aby nie mogli świadczyć o tym, co przeżyli i doświadczyli. Wiele materiałów i zapi-
sów zostało spalonych, w tym listy z więźniami żydowskimi.

Oddziały radzieckie wyzwalają Auschwitz - Birkenau

Oddziały radzieckie zajęły Kraków siedemnastego stycznia 1945 roku, 
sześć miesięcy po tym, jak wyzwoliły Majdanek. Kiedy nazistowscy 
dowódcy dowiedzieli się, że wrogie oddziały są tak blisko Auschwitz, 
podjęto decyzję o przemieszczeniu reszty więźniów. Około sześćdzie-
sięciu do sześćdziesięciu pięciu tysięcy więźniów, głównie Żydów, zo-
stało wyprowadzonych w surowych warunkach styczniowej zimy na 
,,marsz śmierci”. Ci, którzy byli zbyt słabi, aby podołać takiemu ogrom-
nemu wysiłkowi, ginęli na miejscu od strzału strażników SS, albo po-
zostawieni na poboczu drogi, umierali. Po wyczerpującym wielogo-
dzinnym marszu, ci, którzy pozostali przy życiu, zostali załadowani 
do wagonów i rozwiezieni do różnych obozów koncentracyjnych na 
terenie Niemiec, albo do Mauthausen w Austrii. 

Dwudziestego siódmego stycznia 1945 roku oddziały radzieckie dotarły do miasta Oświęcim i obozów w Auschwitz. 
Znaleziono w nich siedem i pół tysiąca więźniów. Większość leżała chora, umierali w zimnych barakach bez jedzenia, 
picia i ogrzewania. 

W tym czasie Jakub był w Braunschweig na terenie Niemiec. Minie jeszcze kilka miesięcy, zanim zostanie wyzwolony.

Majdanek – obóz koncentracyjny i zagłady.
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Siły sprzymierzone oswabadzają obozy na terenie Niemiec

Wiosną 1945 roku oddziały radzieckie wkroczyły do krajów bałtyc-
kich, północnej Polski i wschodnich Niemiec. Oswobodzili obozy 
znajdujące się na tych terenach, między innymi w Sztutowie, Sach-
senhausen i Ravensbrück. W tym samym czasie alianci przesuwali 
się z zachodu Europy. W połowie kwietnia oddziały sprzymierzone 
dotarły do Buchenwaldu, a siły brytyjskie do Bergen Belsen, gdzie 
odkryli tysiące trupów ludzkich i sześćdziesiąt tysięcy poważnie cho-
rych i zagłodzonych więźniów. W pierwszych tygodniach po wyzwo-
leniu dziesięć tysięcy z nich umarło na tyfus, jak i z niedożywienia. 
W każdym z obozów żołnierze zetknęli się z widokiem tysięcy nie-
dopalonych zwłok i ogromnie wychudzonych więźniów.. W krótkim 
czasie sprawozdania radiowe i artykuły prasowe rozeszły sie po ca-
łym świecie, i dopiero wtedy wielu uświadomiło sobie ogrom zła i 
tragedii spowodowanej przez nazistowską ideologię eksterminacji. 

Niemcy poddają się

Ósmego maja ludzie na całym świecie świętowali koniec wojny, ale 
dla tysięcy uwolnionych z obozów, walka o przetrwanie dopiero się 
rozpoczęła. Większość z nich była chora i niedożywiona. Ci, którzy 
przeżyli, nie wiedzieli, co stało się z ich bliskimi. Byli zbyt wyczer-
pani, aby robić jakiekolwiek plany na przyszłość. Uchodźcy, którzy 
się ukrywali, czy przebywali na terenie Związku Radzieckiego, wra-
cali do Europy; zapanował chaos. Armie sprzymierzone starały się 
pomagać tylu ludziom, jak to tylko było możliwe. Wiele organizacji 
zajmujących się pomocą, udzielało im wsparcia medycznego, dostar-
czało żywności, ubrań i dawało schronienie niedawnym więźniom. 
Utworzono tak zwane obozy DP (obozy dla osób przemieszczonych) 
dla tych, którzy nie mieli dokąd pójść.

,,Osoby przemieszczone” (po angielsku ,,displaced persons”)

Duża część nie-żydowskich uchodźców wróciła do swoich domów po pewnym czasie, z wyjątkiem tych, których miej-
sca zamieszkania były teraz na terenie Związku Radzieckiego.

Większość byłych więźniów Żydów nie chciała wracać do swoich domów. Nikt tam na nich nie czekał, bali się prześla-
dowań. Część tych obaw była niestety uzasadniona. W niektórych miejscach, np. w Polsce, Żydzi byli obiektem prześla-
dowań, a nawet ataków prowadzących do śmierci. 

Wielu uchodźców ubiegało się o wizy do różnych krajów w Europie Zachodniej, do Stanów Zjednoczonych, Kanady, 
Australii, Afryki Południowej, czy Ameryki Południowej. Jednak w tych krajach obowiązywały surowe przepisy imi-
gracyjne. Wielu Żydów chciało również jechać do Palestyny, ale brytyjskie władze mandatowe nie zezwalały na żadną 
imigrację. 

Oswobodzeni więźniowie w Bergen-Belsen.

Kapituluje Niemcy.
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Świętowanie po podpisania kapitulacji przez Niemcy 
– ulica w Sztokholmie, 8 maja1945 roku.
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Pomimo wielu prób podejmowanych dla rozwiązania tej sytuacji, ludzie pozostawali w obozach przez wiele lat. W 
1952 roku wszystkie obozy DP , z wyjątkiem jednego, zostały zamknięte. Do tego czasu Stany Zjednoczone przyjęły 
sześćset tysięcy ,,osób przemieszczonych” i innych uchodźców, w tym osiemdziesiąt tysięcy Żydów, Kanada i Australia 
- po około sto pięćdziesiąt tysięcy. Państwo Izrael powstało w 1948 po referendum w Narodach Zjednoczonych, gdzie 
Szwecja, Stany Zjednoczone i Związek Radziecki, razem z innymi krajami, głosowały za podziałem brytyjskiego man-
datu Palestyny na część żydowską i arabską. Zanim powstało państwo żydowskie dziesiątki tysięcy byłych więźniów 
obozów i innych, którzy przeżyli wojnę, zostało przemyconych do brytyjskiego mandatu przez organizacje żydowskie 
i syjonistyczne. Nawet po powstaniu państwa Izrael wielu uchodźców żydowskich ciągle napływało z terenów euro-
pejskich, wcześniej dotkniętych wojną. Izrael łącznie przyjął kilkaset tysięcy uchodźców. Ciągle jednak pozostawało w 
Europie dwieście pięćdziesiąt tysięcy chorych, niepełnosprawnych i starych; ostatecznie otrzymali oni obywatelstwo 
Niemiec, albo Austrii. Małej grupie zezwolono na przyjazd do takich krajów europejskich, jak Szwecja, czy Norwegia.

Jakub dotarł do Szwecji wkrótce po zakończeniu wojny, latem 1945 roku. 
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