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O „akcji Nisko” , pierwszej w Europie deportacji ludności żydowskiej podjętej 
przez nazistów po rozpoczęciu wojny niewiele w Polsce wiadomo. Być może 
dlatego, że wyprzedzała o ponad dwa lata akcję masowych wywózek Żydów 
w ramach „ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej” . Poza tym organizacyjną 
bazą akcji Nisko w większej części była żydowska gmina wyznaniowa w Ostrawie, 
leżąca w granicach Protektoratu Czech i M oraw, choć historyczne, ekonomiczne 
i rodzinne związki bardzo mocno łączyły tutejszą ludność żydowską ze współwyz
nawcami z terenu Śląska Cieszyńskiego. Z tego względu akcji „N isko” wiele uwagi 
poświęcili nasi południowi sąsiedzi. Podsumowaniem tych badań stała się między
narodowa konferencja naukowa zorganizowana pod patronatem  prezydenta 
Vaclava Havla we wrześniu 1994 r. przez Uniwersytet w Ostrawie przy współpracy 
z instytutem Yad Vashem z Jerozolimy na tem at „Akcja N isko w dziejach 
ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej” .

Recenzowana praca czasowo i treściowo związana jest z powyższą konferencją, 
na której Mećislav Borak był jedną z wiodących postaci. Książkę należy uznać za 
próbę syntezy dotychczasowych badań na ten temat, pomimo tego, że napisana jest 
w nieco sfabularyzowanej formie, często odwołując się do osobistych wypowiedzi 
i odczuć osób, które uczestniczyły w omawianych wydarzeniach. Nie może to  mylić 
czytelnika; jest to praca ściśle naukowa, oparta nie tylko na relacjach żyjących 
świadków, ale także na solidnych materiałach archiwalnych, w tym dokumentów 
gestapo. Dzięki temu przebieg całej akcji dało się autorowi zrekonstruować czasami 
z dokładnością do minuty. Źródła użyte przez autora nietrudno zresztą ziden
tyfikować, mimo braku odnośników.

Rozpoczęcie akcji wysiedlenia 70—80 tys. Żydów z rejencji katowickiej zostało 
zdecydowane przez Hitlera i Heydricha w końcu września 1939 r. Jej celem miało 
być „oczyszczenie” zajętych terytoriów od ludności żydowskiego pochodzenia 
poprzez jej przymusowe osiedlenie na wschodzie, przy nowej granicy niemiec- 
ko-sowieckiej. Przeprowadzenie całej akcji powierzono Adolfowi Eichmannowi, 
dotychczasowemu kierownikowi ośrodków organizujących emigrację Żydów 
w Wiedniu i w Pradze. Dlatego do akcji włączono Żydów z Ostrawy oraz z Wiednia, 
tych ostatnich na osobiste polecenie Hitlera, który życzył sobie aby jego rodzinne 
miasto zostało „oczyszczone” z Żydów jak  najszybciej. Trzecią grupę Żydów 
przeznaczonych do wywózki byli Żydzi z polskiego Śląska, także Cieszyńskiego. 
W ciągu zaledwie kilku dni Eichmann zorganizował pierwsze transporty Żydów na
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wschód, na miejsce osiedlenia w ostatniej chwili wybierając miejscowość Nisko nad 
Sanem, niedaleko Stalowej Woli. Cała akcja zorganizowana została pozornie jako 
dobrowolne przedsięwzięcie żydowskich gmin wyznaniowych, które musiały same 
opłacić koszta transportu, zakupu materiałów i funkcjonowania obozu, przed
stawianego jako obóz przeszkolenia przed osiedleniem Żydów w nowym, wy
znaczonym dla nich miejscu. Pierwszy transport 900 mężczyzn żydowskiego 
pochodzenia wyruszył z Ostrawy 18 X I939 r., w dniu następnym odszedł transport 
z Katowic licząc ponad 1000 osób, w tym ponad 400 Żydów przywiezionych 
z Bielska. Liczący ok. 900 osób transport z Wiednia dotarł do N iska 23 
października. N a tym etapie hitlerowcom chodziło o pozbycie się jak  największej 
ilości Żydów z podbitego terenu, dlatego po przybyciu do Niska Niemcy zostawili 
na miejscu tylko lekarzy oraz fachowców zdatnych do budowy obozu. Resztę 
wypędzono na wschód zakazując im powrotu pod groźbą śmierci. Podobnie 
postąpiono z uczestnikami II transportu, który przybył na miejsce w końcu 
października. W efekcie wypędzono na wschód kilka tysięcy Żydów, część z nich 
zmarła po drodze z wycieńczenia, inni padali ofiarą miejscowych rabusiów i band 
grasujących po lasach. Większości udało się przejść granicę niemiecko-sowiecką 
i dotrzeć do Lwowa. Kolejny III transport do Niska już nie dojechał, gdyż 
w międzyczasie Berlin zdecydował, że pierwszeństwo w akcjach deportacyjnych 
będą mieli Żydzi z terenów włączonych do Rzeszy, następnie zaś „sprawę 
żydowską” postanowino rozwiązać w inny, „ostateczny” sposób. Przygotowani do 
deportacji Żydzi zostali przewiezieni do Sosnowca, gdzie urządzono dla nich 
tymczasowy obóz koncentracyjny. Jego uczestnicy w późniejszym czasie trafili 
w większości do Oświęcimia. Sam obóz w Nisku został zlikwidowany w marcu 1940 
r. i więzionym w nim Żydom pozwolono wrócić do domu, co jest ewenementem 
w hitlerowskiej polityce wobec więźniów żydowskich.

W swojej książce M. Borak omawia szczegółowo wszystkie aspekty „akcji 
Nisko” od jej przygotowywania pod względem organizacyjnym. Relacjonuje życie 
w obozie w Nisku, losy więźniów w nim przetrzymywanych, jak również wszystkich 
z tą akcją związanych. Stąd omawia i losy Żydów, którzy znaleźli się na terenie 
Związku Radzieckiego, gdzie po wybuchu wojny pomiędzy hitlerowskimi Nie
mcami a Stalinem zostali potraktowani jako wrogowie i deportowani do obozów 
pracy na północy lub na dalekiej Syberii. Tylko część z nich zdołała się z piekła 
gułagów wydostać, głównie poprzez udział w armiach organizowanych w ZSRR 
zarówno polskich (Andersa i Berlinga) jak  czechosłowackiej (Svobody). Niektórym 
Żydom deportowanym do Niska udało się poprzez ZSRR uciec na zachód Europy, 
inni na własną rękę powrócili do domu, gdyż obóz w zasadzie nie był strzeżony. 
Razem z tymi, którzy powrócili z Niska w marcu 1940 r. podlegali wszystkim 
ograniczeniom jakie na Żydów nakładały nazistowskie przepisy. Zresztą na krótko, 
po roku czekały ich, jak i całą ludność żydowską masowe deportacje tym razem 
z jasno określonym celem — likwidacja. W swojej pracy Mećislav Borak omawia 
„akcję Nisko” na tle dziejów ludności żydowskiej na Śląsku Cieszyńskim, zarówno 
jego obecnej polskiej jak i czeskiej części, przez co stanowić ona może wprowadze
nie do dziejów Żydów na tym terenie w czasach II wojny światowej. Porusza też 
problem stosunków ludności żydowskiej z pozostałym społeczeństwem, nie ukry-
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wąjąc przejawów antysemityzmu zarówno ze strony Polaów, jak  i Czechów. 
Znaleźć jednak w jego książce można także przykłady pomocy Żydom ze strony 
ludności Niska i okolic.

Choć swoją uwagę koncentruje na losach ostrawskich Żydów, wyniki jego pracy 
mogą być przydatne także dla badaczy z terenu polskiego Śląska. Należy bowiem 
pamiętać, że znaczną część osób wywiezionych lub przeznaczonych do wywózki 
w ramach akcji Nisko stanowili Żydzi z Górnego Śląska, w tym Cieszyńskiego. 
Niestety nie podjęto dotąd poważniejszych badań nad dziejami eksterminacji 
Żydów na Śląsku Cieszyńskim, nie licząc prób opisu na podstawie wspomnień 
świadków, w których darmo szukać informacji o akcji N isko1. Wyjątkiem jest 
artykuł Haliny Szotek opublikowany w zbiorowej pracy wydanej w stulecie 
powstania gminy żydowskiej w Skoczowie, w którym autorka zajęła się wojennymi 
losami Żydów ze Skoczowa i okolic2. Jej informacje o pierwszym okresie deportacji 
Żydów stają się w pełni czytelne dopiero w kontekście recenzowanej pracy Boraka. 
Wspomniany przez autorkę transport w dniu 27 października 1939 r.3 grupy 
mężczyzn w wieku 16—60 lat żydowskiego pochodzenia to II transport do Niska, 
który miał wyruszyć z Katowic w dniu 28 października4. Zrozumiała staje się też 
relacja O ttona Rosenberga o ucieczkach z obozu w Nisku, którego prawie nikt nie 
pilnował.

Książka Mećislava Boraka jest doskonałym przykładem łączenia relacji świad
ków i badań archiwalnych. Uzupełniają spis osób żydowskiego pochodzenia, które 
zostały wywiezione z Ostrawy do Niska w dniach 17 i 26 października 1939 r. 
Miejmy nadzieję, że dalsze badania pozwolą na dokłaniejsze poznanie jednego 
z najbardziej ponurych fragmentów dziejów Śląska Cieszyńskiego i całej Europy 
— eksterminacji narodu żydowskiego przez nazistów.

Przypisy

1 Por. B. Poloczkowa: Żydzi cieszyńscy w czasie II wojny światowej (materiały 
archiwalne, informacje terenowe), „Zaranie Śląskie” 50, 1987, z. 1/2, s. 73—88.

2 H. Szotek: Wojenne losy skoczowskich Żydów. (W:) J. Spyra (red.): W cieniu 
skoczowskiej synagogi. Praca zbiorowa wydana z okazji 100 rocznicy powstania żydowskiej 
gminy wyznaniowej w Skoczowie, Skoczów 1994, s. 81—92.

3 Ibidem, s. 83. Autorka podaje pomyłkowo datę 28 września, jednak źródło, z którego 
zaczerpnęła ten fakt — maszynopis J. Kurka: Zginęli za polskość Ziemi Skoczowskiej, 
Skoczów 1985, s. 72—85 — podaje poprawną datę (27.X.1939 r.)

4 M. Borak: op. cit., s. 71—72. H. Szotek dodaje, że ogółem ten transport liczył 1247 
osób, co uzupełnia dane Boraka.
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